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) RUKUUER o
. . . oÍ mog het ictrie meer ziin?

HÀNDEI.SDRUKWERK

HORTCADRUKWERK

FAMII.JEDRIJKWERK

HOUSESTYTES

t

Prinsegracht 70 Den Haag Tel. 070-3.888.863

VERKEEBSSCHOOL
,,PHlLlPPO"

Opl.ldhg v@Í:
AUm: lclEk l.n iutoír'ri
lloll,F: ilrt po.tDíoon
sc{roÍEF:

THEOBIECEEnflCI TóóI7Fdg.n .
rE:Ngbdrn 1. .I1.. GAAn§
FAIIAEU{ErSSTnAAT 26d.268 uo pornldoo..

Voor ln[ddngo: Arno v. Ettttcrrdltc

ln!.àr. Kv.X. Iró tla.g 51531.

HOU§E OT DARI§
THE CORNER

auto moloÍÍïschool
theoÍlecentÍum

tel07G3.45.í1.53
tel. 07G3.6a45.71

Betle WolÍÍsraat 264 - 070-3845790
Den Haag

Ook ÍuÍm gesotÈercl ln spotlpijzen

I

À0.ín ír r.rsdrdÉr
J,G. Colp6
GoadondoDlarn 2a
22811 líx Fllstíllk
T.l.:C,G394l974

Sffirlrf ií{o.Èr zoÍÍrag
. A. B.A€nlsn€EouÍm
'Besln&rn 351
2551 MV D€n HaÀg
T€1.: ÍrGSUl1390

I SatEtarí.al .d{oí!r zd.íd.o
J. tl8m
M€lis §okolaln 18/l(l
25,í GC O.o Hasg
T€1.:070 - 3gl8€47

S.!rbd..r JdJgd
P. vrn d.n Sloln
càodÀst€Àr ro3
2551 SV Orn riB!à
Tol.: (I/G$70l5it

S.IIIE LdaÀlo.Ëd
B. Borgsnhanolour!ír
Ao3sh!6En 351
2551 MV Ooí H.rg
T6l.: q,G323|3SO

S.IEE hd rldlttL

tlarDnraóa a1

25ita V D€í Haeg
rd.: 07G3422€8

§arrab.Llt rllo/r-otb
G. Krnp€Írll8n
8rr!, rcrnfÉatrosrs!à3| 90
26At AH lronsbr
T€1.: O74$P602

Tdrrldra sr,
L!.Lk&rdÉt
SurE Gr!€níe696íí 21
2253 RZ VooÉdroton
Íet.i,of1-7€612

E-atalda rorrd{

BíflbranÍíBln 36
z7l (U \boàuÍ!
Tel.r 070 . 39124í10

Sd.ld. ritÉd{
J.J. ds Brulh
Havndngo! 38
2623 HX ÍXtÍr
Tel.:0í5 - 812g)6

Àgrn*r L.àriL.fi Co6.ílr'dDt

VlloítooínliÍlrt 203
2564 tot Deí rl,3.o
Tel.: O7G3?31525

EonniÈud.ö.Elln€ vla

Batsnlng PoíD€nI 33.6rJ1 -
Rs*onlng Faloà{nk t2,99,24.229

T6mh6n on Kluöoobor
Hsígslola8n 6l)0
Tel.:07(}36elÍ4

SPEEL
ABOI{NEE.LOTTO

BIJJE EIGEN CLUB
EénmBBl Invulleo éénmaal inleveren en

daBmaaulomEtl8ch kangmak6n op66n pdii

,E rgr,,,o rrn 
"*ttepe, 

totdai le 'm wínt

CIJFERSPEI.
Kruls op Uw Lono- oÍ TotoÍormulier altip hel

'ja"-vakje aan,

lp@l 
'"", rt,so *a* óp ca ton

SPEEI-
TOTONORMAAL

BIJ JE EIGEN CLUB
d6 boslo kEng gp e6n leuk€ pdJs.

- Lel op do Jackpót

l()ít) 1 spcr wor kcnnctt



VOORl'J§BRD

Eigenl§k zit ik eer. beetie verLegen te §lken, Du ik ter introtluctie
van de Lensreuiebun de].,ío,g 199Oh 991 418 naar gevoonte een of meer

persóuen in het zonnetie tiI zetten uit waard.ering voor langdurige

prestatie6 teu bate van LEN§.

Nu schijut het verleden Jaar gebeurd te zijnr tlat de toen beiubelde

verzorger§ van de Lensrevue hier ter Plaatse werden gepresenteerd a16

een gf o,ep j e allerliefste jongedames.

Maar het vas eea Sroepie van vier otoere nannen.Zo stoer dat z{j

md aooit een dreigbrief hebben geschÉven. Zo 6toer tlat zij zonder pro-

te6t hun Hekelijkste taak aI yeer eea jaar J.ang bebben vervuLtl. zo stoer

tlat zd er a1l-eeE. Eaar 6trake1ijk om hebben 5e1achen.

En ik zit er nee te kjjken, een beetje verlegenr zoals ik aI echreeÍ'

Maar deze keer uordt geen fout genaakt. Met aLle reapect voor oaze

voortreffelijke danes naken wlj nu plaats op de eretribune voor onze

ecbte ten6vrieD,den 3 Lou DE B}ER - wp HEINËN - AP HOPPEX'IBROUI'IERS -
JooP turLLEMs . 

')ooP

1J augustus 1991 P.Juffermane



?

+

' (,- 'l

r



.t

EI
,.*
:-ót
Ii
,r,

/:r

i

WEI,KOM] IN.:HEÍ sEtZoIN 90/91.

.te criJze, A.Jun. troefkade 313A, 2126 BÍ Den flaag, e"t,ojo3fSl'i"i.'àbo6r6:.
'ï.wariooy, n.Jun. a.petrilit". rrr', di# tË i";' Haas,'sdb'.-'230:r:,'t"r.tgïsr,:r*.
Douï,C.Jun. Begoniastr.3l-g , 2565 SR nen Haag. eet. e8rei6', tef. 'S6SirOe.

G.ruscrr,"iÉzÉ; nJ;i"*i."i ttli',' riiS ci'oen iiàË, '!ur'.or,rzei." '' l'' '
y*Ji- j n.lrtl...h.Hèrsiltr.: ti;, e;z:é nir ï"; u.iL,'Ë!i.oroàii,-..r.ssgiosa.

, ,1.'| ,i l.t.ii ;'ir'; ií" i. :'i i- :.:i ^.- !. ,i r . -1i' 'r , : -.-,: .'[ '' , '

Fi i'i

i iï

§:. -, r;i.',i'J r.lrrrr..1 j-,'(r,r::1, . ,r,i

,r j ,i ,.:,r ,

,t

vodf u ÍIsu' A; ,.;ëíríié 'tiiNSrévue vari' tiÉi "§èizoen +990/91;"tèn, tèken: tlétr dè eersie .
voetbalaktl,viteiten nee,r, een eanva.ng gaplr pemen... - 1,.. ,, ._. .. r . . j,-, ,:.,,... i :

Diverse groepen ziJn deze veek ehíeer begonnen net d,e eerste trainingserbèitl.
Sestuur en komissiés ziJn yolop bezÍg:net'de vborÉereitllh§eu voor hét nieuve i.:.
voetbal.Beiz.oen., .,..: ,.:.r,, ,.,i ri.,..j... _, ,.t,- ,...: );..,..,. : ..,:,?. ..-r...:. ., r:
DankziJ de inzet van een aantal vrlJvilligers heeft het klubgebouv'vee} een
gronàigeie,choonníai}kteuit,gèliad.r]i'.l,.i'l,]í.-F.[,:,.Jti.ii...',,
De ze.ndnoes-tiJ nen ziJn veer omgetoveral töt groene grasnatJes. ,,;.,\ ,,. ,r .:,,t
Korton, LB{S gaat veer draaien.
nfnneirX<irt' aé eèróte oefèíwealatri-J dèfl: " 1''- . ''í-t-- " "':J.':r.* Li"''l 'Ll.i '.itr'--i'i
IílJ hopen U ppoeqig )Íeel:,pJ:Pgl+lgl;;selrlrindlgp.eesperkt,dogr"ee.qr.r-tryj,I+J,
hopen geslaegtle vakantie, op of langs het veftl as.n te treffeu.

I it:. '\,ii i j j

1

íJ wensen de fe.Eilies Roodbol en DuiveBteyD de kracht toe on dit,vellles. je
ilrageu._-..-;,.i'..,'.,J''..','..,.rl:;.l,,.rll...'.i.,-l.|;

.,".. -li .,,,' . j'ti,"' r , .^-.ri''Het Be§tUUr,. . rg,I.i': il, 1l"ll

-:riode .se,rtien opgeschrikt door tïee sterfgevallen., í.. :,,,:, ..,) _!,. ..: ,.,,; .jn-,'l.lereerst bereikte ons het tericht van het'overliJden van'mevrouv Rootlbol,
i':chtgenoté van d,e voor vele LENSérs Dekende; tróurié r àanhangèr .van onS'éergiè

_-lelftal- en noeder van ons Eenior-Iid Ronaltl.
,' Kort daarna uoesten ve afscheia nemen van ale heer G.DuÍvesteyn d*]"'tot ;àï

koft zeer. íeà.raevoi acco'mOdàtlè:iibttówèrËer.- j 'iqrrj '::6rr? "'l'1 ,Ó'i';i.!rji::I ''i
HIJ ,nas Ae vatler vsr, on6 Iiè Ge4ard ,en ,ziJ-n broers InpF en.,To-n. ... . ï!..,... ..,1
HoeveL het niet gehee1 onvervacht kÏan heëfb ziJn overliJ den 'tliepe 'indruk

..genaakt.'.1 I ..'tI , ':;.. r"-i Í f i.-r: .t'-; ,-,i '.: ti')- tt't.; 'r"", r:r r )--, À)J.,..,. i',

tÈ

1.,È\hï, Nièuyé leden. ,"' ..'-.' ,::'. i 'l : .'ii' , ."i,it ..'.;r..,1 . ;. '-'r" .:,d;t -'i . i "!'; ;ii ,,*"
r 'lf

'ii; i?5iFR Mànkou', !ezo,'Relizstr. 331, zjzr nn b"i, i""à,"e"d.''dzrr.r-0,=tli:' !+6irazg.
il'zrrt'rw spdj sezo, n:.r.:rdnàtJeàt is; zizs'fi-o"i'hàa;;"i.'rboràzï iur. shr6ibh.

\ 
,bt>>'be poi"t"r;: i",J, u"rï"Jii ie, e:ir- 'sí pén' nà'e,,) s!ï."'zrr.o6i. '

2?56 J.Dsueïi, A:Jun. oranJepreÍn 1119,'';51; plr 0""'iàLà;'ié;.'26oIill, tel. 3885039.

2757 D.
?
2'tr9 HJ
I

ïT60 R.

761 s.
'62 H.

rplgcle,.!rJul.Noqrderleg-Idva:pslr_.]q,"?562 ïs, Den ïqeg, ee!.-l-69Íï6,

I

SE

365198.

l

it



2ï61 N.eI Cadi, E.Jun. Letr'veg 121!, 25t+5 Hs Den Haa"6,;.gp!',,?991q1, teI 1321].290.

2?65-,B.v.d.Be.q.,P-111.*1A.IriI^91*"-n*tr..^5.gr,,25Í,\,lH,u1x,flas-'. §i}.rof,o#Í,,, 1.".1.::t]í.3\.,;

,l';t

r. 1
.- (rj
i',

!'

i

:. >.

,t' ,f

2766

2767

2768

2769

277o

Rrv.d.Tol, !. Jun.Veenendaalkade' 233,25\7 AG Den Haag, geb.1ï0382, tel.36'(\726. 
a

M.Iueci, seao" Holvenrade 189,25h1+ vM Den Haag, geÉ,'eoo565',te1'. .ízggS\6,r-. ' {
Jlí tle Bruyn, ,sezo,schaloen ?V.:1., .2532 Ax nen Haag, ge!.190i?0, tel-.366L500. ,Ï

.9:Avlipdul.il,.o' y".ry::"it"'lï:"1i.i7,.ï,D": r:T: 
.8":jrj!i1l;-I",1;,;18es.?1e,. , IJti Bekher', sezo, Hertenrade !1O, eSklt K.lI Den Eaag, geb. 310163. .,r. ,, , ,. . ,. .

2?3& SM t{inrref,, seza, Honthorststr. 30 l, 2125 GA Den Haeg, geb.ogol+5L,È1.38960r6.
, ,.-.t J,..,:,.1 '.,, it t/ ,, - /.r r, .''., Í.

.Jun. Tesselschadelaan J3ï,2133 Ig Dgrt HBeg., geb. 22.9177,
.Ji.t.i '.t. ,)il,,.l:i l,ii í. .t.,r.-,,-r.,; .iJ:i. .,,.. - -I; ..t,;, ; -,'"1

.i"l ri,:'ii "..'ir "r -. :r.:; ' r': 
'1.'

bergenstr. 30!, 25!6 qS,Den. {Feg,,.sFb,. 2?o\7r, tel. 36Tl+206.

, ir";gèiorr.ri 'r2g ,: z:/li\' Kz Den Hsag ,' eeË. z\t267 ,

27ï2 H.K]-opstra, C

te1.3895383.
2??3 M.Kok' B.Jun. Drie

2T?L lR'hanoliài-àir, seZic

te}.3296h60.
2775

2't76

)))o

2777

2778

2779

:,.'l :i

N.Isik, sezo, GietensLr. 92, 25\, m Den llaeg, ge}. Llo5To, tel. 36681?l+. i
J,Ishaak, sezo, WéstèÍnd; ii3, 2512 118 Den Ha€g, geb. 2O1266, tet. 3l+50220.

EJ B1okpoe1, seza, tte Tol L55, 2266 EC L,eidschendar., geb. 3l-1262, te1.32]\26
A.I,tultler, zaal-. Kanaalv eE 67, 25Bt+ Cc Den Haag, geb. 2l+1156. r-r': -li
A.Bo]-aan; sezo,, B_Larigq]trseplein. 37,,25í&.SP Den-Haag, ge-b.150965, tel.36\2
IIP Schou-man, sezo, Celsiusstr.

ar ': r{11i 
"'t 

': tt\' ' , ?,; ,?r9?,,I.o 
" 

r3'l H'-"e, beb-:z9.q?1i, lil ::?fr3l.32;
2780 RM.v.Heyn-ingen, s94g, y. iÍq,q.senaarstr..21;. 2?'ll+ FS Vqorlqrg, geb..2\0?63,

tel.3858610. 'r'''''l'.r"tIrI:
;.1 .,, . ,rr'_..-..,., :4,-:ir..j.:4i: "' ..r ,!.1 -.-:,Í,,1.-;, nn t.:,- ,i

2T8l- C.3ol-EÉD,sezo SlaricurasepLein 3?, ?5íl+, SP -pe4.,fl-qag, _geb.200!6§,,.tef.361+2h66.
27Bz cA Batrker, sezo,l'i{eJ-1endóor;dti';10;ar\r es Deii udaj, }et:oro66lr,iet366t \'(.,. 'ti!:!. _.i - r, r,. lr, I ri, r',*i: '. i ..rr" r' ,'!', , í. .;:.i .,\. 1". "-i, Í
2783 JP ala Costa GeEes, 6ezo c.BÍalloostr. 69, 2563 XD Den Heag, geb. 23Ll-71,, .. rr

'li

te1.'3633052. r' .t '" 'lÍ. '"t''! ,.i d

2?81+ T.IJin, sezo, Hilgstraat 6?, 2565 tl? Den Ítaag, eeb. 1205?0, te1. 3531588

278, D.JongeJen, 3.Jun. Bunschotensestr. [7, 25'l\ KC Den Haag, ge]. 2?11T1,

2?86 B.v.d.S]uys, B.Jun. Hattenlaan 93, 2r'(3 JH nen Haag, geb. O,OB?5.

,?7,?\..',:',,"'b"=','=t'o'. -,l..Qsly""i,.re11:a !27,' .?552.P,!1,Den 
H.a"*a'geP.1T.01tr 

,,
te]-.3975962.

r.r .' , -- ,---_ .. ,. r', ,rt.,i; r;..i; i , ,'. 1.,..-.-, - :-" ..i. l

2792 M.T.DiJkrsezo, Kauerlingh Onnesdreef.20, 3Lll6 BH MaassluÍs! geb.0[0!J0,
te-I.01899-16559. ..' .: - :,.. , .ZX ' . -,. r,.; .' ' .' :., ' .r; ., ;t, ,'

2?93 H,AÏd.eniz, B.Jun. Hoefkade 589, 2125 LC Den llaeg, geb. 2301?r.
'j..,|,'-',',,'l-1..,:

2?91+ J.Mansveld, NS, Dr.L.J.8ogierstr..5h, 2rr2 LA Den Haag. geb. il113?, ,. ,.te]..39.r,2l3.-tl.:]^.i.,.G(,...:..]..-.,:.

I
2?B? AG Cruz, !.Jun. coudsbloer.Laa n :.:66, ?565 CT Den Haag, geb. 080875,te11.3.í1366?,:

2Ïs8,.vl,to':','*,, 
-E'J,:1:,II1'ï'1""!r-' it, ?:1? :9,'ï I1u,*l c+:o?9r+TÍ,,,1e1'3r6oeor+;1i

,I89,ï1"u":,.I.ver,,a.Jun.,!u1,t-slfiy.gr9s,,.r?!r,:," PS3,llisl seb.2606?3.,te1.3iír'.36h0..i
2T90 R.lr.Àsseo, T?9, ,*..1ï, c.1ign"!T.,,, 3!.? ,?.552c.t Pql x,*"e-, eeb.13:72,8*:]i??i:909.

i.i
I

I
I

2795 nB VerEolen, sezo, Amunitiehaven S2S, 25:.:f Xfi ien Haag, geb.131i58,

2

ter-. 3638509.



!I.] l-' r-t

Rc tlulst, seza, Geysierenweg Bl+, 2532 TT Den Haag, geb, 2909?0 t,e1.39\665\.

P.llitzert:, A.ii.rn.Zuíataf '65' D,'zrtl ZI Den Haag, 8eb.'''O8OB?31" -'J "!ii. "';' ' ' r

JE na§, E.Jutr. BetJe l{o1ffstr.!6, 2133 IrA nen Haag. get.f8O78Í;tel.3885139.

IiiI Xas, F.Jun. BetJe WoJ.ffstr. !6, 2133 ItR Den Haag, geb,131-082,te1.388589,

'fl.Topuz, Rozenburgstr. 2;-\ | 25]-:2 SH Den Haag, geb.1B12B1. s€zo. ,., ;. i:,,i- ,..,i .,..,.:

, M.Hennep, IeudziJde 18, 2143 ef Den Haag, geb.1506T1, tel.3290?2?, sezo.

I JM Pelteíburb,sezd;RisoLèttoÀtr.182, 25rJ \11 Den Hàeie,0I0li?2.,téIJ3239886i'

J P.de Bruln, sezo,Goe swiJu v.d,PoelLean l+56, 2722 XT Zoeterneer, 09026[,'
r , :,.i,. I . .., ! r $, rr .' .. 1 r, .; .l ,1.... ;, .. :,.1 _-

tel' 0?9-!21+33\'
.. ., t.. , , ; r,rÍ.r:.. .. .J .:- .. r- ,; ., ,t, .. ,- i. 1, _
l+ BM $íilt, zaai, Prinses Annalaen 302, 2263 XT leidschendan, .fOOh?O , ,-,..

tel.. 3!iI6!)§r_,,,;..
15 M,Gökkaj/a, D.Jtin'."Zoririeoara à:8',, 1à5\\ Kt leí ttaàg, o51O?9, t€il. '3669681.

. j'

366t9e9.
..,_. r.i,

,, tpI..368h2t2.

, t.e1.36,1998..
'tè]. 

"3213128.
[ , ''ter. 36580Ir,.
,:'j:.,,,....-,,.i

:§ uï -

Í, ,:

)6

)7.

l8
09

L0

AB BLans, f.Jun. WiJhestr. 15, 2rl4l. BA Den Heeg, 051183, tel-.
A.Jhipnoe, E.Jun.. L,oosAuinseveg .l]59,2571 En pen Heag, 19988,0.

NJ.,,v.Djenen, .sezo, A..nousselstr. .f0,,.2!51 ZL Den. He.a.g, tíLArL
A.Snits, Se?o, VreesïiJkstraat L\8, 2r\6 CB Den llaag,' ]:80752;

[t RuiJtèrsj I.Jun. Ióénenseótreat' 87',25'ïl+ nG Dëí Hei'ag, 09058

i
r:

:JZIGINGEN

AÍ., Duchenne
F BiJIsna
. eI flad.ilÍoui
.v. d. Zwan
. BergenheDegouwen

JH Kuypers
J.Mansvelat
F,schuurEan
M. Schuurnan
N. Schuuróen
T . Hoe fnagel, , .-,
SM NieEat

r89
333
997
>Jt
?00
t3t7
.\rr
2r1
ILl+O
t78l+
1060
zrclt

ADNE§WÏJZIGINGEN

L89L

1?38

23L3

2l+t9

.1"'.1,r, /- ZAó1

. r';.,1,i,r- j .-,. .; lao-J. , ,
- zaal

i
t

D

F
P
n

,:.:. ) ..

--i i, Í)

zaol
zaal
zaa.].
sezo f zaal
sezo I zaaL
sezo I zaal

.A7 zaal". ..

-' t" lr.i1i
-'; r ' -:.5r- r.,l-1'':-

r.1l+5 .EA Troqíef.en . ..,.;

060! .{.}íittinS " ,,., ..

23[8 Btrl l,inger
26?2 Y.Rarcharan
Ll+96 l,fl, spa
2130 A. ConstanJe

rr...r j. , ,- sezo/2aa1..,
sezs

b,r,zagl.
se.?s
sezo
sezo
seza
NS

r. ;l'-,

.. 1'r..,,'',.,,1.

| .; 4',:

"' -,r: ir.

t

,-" -i í)t

: . :, .,: ..'
199? F.eI Hadd.ioui, zaal, Postbus [3ffo, eSolr Ac Den Haag.

fl+81+ f.ae pagter, ttS' wfrig'erastr: 37, 256.) VA Den Iïaàj, tet:'360?168.

ol+10 A.E.oversaauv, sezo, titd*orit 3?,'eTr8 aÍ zo"tu"r"Ëi, i.r.oid-Ëroe:rl'

r. 'll'

IIM Pennings, NS, Bèethov.entaan l-)+?, 2551 KD Den llaeg, te1.36859?1. .,1i'.' r'-
R.H.Pennings, Sezo, Seethoven1aen 1\?, 2r5]. Ia, Den Heag,'tèl ; 368592L., ',;

M.Buytelaar, B.Jun, Hengelolean 6?9, 25Lb"GD Den Haag. teI. 3Fï,2983, . 
^,

Il.BuyteLaar, sezo, HengeLotasn 6?9, z5\U..,G.D Del qpeg ter. sgfzS8i.]..,,.",

3

,.! -- r . I

(
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0239 H.J. Hbppenbrouïers, sezo/zaaL, St adhoudersplaDtsoen ?0, 251Í SG Den Haar

,:iÍ. 'AEDAKTIONEEI,

;.,.1.t-

'' . rl(

t,

- 0_4ze.excuses .voor.deze ouboll-ige na&n -\'oor.een, near yiJ hopeD, aJÍusante eh
LeyensÍíaard.ige rubrlek Es,s.r U$ redektie is nog even op z99k nas'r haar ident

,.i .. - .. _t _. ,l

- De redaktie bestaat het nieuve seizoen overigens uit Rob Pilon èn Marcel Jel

Fflffi

- Voor al- Uv rodd.els, achterklep! serieuze eededefingen, tro:rrrpi*rio.n , 
' sulgest

etc. kunt U èlke DÀentlagavond.'rtereèht biJ de redaktietafeL.
Voor tle nieuvkoners, dit, is tle tafel gekenuerirt cloor de flesJes'Èisti" i' o,
zo-n-, en. feestd.agen Eet rÍetJe) en de in yertviJfeLing verfroufasjde pro.plen
kopiJ. .. , ,r , ...r. ..: ,.,- .:
In ale koBenale veken zullen viJ U berichten orrer de.plannen van Us redaktie.
Su§gesties over eventi.rele nieuve aktiviteiten ziJn uitereard. van, harte rrelkot

Vol8ende week vslt er geen Revue in url bus, het oefenprogradna voidt tlus in
deze aneveriniliggl:Prieeera. ' , hSM ,., :. ; ri. Fryq, rr..

Vakantiegroeten ontvi4geu ve van An en Charles uit het 
"qonoy-ergoten. ... :', .

Griekenland.

Gerartl v.d..Steen ïerd tiJd.ens ziJn vakantie getÍoffen door een longontsteking
en noest in een rropiteltr vorden opgenomen.

- Gerartl is $eer thuis en het gaat gelukkig een stuk beter.

- Va,Dsf d.eze llaats nordt hem een spoedig herstéL toegerenst. !{
'. I r
',I

' t r':

ssssssssssssssssssssss j .
| -- i Ipry# ir^r,*'d t**J L: ,FÏ:*ait is de eerstelIïiutsÍevue van het nieufe+s'èÏzoen. ffirffi -,:

Misschien heeft U het aI verDoEen? Er zal dit seizoen met een" vol1ëdig nieu e '

SEKO vorden gestart. 't r'
De heren L.Yerkilk en W.v.tl.Lintlen ziJn aan het eind ven vorig seizoen gestopt
net hun fierkzaashetlen voor d.e SEKo. lleren yan'onze kant harteliJk bed.ankt'voor d.r

noeite en tijat àie U Ín de SEKO hebt gestoken. '
De trnieuwe" §EKo zal bestaan uit:
Ronalil Bergenhenegounen: vedstriJdsekretaris
Bené Keus : 2e sekretaris
Daer lriJ twee man eigenliJk te veinig vinden, zoeken viJ nog een aantal vriJ-
vi]Ligers. U kuít zich aanme].d.en in tle LENs-kmtine elke mEand.aga,vond en Ln l
het veekend.

SSSSSSSSSSSS§SSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S

Dinstlax 7-8-1990

19.00 uur.Celeritas I - LENS 1:

Zontlas 12-8-1990

! laten re ï TPI ?:1-"ue3:91 legk en sportief 
"ïr9uo. "T.fI9n:

uan vorgt "àu- rref àereör"ei*.u ,ooí',a" toneiag ,iexeí: 
. -' !i . ,, .. ..

1l+.OO uur LENS- 1 -
12.00 uur LENS 2
12.00 uur Verlurch 3

- VredenbuÍc
- Vrealenburc
- LENS 3

h1
h2

l+

w'

,.t.,l\l'' ' '- i

.,},



Dinsdas J"[-8-1990
19 . OO uuÍ IEX{S ,'1 ''
19.00 uur IJENS 2 '

uur ADo 1
uur Inp 2 ., -uur 81. Zueït
uur -BL. Zvart
uur 81. ZÍrart
uur BL. Zwart

18. 30 uur ,LENS L
19.00 uur LENS 2
f9,30 uur WC 3

zondas 26-q-l-99q

- RijèdJk,L
.r- niJsPiJk 2

,.. ,,1

Donderdas 16-8-1990

zondag 19-8-1990
1l+.00
r-2.00
1l-.00
13.00
L2 .00
t2 .00

Dinsdag 2r.-8-1990

i ..li. I

- t,

l"l+ . oo
12,00
13.00
11.00
11.00
L2.00
10.00
12.00
13.00

I,ENS ].
Ètts z
LENS 3
'mns t+

TENS 5
I.,ENS ?

IiENS,
I,ENS
LIX{S

t.:i
r 1., r:

3
à"'
,
6

I

l,."

' " ,ii'; /.i 1,1 !

' . i.t, - SEKER ,, '. -l '"...'
- LENS ZAT.
. LENS 3

uur LENS l-
uur LENS 2
uur LENS 3
uur Í,uts l+

uur IJEIS ,
uur Voorburg 6
uur.Voorburg.8"
uur :Voorburg 9'
uur.LYRA'3 ','

vlrP ].

ExceIsiori20 /3
Voorburg J -
Voorburg ll
I,ENS 6

l-r-

7'

o

-BEIGN

l, : ri.'
l .,.-JÍ

'-, i, l-

'.j " I' rr; Í

DÍnsttss 2.8.-8-1990

18.30 uur LENS 1

zonda8 2-9r1990'.l a; "', ri

11.00
12 .00
10.00
13.00
12.00
11.00
13.00

uur I,ENS 3
uur nijiÉJk \"'
uur GDA 5.
uur LENS 6'
uur RiJsniJk 6
uur L,ENS 8 ., .

uur LENS 9

- Cnn t*. "-' ' 
'

- fnns I+'

-_LENS 5 .^
- Ri.l sviJk !
- LEI{S ?j 'nlJsvÍJk 3
- BL. Zïart I

t
r -i. :'ij

i1

,b rl:a ".1' ,1,i r-

Voorloplce oDStellir 'LENS 
5 t/n LENS 9.

LENS 5

T.Vierling (A), O.UuIs, P.Perreyn, A.HoppeDbrouvers, 0.Köneman, L.,neesínk;
C.odenkÍrehen, A.Overgeauw, A.SchiJf, M.ale Groot, n.Versteeg, R. thri'nd8ro-.

I,ENS 6
. -,.:.,.: , j.-

ÏI.geynen,.(A), I,l.Reuver.; H.Dietz, Roodbol, Kdnpèi'nan, lÍ.Héynen; G.Sctiiuiuàn, l.I.Koir-j
wenhoven, J.Gerritzen, J.Spoelstra, T.Hoefnage}r' H.Berte!6, P. SchuJ.teri', tr'.Dis-I i'"

,

seJ.dorpi J.Colpa.' :.l,r. '

. , , ,.. 1 i
t

t' -



IENS 7 i ._

J. Monbs;fg (A), L.VerkiJk, J.Wa66er$an, R.lJ_aasermeD, M,;Mc.Fqdden, 0.Hltteman.,
A.Ku;pers, R.ZiJIstra, F.v.d.KniJf, E.v.tl.KniJf, S.de Nennie,.A.de Bruyn.

IENS 8

D.Holt, 8.v.Noort, EndLich, v.Wasseur BaI, Assen, Vernolen r G.Duyvesteyn,
v.è.Velde, G..r. è.Velde, Heyink, Rozena, T. Sen, H.Ozcelik, H.§dogda.

TENS 9

o?o:360L5)+r-

L.v.d.Berg, K.v.DieEen, C.Holsheimer, Irl. tien Heyer, p.v.Doolen, T. rs-GravendiJk, .

Í.obclam, n.Heialel-, T.Massa, A,Snit, M.Looyen. v,d.Éoogaard, v.d.Boogaard.
J,€iAer: II. Verhey ' ' ':

lt -'

ALg ik iemend ben vergeten, graag contact opnenen net n.Keus.teL:
tuesen 1?.30 en 18.30 uur.

WiLlen de Leden rriens kaartJe is verlopen een pasfotg inleverenlll

Heren aanvoerd.ers L ,l ,, "

i -, ,,

, ttl

(

r'l ..

1

l4aandeg 3-9-1990 Aanvoerd.ersbiJ eenkomst , as.nyang 20.30 uur.

zzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzT,T.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z I,ANGS DE SPOSTEI.I VAN DE Z.M.I.ADDER Z
zzzzz,T.zzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzz?,zzz7,zzzzzz

" 
' ')' r: r'!

,' , :.,,,'
Dit is el veer de eerste LENSrevue var het seizoerf 9o/9L.. De voorberéiriingen
ziJn alweer in yoL.Le gang en d.e tlainingen zijn inniddels. ook weer hervat: r-r.Ik schriJf deze copy al op J.l+ Ju1i, ondet lk norgen zel-f net vakantie ge.,. ,r.
Eelaas heb ik daaron nog niet a1le gegevens voor ,.a.t betreft eLflbar-l-e! en d.e
indeling ven de IIVB nogen ontys.ngen. r .) ... :\- . .
Yoor het 1e eLfbal is dit veI bekenè-
l.Ie spelen in de l-e klasse B van tle IIVB.
Iegeustentl,ers in deze klasse zu11en ziJn:
nave, D.v.J.Bizon, Vredenbufch, HS Texas DHB, poBtali.a, RiJsHiJk, Wassenaar
BVC, KSD, Ornes en BSC'68. Een aardige pouLe zo te zien,
Over de antlere drie elftal].en van onze zaterdagafdeling hgop iJ U in, de, .voLgende LENSrevue te berichten. ' -i

Jer Ha.m.

g4u=ssg=gEsgPsggs.

rk vens u aLs u nog net vakantie gaat een prettige tÍJd toe en .,erder hoop ikdat het een sportief voetbalseizoen nag woralen.
.

p.s.A1s ik van vakentie terug. ben neen ik zo spoedig ogeLiJk contact op Eet
de aauvoerd.ers van het 3e ea [e e]ftaI. -j , , ., .i

Nog een paar d.agen en dan start ook de Jeugd.afdeling Íet ale voorbereiding
op het nieuwe selzoen 1990/9t. zoals JulLie in Jong LENS hebben kunnen ]Ëzen
lggirl,t yglggnde yegk .de trainlng voor d.e A-B-c..,en D:-serektie. De .ïest v&n o'ze , ,

l_eugd-afdeling heeft dgn nóg even rust,. I _. . : ,

Vcor deze Jongens stert de training !a,s over twee r,,eken. NatuurliJk ueten ïiJ.ít ,

dat nog niet iettereen terug is van vakantie.

6

-t -.,

i



Sterker nog er moeten nog enkele spelers gaanr Toch no€t Je-eens be8innen om

zoÍeL de spelers als de trqiners goeA.op. àe komenaie konpetitie.voor te berelden.
Iedereen vit ln kontlitie ziJn en vàt oe'fè'nvedEtriJ Aen hebben -gégpeeld aLvore'ns hót
echte vek, tle konpet{tie, geat beginnen.. De.' trainérd noeten ÈeeI vat afvegen
voor ziJ fret (fn í* oguotí) sterkste'el-ftaL héÍben stasnl' '
Eén ding is zeker 4.1.,.er .zufl,en heel vat zveettlruppels gevallen ziJn voordat
op I seitedbei de konpeiitte béglnt. SpeJ.ers, 'írainers Baak er eeà reuxè'oeÏ'enpé-

l.: ,1

Hieronder verEelden nij tle voorl-opige selektiegroepen. Voorlopig vi] zeggen_ tlat i r
de groepen nu vriJ ruin zi;n op6ezet. Afle nÍeuwe opelers zitten zoncler neéi tf3 ..
de selektÍe I Aan het eltrd ven tle oefénperiodè, of misschten lets'l-ater, vordt no§-
reals bekeken. welke spelèró het verctieien om ín de àelektiee te bli;veni
On<ier verd.ienën Verstaan niJ riiet a]l-een'goed. voetballen ! ! Mët de tfalÉeis 1j' :''''
efgesproken det goetl gedrag t.o.v. elkaar- de tegenótender, d.e 'scheiilëiecltér èi'c;*
ook heel zÍIaar luee ze1 gaan wegen evenaLs het naleven van tle regels van LEN§.
Voor de duideLiJkheld zuLlen vè de belangriJkste even op een rijtSe_zet!-".r,...'.|, j
L. kau Je eens een keer niet trainen lièI tlan,even"af vl.ak.vooi of na d.e

training op LEI{S (tefr366rSr\). Of s.1§'daalniët opgénoEen $ordt thuis biJ àei'
traíner. Dus niet via een lrïlèndJe afzeggen. lkee keer per veek trèinen is eÍgen-
liJk een nust. .,..,.r,.r-Í;._.,i

De Jgxgd elgktleÉ qn tlaÍnlngstlJ den.

3, "kan.;Je niet .yoetbalLent,dan. mag Jè ín cleze oefenp'eriode t/ÍÍ elnd augirstus
afbellen.b1J tle trainer thuis. Doe dit zo snel Bogelilkt V&nàf j "1 septenler noet ietlereen afbelLen biJ Paul v.d.Steen.

. kon ruiE op tiJd naer de trainlng zodat Je voLtloend.e tiJtt hebt oE.een var-,..r:
ning-up'te,do:l log"tul.de'tf.aiDins bgqin!. Dtt ts verflicqt. ,.':.j. 1 , .1 .",

l+.

C

B-klessef,s is roken en drinken op LENS
A-kl-essers zo EÍn nogeLiJk zullen roken
zondheld.

l' " tt;'"'i' "': i

Als ied.erlen'zicu o.el ean rióvenstaaride ie
Nu laan
e vrage

| ', I

gedraag Je behoorliJk. neopectee! tte scheid.#echter, de tegenstanaer, j" ,ÉaJ-',
spelers en de aklouodatíes waar Je op epeel,t/traÍnt. Í,sat hét yoor'iedereen "
leuk bLfiven. 'r ' - ' ' "r

...,-..... 'i '.' . .,-',+ii'
ïoken/drinlren (tier) tn Éporttenue is teE strengste verboden. Trouwens t/n de

heleoaal verborlen, I{e hopen det ook ale.r
en drinken. Het is voor Je eigën ge- t'':

'.i. 1.. ., ' ,. .'-. t.).. --'' rri :',., Í-rtL

" ':-1 ' .1 i' r',' -:'1gels gaet boutlen d.en hebben vtJ aIle--',.
ve.over tot het,verneLdeu van de .- -r.

n .bel- dan 1à'ar gé'irainer.' mé.ait. , ;. l
', L , , 1:i,: ,.''t..

S:G1alÉdenans,
B.flanIakhen,

:.-) .,

, 1-'-a ' 
i

t, ,. J !.,

vertrouven. in het koaende ' séiioen.
selektles.en trainirigstiJ Aen.. Ueb J
ook a1s Je Yan vakantie tèiug Uent.

A-selelctie:
E.Ayaiogdu, Í. Ds$eri ;.iD.DegriJ se., "J. Doerge,,, M.v. Croonenburg ;
D.Heins, W.tietr HeiJer, P.Httzert, M.L8outl!- D.Pool_, p.próuk,
N. SchuuIman,. J.Spaansr,B.[ur, H.u.I.Ie.urooJ. :1. , .. ... d ,, 1..

Eerste treining'- : naandag 6 augustus'oh L9.15
trelningsatontlen ' : maanhag 19.15 - 20.30 uur

voensd.ag 18. l+5 - 20.00 "uur
Pralner: EEiel- Gat6, 'telz 3975159

uur.

-eelektíè.: 'rir'..^.tr; ,; ' .'i. ,'.,1.i.*...,:,1.,;r'.'. -
.'..'.,:.1'r.l

FiALlaèin, .M.ï. d:Berg,'.M.de Ërito, W.v.Diemèn, A.Cruz', .P,flerresiJn;;E.den lleyer,: -
M.Izendoorn, D.JongeJan, M.de Kok, D. L,a.ners, W.tut, S.Merencia, M.Kok, B.O1st-t i"
hoorn, J.PronK, R.v.Ree, S.Rlernen, T. Schippèrs, G.Schluter, P.Snelders., B.pionk);
B.v.d.S1uys, P. Suroorenlurg r A.Soechiet,: H.Veïhey,, H.'Vreaenan,. H.yàsar en'1,'tii.;.1 ,

. , '/ .. ti;.i* !.t

7
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Eerste training
trainingss,vonden

- ':tl
tratneÏ

BiJzonderheden:

D-selektie:

: - naandeg.6 augustus.ven 1?.30

: tna€ndag 18.00 i/nx 19.15 uur
voensdas 1?.30 t/E 18.h5 uur.

:' Í."ud G.un" tel:.3635LL8:

t/n L9.15 uur.

1,

, t_-i -

r: i' , -

'. t'

':, 
j 

.

'Íll a

e"ri-(teltiote sefëktie dus veeL afvellers dét'is zeker. '

"Knbk" voór Je piehl '
voor biJuonderhed.en zie trainingsscherira Jan Fred."
I{eb Je hen niet, bel dan even, naar,Fred. .

". :. , . l':..-, -- '_ _ _ .. -.i.:-

lr'

C-seLektie: . :

ï.3astIogan, R.v.d.Berg, J.v.Diemen, R..Dou$, A.eI fladdioui, F.eI HaddÍóuÍ,','
T,Heins, J:Eoàfnagel, S.Hoefnagelj M;Jansenj lI.Klopstra, J . Köppendrsaiér ,' '

n.v.L,eeu$en; M.MatthèiJeI, T.Ozdenir, M.Pïonk, D.\'.d.naaf, J.SaDtlifort, - . -

t.Sentl8r, P.Sinke, J.Soysal, P.v.d.Steen, G.Strik. ';, .- i,v
.;. ,eerstétrainin8',,.:tIinsdag7.au8ustusvan].8.00t/u19.00uur.

trainingsàvoiden ' : dinsda8 18.00 t/n L9.00 uur
, d.onderdag 18. O0 .it/n 19.00 uur ' l

trainer: . :í,r RoneLd Bogisch tet: 3230?h2

-l

------::- / i:.l.Aliar; A.Akkebi, J.Buls, W.Daaoen, tr'.el HaAAj oui, J.e] Ha{dioui, J.}lage, -_. - .

8. Hendriks, A.v.A.Heuvel, A.HeirewlJn; n.v.d.HeiJden, F.Kampfraat, R.Korf-
naker, R.de lange, R.Merten, n.Meeu{Ísse, A;No1ten, L.Peek, n,v.A.?ost, J.Pronk,
A.Sen, R.Vreesr+iJk, . r.r" , '..r

I : , ._ ',i.;

eerste training : dinsdag l. augustus van 17.00 t/m 18.00 uur.

'' - J - :d";à;;à# ii.óo i7' ra.oó """ 
;'r' : -

,..:,. , i......r,', r:, i .. ' , ,i i 'i.1' ,I

LEI{Sshirts:

lOetlt zoek? ?

Aan het eind vorÍg selzoen,hebben niJ'.ietlereen geuraaga oE alle spulLèn in te
leveren d.ie'ze.van J.ENS..in' bruikleen hebbeu gekregèn.r HeLaaE heéf,t nlet. . . ,

iedereen hÍerop gereageerd df misschien zlJn $iJ ve1 heel Íat toriJt geraakt? ?

Laten ve hope! dat het }et eerste 1a. We verzoeken daD ook ied.ereen tiie nog
dit

Spelers atie toe ziJn aan een nieuv tINSshirt kunnen hiervóor teLecht blj ..' "

sporthuis Free Kick aan de Weins,rstraat hoek Valkenboslaan. Waalon speclael - ,

daarzuftUzich.àfvragennaardaarvoorisecht,eenret1en'',
Via Free Kick hebben HiJ geregel-tl det er een LENSlogo op de shirts is'afgedru}t, '

xen1eu]rgez1chtvond.enwiJenye..hopen,dat.a11eT,ENS1edenbinnenéénJaarnet
zotn shirt lopen. Dus ietlereen uaar Free Kick!! !

vat van LENS in zÍJn bezit heeft (traíàingspakken, shirts.en/of tessen)
op de eerste tralnin8 echt in te levelen,
I{at ïe o.a. nissen schriJven $e hieronder eïen op:' .,'' -,,., " )

- neertlere treinÍngsbroeken , trainingsJacks en shj,rtB ( Glashantlel Blora ) van
A.regionaa}. '."1r '"-'''.

- neerdere tteiqÍngsbroeken,.treiningsJscks (KroLschoenen) van. rLENS 3l-.elsnede de
tassen ven J.v.os eE T,Schippers.

- E€erdere paarse trainlngsbr:oeken. van -LENS CL alsmecte tasgen ysn T,l{einsr,
M.Izend.oola'en TJ L,evenstone, .en eeh bleuy shIït lÍet korte nouÍr. -:

- Eeerdere trainlngsbroeken rtrainingsJ acks en shirts (tt Karreriel) van, ,

LENS D]..

B



I)Ë LENSNEIUE
WIIEKBLAD'VAN DE V0ETBAITV$EflIGING LEIÍS'" ' : . r ..,:j '

63ste ,1aàrgàLg nrioner 2 ï'16 au§ristus 1990. . "'' : r''ri' ' " ';',"i '"," ' l
***ratio**i*tt*{rèl}tíartt{flÉ**{trtt*rtítÍraflstfl**tÉ*rÍr*r*'*tr*r***rr*tcr*{*r**frrfiíd*tíI

1

ïoFFICIIiEí::'

261I',p.A.v,iöIe,seào, 260319,r wiJhestr.8t,.' 25i4t BB Den ,Haag, tel. 32961+06.. .i,

.2812 A.H.. ae ,FlujJn,sezo, 100!60, Heeuterstr.58, 2563 RA..Den Haag+e], 36BhO9B.

2813 -J,Sinkei 8e2e,2\0856;ELia KazanstÍook T\ i 27 26' YE Zoetëlueer 7teL.0lg:\19237 .
lr\'! - 'l

28L! f .!,l".IJ]it,§gzP, ]0]^265,.steenvoortleLaan.20T , 22El+ CK RiJsviJk. tel-.,393ïL3r, ,.

2815 L.M.v.d.Berg, Sezo, 72A\r7, Kokosnootstr.6T ,2555 xÈ Deo l{aag,teI. 323rt73.

lrlleuue donateur.

De heer lií.Cor6t&dJe, !e La neyFeg i73,257! EC..D.e.u_ Í{a:ag.,

E. jun .
Sezo.

2692 l'{.G. AÈrts
27?9 H.P.9chouman

Adresui,l ziqin*en.

-.s:--rï:-

e36a H.v.Wassen,Sezo, As.sndelstÍ. 38, ?56h'Sà pen

0605 J.J,l.lÍttíag,. Sè2a,. vu.Vloterrstr. ]!2,, ?r23 Jc
Hg€,s.. tel".3650J+6?. r,,.. :,

.De n liass. rel.393o128.

Van de Sestuurstafel.
,: ,, ;.

ÍliJzlgj.ngen zoelE: Éd.resui JzLELíEer,, viJzlgÍng vun lldns§l,Èchap e.,i. ggg!§,9,.
in het verrrol6 schrlrlgeliJk geneld. vor(ieí biJ hèt. §eiretsrigF.t ; Éondglinge ,',
fliJzlgingen worden niet ín behsndelLng genoflen.
Ëetelingen veo kontrl'ouÈi.es, boetes eflz. ontlyo;r\gen ríJ het LlefGt yie,de lriro
of bÀnk, kontatrte be1s,LLng lten elleen geschioden bij de heer I{. Koufenhoven.'óf
fletr. l.v.d.Berg nlts zlJ een kfiitsntie kuonen efgeven.

' llet Be6tuur.

,,r ,: I ,.: --_, ,.'
Vía de Dle Èt OroenvoorzlenLngen en t'lilteueducatle hebbofl r.e een brief ont--- -
1rangen l,v.Íl. ite droogte6chs.d€ óp de sportveLíien, Melj C.e $tJkopzícrtter val dé" -'
&i'deliug Sport l{ord.t kcntakt öpgenorEen 1.1..m. de bespeS-íng vcn de veldgn; -, ,r'
Dit' kàn tot gevolg heb'Deíl dat een speel.verbo'i aan de o.rale kont.
He zuJlen de telanghetbenden uiterasrd zovee.l nogclíJk dÉE na dfg o!.-de, hoogte."..
houd.en van de ontrrikkef,ing€n.

| '..:

l{et Èestuur.

LETíS noE df,le r{eken t

BertflJ ] U, volkomen terecht overigena, veftoefd.e asn het oyervo!-e ,6trand, of
(zeeuÍse) cs,fiping heeft Uk' redaktíe ze zLen zr'eten, Zlfet€n tot,í.at het --''
Í-,ENSgrae de 1a-at6te íruppel irocht uit oEsel of bllnsalÍ aI6 een ,íroge.apona,.i
verz*o1gen had....

1

I

0pzeEglnAen

' t,i.. -



De Jon6ena vafl de seniorenseLektieË zlJn sI een aantal weken bezÍg on,de tiJtlen_s.,
ae óivËrge vekantÍes Eet zorg- gekeeekte blerbuts.en en fr,okaniletlenl",_lietJ es, .' ,

(Ieuk,:sbiebblevoord:over'i5ens)..ef'.te'.tr&iDen.,:',i''..*{*l-r'rii.-.','ÉÉ*}*:l"l,r*1-6sr..;111;
De zaterdag reist dit veekend af naar SittaÍd voor eeí ilriedeogs trainíuSakamp
en oefende in de afgelopen rreken onder neet tegen te llerve. Als deze veilstflJÈ.r'..
Bynptoaretisch l.s,s voor het konende seizoen, gaan viJ voortaan eltiJd. booil: -"'"'-'-
u"t upp"n. aioen op.koqpav,gq§. In eeu enerverendé-.Il8rtu .uèrd het,.uiteindelij k í-6,'
voor LENS.
De Zohdag zagen'íe, nateerii donàerdag'eeir' looilztrare tr€iinÍng 'EfÈeto"iLxr'1i; 'lr ;i
.hebben, aentied.en tegen Vredenburcb, .een tegenstarlder. die ve konend. seizoen, oo!
tn de. koopetitÍe tegen zullen honen. Met,, vooral ln tle eerste helft, goed
voetbel von LEIÍS verdiend net 3-1 dbor dóelpunten iàn'Joop Ö. .(ax) -en -Robèrt' 

"'Pea!íngs. .,:'. r jt, ' - ,',,,.i'.. lli
AL het sl krÍJg€n se zo Langzanerhaod, veer eeÀ teetJe de .kriebelg. Nog een
paar Heken en ríe Baan er vee? echt te6enaan.

Vs.kantlegroeten ontYinEen $Í.1,.',. :...'

- uit OoetenriJk van Jan en Larnny Han.

- uit. het zee! hete Intloneslë van Eric Merg}&rt (Í,ens ZA).
. ,' r.:; . ',-

:r'.'l *r'

., .rl, :.

- RoIf en MirJan van der Toorn berichtten ons raJl tle geboorte van hun d.ochter
Melerle lr(yrthe Julia. . ...t

- ZiJ $erd geboren op 2 au6u8tu6 1990 en rerbtlJ ft net haar rroed,er tiJdélfJk'
in het zÍekenhuis St.Antonlusho.rr'e. te 1,ciAschendan. . i ! . ''.:

- WiJ ïensen lolf en lrÍirJam veeL geluk r pLeiier en 6ezondheid. net I'le1snie.
ir_ i.

s666SSS§SSSSSSSS§SSSSS
S §ENIOREII ZOiÍDAG S
ss§s§ss3ss§s§sssssssss

l

Celeïitas 1

I,ENS 2
LENS r.

- LENS 1

- VredenbuÍc
- Vre'lenburc

h2
h1

'0-L.
2-0
3-r

Dond.erdac. L6 euÉustus

19.00 uur IENS ? '' ;' Enter 8oy6

Zondèg 19 euEustqs, ,

1l+. OO uqr Ado 1
12.00 uur Ado 2
LL.00 uur 81. Zl,art 3
l-3.00 uur .B1. Zr+ert I+

13.00 uur 3I. zss.rt 5
11.00 uur BL -Zxart 6

Din6tleE, 21 aufustuÈ,

18.30 uul l,Xfls .1
L9.00 uur LEn§ 2
l-9. 30 uur IENS 3

- IENS zat.

. I,ENS T
- TENS 2
- .LENS 3j rrus h

- I,ENË 5

- LENS ï

;

,,1

2

Í-

Uit6Lsaèn &faeloDen líeilstri,lCen

,.,4.r.. r.r,;.,, ., ..

0e fenproq!'arqp konFade reken.



zcndas 26-6-1990

uuf I;ENS 1
uuf LEI{S 2
uur }ÍlNs 3
uur IENS lr

UTT IJTNS 

'uur Voorbufg 6
uur Voorburg I
uur VooÍburg 9

,uur . 
Lyï*. .9 . ,,,

Dinsd.ac 2B-8-1s90.,. .

-_---.:!:-.-.. 

_ ri,I
18.30 uur LENS 1 i

Zondas 2-9-:.990

vw1
VYP 2
$rcelsioï 20l 3
Vcorbur6 3
Voorlurg l+

LENS 6
EENS í
TMTS B

!E,NS 9,

Dhr. P. Crsma
Dhr. J.v.DiJk
Dhr. J.Westerhöf

. r',ií,; ',

..j.n iIri , Í

r i,: ':r
Í i",. , .,Í +
-t.1r'.-l-' -- '' '

Lh. 00
12. 00
13.00
1l_.00
1"1.00
L2.00
10 .00
12.00
13.00

!:'

I

.',,.',;:.íBEKER
r.' l

1,1
't.'ri I .

. t .1' 'r.

l*t.00
L2 .00
10,00
13. 00
L2 ,00
1r.00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

TENS 3
RiJswiJk l+

GDA 5
Í,ENS 6
RiJsviJk 6
LENS 8
I,EI{S 9

- eDA l+

- I.ENS l+

- Í,ENS 5

- nilsÍ'iJk ,
- IJENS ?
- niJsviJh ?
- El. Xwarb B

Il,J.M.t'leskér'
.....:.','.,,,
J.llesterhof

l "j

.. ! ,.!.-r ,,\ -\ I

, \ .r .j.L r-1," 1'

:3.:ll::"-i.t:

I,IGGING TERffEII{EN:

ADO

BL. Zvert
vuc

Zuittet.park (naast FC Den. Haag )

Dr.Mgnsveldkatie l.Ías6enaar

Éportpark Het k1eíne Loo

te]-t 368'l\2'l
tel: 01ï51-15?8'J

te1:''338r8018
,.. *: t ,r

OPSEELLIITCE{

LENS 5

Í.Yierliug (A), o.Euis, p. p"rruyn, jÀ 
, iiËppéntío.i*u"" , 

' 
ó lnor.rrn j É.neèsínk,

C.0denkirchen, A,Orrergeeuw, A.SchiJf , ll.rie Croot, 1:.ïi11f."t:s, l.PwlgSrr.
tens 6:

Í,: :. t,i

f i l. '. 
. ;;'s-:i'-l'

,.i.,1:i

tí. Heynen (A)
J- Gerrttzen,

f,eis 9

L.v.d..Eer6, K.v,Dienen, C

T.obdae, n.Heidel, t,Mass
J.lleinz. Íretder fi .veÍhey,

Mas.ndes 3-9-7990

As.nvan g 20 . 30 r]ur, 4AIL.VOSHDIBSBITJ&E!fK0I\!F:1.

, M.Reuver, Il.Dietz, Roodbol, KempersLxn, G,Schuurnan, W.Kouwgnhovqn, ,,

J. Spoelstra, [. IIoefnegel, ]1. Ëertens, P. Schulten ; Í'. Disseliorp,
J'coLpa, L'EïLé' 'i.i.,li-,=,.']

trens T i , .. ., ;! '".,, . 
t't.'*'::; -. 

,. ,i, i;
J.Monbarg (A), f,,VerkiJk, J.líasserman, H.Wasserrnn, M.lríc-tredden, O.Wittene,n, . .,...,
A.KWpers, B.ZiJ3.stra, F.v,d-KniJf, E.v.tl,KíiJf, §.tle Nènnier'rAihe Bruyn, ' '*j-:

- - r "*i' 
,'i 1!.; ij;,. r.

tEl{S-g | , j- ,.- i, ji. i,Í L}ii, r.

D.Ilolt, n.v.Itoort, En(lich, v.Wsssen, Ésl, Assefi, Vermolen, G.Dqyvesteynr.i..í,r.;;,:.,
v,d.Velie, C.rr.d,.Vel-de, fleyink, Rozefrs,, H.Ozcelik, H.Aydogda, ll.Buytélaar.

. Wolsheiner, M. den Íleyer, P.v. Doolen-,. I t-s-Grav-endijk;{À)
s, A.Snít, M,Í,ooyen, v,tl.BoogaaÍd., v. d..Boogaa-rqrr.:, i; .,i.

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

_l

f

r,; " i..:ir i;i .,r*.,,:r;



De volgende E€.nvoeraers en/of leider(s) vorden verwecht.

IENS5-T
I,EN§ 6 - W

LEN§?-J
NENSS-A
LEr{s 9 - B

.Vier11n6

.Heynen

.Mollbarg...''

. Bil-tierbeek''

i, i'r ' '! .,,;

';Itf,
'\ri:tÍ

,..,_r{r,1..i1

.tl:ltl- -: ll:: l-.;.,- : lft-r:i

t s-GravendlJlc en H.Verhey.

A]
He

zelf niet kunt konen, stuur tl6r uun u"aotngur'.''' ' " "r'i i '' 1 : '-;'t i''r "
s !g!gIS&LE, dat er van leder elftal ningténs één -persoon aanvèitg ls'. I '' l ;

HilLen tle heren A.Bllalerbeek en G.Duyvesteyn zo spoedig mogeliJk' kèiitói.t op':'ri r -:
nerren net R.Keus teLr O?0-36015h1 (tussen 1?.30 en.18;30 uur.) : -i, I ''.,r: '',;.

sU
ti

I

7,Z7,ZZZZZZZZ7,ZZ7,ZZ,7,Z7.ZZZ7,Z7.Z7,7,Z,ZZZZ7.ZZZ7'Z
z LANGS DE SPonTEN VAIY DE Z.lvl.IÀDDEn Z
zzzzzzz7,zz7,7,zz,7,zzzz7,zz7.zzz7,7,zzzzzzzzz?,zz

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

Ui! sLssqn gefen$edElllJèq4

,1 \,.- , i

, f.':l ', r,
j r '..r
-r4.7

.r.- iï i,. ;j

, i:-t ,
DVC r.
LEIVS 2
I,ENS ]- -
Nat.Ned.2
IÍet.Ned.l-

I,EI{S 1
Te l{erve 2
Te l{erve 1
- LENS 2
- tEils 1

.'tl
'ri,'

'lti'
r.-3
^1.
Í-o
9-1
,-0

OET{ENPNOCNAMMA

' f i-..

,+- r. .,1 , \'j -:-ltl

.'..r \ir'.' J,:
'.r,' .:.ri,,'r '.',

Maendeg 13 augustus

I'Iqengèag U augqgiga

19.00 uur LE§S L

Zaterdag 18 eugustus

Maandeg 20 'algu"àà '-cinii"lirdtrEn f i" j"t: .'i '" .. :
Dínsdag 21 auaustus

líoensdag 22 augustus

- trainen

- §cheveningen L/2

TRATITINGSWEEKEND SELEKTIE

r-8.b0 udr LENS 2 (zo)' 1 r,ms r (zl) "' .i ,'. ' ''----- ;- ---; -.'--'",.. Il---.:- .'---' ' :... il, ,,,' , '

1-9.00 uur LENS 2 - Quick Stelc 2

Dondeidaa 23 étórEtus i, p.vl 25 _augustus'r...,,t

' .. ',.,'";í rr,i"' ..,

i À - :.-. í .1 4;;.,, , Ír'1\'.i' !

1i

'i r,i,rri j.5,-l

'1....., k
,.:r-

20.00 uur l{aalttfliJk 2
20.00 uur NaaldwÍJ k 1

r8.3o uui'cbn;e
20.15 uur GDA 1

I,EN 2
LENS ].

Zetertlsg 25 augu6tuE ' TBAIIIET{

Maanii,eg 27 augustus

Woensilag 29 eucuÍitus

TNAIi{EN

:'ísus e
- LElrS 1

.,í

Zaterd€.g I septeBber

15.00 uur PDK 2 (BoheEen)
16,!5 uur PDK 1 (Bohenen)

,i.'... : ' ' , 1,,t,. 1 '" -.- ZATERDAG B SEPTIXqBER- I,EI{S 2
- I,I]NS 1

I
STANT COMPETITIE
=================É==

II:

1,.. ..;:ti:,'



Poule indeIínr 2e
-, ,.. .,í. . 

:.

Monster 5'.
DSO 5': I't
-E;C-SO J "
Ytt: ilelft'
I,ENS 2 . 1

Marine 2
AristàntB0 2
Jec lr' :")-
Schipluid.en 2
Duno I+

Ras 2
SwflI T

?ou.Le ind.eI inc 4e

!.,,,.:

I r.rll!
., i-.Íi I

' :, ril

:,. i
r:.Cí
i"' l1
t,, ,

r:oule lndellnt 3e

Duinocird; ? - j
Aoar DeeP l+

Jec 6 '' , ':
vit. De1ft 1L
LENS 3 '. :

Ras 5"r r'. '

ADO3 I

Schipluiden J
DSVP B
qfra 11

^HT8V 3

ii 'íil'

' 1i1 
-;

$l; .'l

irl I

.l
I

1
I

,. .t

L

1!

irl,r'':

i.:;i,., , . .

,lrDVC 6
3SC,6B 5
IÍat.t{etl.6
EoC 3
LENS L
flootdorp ,,.'
*gri2,r3 _, ,

Tirktlier'' BdÍs 5
Ioósdtiiíeri 9
nEsv h '.:1

tl
il .j

.,I

. Voöilobigë opstelxin§ van LENS i3 en hr

Vriend.schappeli.l ke ried6tíi d LEtrs 3

18-8-1990

Í,ENS 3 - Dorr 5 13.00 uur

TENS 3
t' " ;-1'

P.Ax, D.BaJetto, R.Eul-8t,. II.v.Kooten' .L-
J.Sirke, A.v.l,IiJngearden, E.de l'Iolff ,,I
I,eid.er: Í'ígrtin lrugnahs, tet: 3658161 . . i

Yerzanelen 1L:30. uur.

. sinteï i.r.v. tte"l,!""à.Ï ( n ), r. r,rldaerdrg ; . 
;

.Ij+st_, S.v.(l.Togt,+ sanvullin& 'èeIekt ie . ,

1.,r,, ,

.l' Jrr c 'li.

, t,rï ,,

L.tÍantel (n), s.susch, E.llaket, N.Je8esar, Il' KouHenhoYen
S.Niamet, lr1.0sm&Í1' F'§illiakus' I.,. Stuifbergen ' J.Hitt1ng
Afnelilen: Ir.Mantel tel: 310?h26.

Voor het lle elftal- zal Setracht vordeq voor de kompetitle nog een vÍien46cE4!- .lP-

pe].iJ]ie.ved3tri.Jd'..te.r,egg1en..:,,.l.-jit]!:,:,

IAI=gEg=q=Egg_DEE9UE

Algeneen kontaktpersoctn :. ?eu1 v' d-Steen'' chopínstra'et - Lo3, 255?' SV Den' Haagr

te1: 39?015!. Bij 6èen gehoor: 3635!18 Fred Grèn6.

I,ENS I+

Wed.stri

, G-Kuiper, C ' Lipman ',1, ,. t;_.1-

l:r, ,l

, J'.t:a r.!i.:i . ,

d arma A:B-C-D- eu

Na 2 veken tfainen heeft iedefeen echt zin on ïeer eens te gas.n Yoetballen.
vanaf a.s.zèterdag gaat tlet 8ebeure4. I{et zal echt Í{eer rennen ziJn_ln het !qsÍn.
Doe a1le6&s,I goetl Je t""i-àn-ro.[- "it hele lu't,ke 'sportieve veaàtíi;aèn vtli. '

AfbeLLen voor onderstaande wetlstriJden het tiefst zo sneL Eogeluk biJ de tralners-
f"fJg J" daar geen, 'gehoor?? Bel alsn ns,ar Fred Grens 1u1t3(35h18'

,

!

i..,,

i ,r

i -"'r t

;{

r rI . .. ,

i'1 ...',,,,' I



ElftaL datu$ s.anvang teÈensts.nder uit/thuis terrein/veld saur.k.IJen§

AL

Bl-

c1

DL

L8aug
20aug
L8aug
20aug
22a,uB
1-8aug
20èug
lBaug
20aug

th .30
L9.00
]i2.\5
18.30

thuis
uÍt
thuls
thuls
uit
thuÍs
thuls
thuis
thuis

uur .. '
uuï. '..
uur" ,_'
Velo ,

uuï:r, 
I

lnr , ,-
uuq.,r
uur _." .

19 .00
L1.00
18.30
11.00
18.30

"RCLA1 ". "','-
Quintus.A].. ., i ,

8CL BI :, ,., .r;. , ,

Quintus 83.,,' :" i
Velo B1 .ri: ,... '.

Qulntus C] ..''
RCt DI i .rl
Qulntus,DL ' ;.,, í,

:'i,.
r Lf 'r.,,"

v1
KlrlntsheuL
v1
v3
I{oordveg
v3
v1
v2
v2

" lt'r3 
íJo ïur 'l

L7.t+5
1L,l+,
1? .30
18,09
10.1'
L7.\'
r.0 .15
L'.l .\,

','. :tl'.. :.i11'

- opstellingen ïorden door de trainers bekend ger aalri.
- LENS zorgt voor d.e shtrtJes: Ju11ie zelf voof effen wit,te broekJes en geheel

korenblauue kouden. Dus geen strepen! I ."';t;'':-.i t.: -.-f ,

- vielrennersbroeken zIJn verboden, 6cheenteschermers verplicht! t rr
- Lees de vorige l,ElYsrerrues ook nog even d.oor evenal_g deze. ,,:.a..,,.

volgentle week kan ieder Jeugdlid die terug is van vakantie goan treinen. .r,.r,i,. f,i.,
ZiJn de A-B-C- èn D-selektie alweeÍ zorn tsee rreken bezig, vanef voLgende ,wegk ., ,- .

stert ook de E-serektie en de nlet geseLekteerden Jewai net hun treining. l{e bolen
zoveel nogeJ.lJk Jongens te zlen. Ook voor Jul1ie geltlt ilet een goetle voorlereiiling
íoodzakeliJk is. Voor de duideliJkheid.verneLden riJ nog even bIJ lreLke groep .,r. ,

Je bent ingetleeld.
De A-B-C- en D-selektiè vernelden viJ niet. Deze stonden s1_ tn ae egrste IJ-Éïsrevue.
fleb Je vragen bet tlffi even naar Fred. Greàe te1: 3638b18.
Kon allenaal- op tiJd zodat de treiningen ook op tiJd kunnen tegtnl,:-.T. ; ;- i . "... ._,.Een kLeine moeite nietr.'asr,

frs,ining nlet geselekteer.den Jeugd |'
============ ============== == == ====

ÍEDF,REEN IíTIÍ IÍEEN ÍNAINE§I!

..i
A-klessers.
F.Bersatie en M.Meurink.

B-kJ.assërs í-, .

', ,', ]flatuurriJ k tralnen ook de Jongens die niet Ín de selektle zitten. Tennrnste aat
hopen viJ went hèt hoort tiJ het v'oetbalLen. ,De opkomet v&n d.e oud.ste Jeugti ...velt d.e' laatste 'Ja'ien tocti ',at tegen. Toch gaat Alno v. Blitteréwij f, frei. ueer
net Jull'ie proberen. i{ieronder veruerden wiJ "d1ie spelerè dié niet biJ -hè selehties
zltten. Niet treuren Haar gevoon gaan trainen. staat Je n&an nergens ttJ t"r aan
6ne1 eyen naar Freal Grens teL: 36351+18 $snt ttet is dan echt een f,outJe. .. r''.

Akdeniz, M. Br5rtelaer, R. Hanlque, Y. lgndclo, R. Jaggs, E.Íàu, R.Mohrili , B.Msaad '
. I{ubben,

H
B

6

C-klassers
M. Koca,. P.Koo, D. MebeyoJe,' V. v, d.. Spek, M.Urgert r. M.Hel-bergen..

D-klassers -
X.Azgaquen, V.du Chstlnler, D.da Cruz, S,Esoied, R.
F.e1liíasoudi, D.0bAad, S.Raohiet, H.Ss,hin, M.Seidf e

L

Eerste treining: ' noensdag e2 àugtistus ran 16:30 t/m L?.30 uur.
"'l''-s''

BIJZOI{DERHEDE{

, .1 ...



BiJ zonderhetlen: voo"lopig trainen Ju1lie op de voensdag van 16.30 t /m;"1ï;30..uq1..;r..;
Iiom zoveel nogeliJk tr$inen. .:-.- -,i:,'-;í: ..r..:

Nstuurluk vordt de groep 6esplitst zodÈt er geen B-spelers tegen
. ' i ' i, D-spel-ers traingl/ spgle.q q ,-De'i!gqr Bii"ersbergen.Lrgeu!:,de hjelef,É n'l

.-.:: ':-' onderhand.en. Dit 1s tlus o-ok geqegeld. A11ePqe1 ko-nen dus i ,r .Í ,Í.rJ ,

r''.1. 1$iil',-i'1,:,,f :-.:] I-èi Í 1..

;', 1 ':l . i.. . i.,r .r.l .'.,1,-i.
,. l!, i.l "r. ' :i ' l;,. : t1.11111i ,;1,

' 'it'i i'

I lt
. :1..

-,.:lIjY§.i
E-selek:biè .'it '; i 

:" t

____:_l__ _.) j:. .l

N

F
a
N

.Akkabi,: A: Bastioga.n, [.'.de,,3oer, I.BrlttiJu, S. Buitgnhek, l, .DiJ.]eTga{' H.v".à-Do,ng5'

.Gasni, D.GlILard, J.lIop, T.Jozee, P.-lílorr' lvl'dg §9k,1F..y. T,9euvg.+Ïge 
'; 4r dF ..Ii."!r,

. oened,-:À.Oooteryeer-,-.M. Pestelu,- K. Rs.ndJEr.Ia4§ 1r-I8h., ,B i d,e..loode, c'.9§ ngoy t 1)i.-'.',

.Si.Ll-iekus, D.v.d.Steen, E.Wolsheimer. -,.., '... .r. -', -:i : !'r ':.;i.i,
.,r.1*,1;.,{,, ',r tr.:,.:.tr:.íl.tr i- :,"'fl:t .,-,1. .r ?ri. r1.i,':.'i l.-,.-,.: rt, .,ltï

eerste . training: n&endag 20 augu-stus yan- tr?:'§.Q

trainingqd€gen: .r 44.antlag. 1?.0Q tlq"18.0O uur :

voensdeg 15.30 t/n 16.30 uur
trainer: Theo Hoefnagel t'e]-: 3656233.

.t/rr l-8:,00 uur. . , i, ,

I ii,: r (r': :;... -.í/r r,)'.','
,:L,,: ','",t"

'i r;' 'l' il{
:rL i.. r.r r::, /

SiJzonderheden: nog niet alle spelef,s van het rroude" E2 hebben hun tes ingeleverd.
s.v.p.a.s,naantlag doen op IENS voor <Ie trsining.

L
Trainlng roensdagnid.dagclut :

NatuurliJk ga.a.n ÍÍe verd.er op d,e ÍroensalagEiddsg. Dit is een erg aantrekkelÍJke
niddag voor de Jongste Jeugd. I{oteer naar vast voor Je v-rlendJes die nog niet
op LENS zitten. 0p r,roensdsgrr:idttag , en 12 septenter ziJn er 1leer open middagen
op IENS !c.et voettal, penaltyschieten en ne afloo! patat.
Jullie beglnnen al eerd.er net trainen en" wi-ur Blon zeL d.eze lleer verzorgen voor
JuLlie geassisteerA biJ d.e E-klassers d.oor l{sns }loogendooro en biJ d.e

F-klassers door Rein lleid.el,

ZíJn q nog fieer asslstenten?? Bel tian even naar Him BIon teL: 329L?01.
Eierond.er vernelden rrÍJ de spelers die niet biJ de E-selektie zitten en tevens
aIle F-klassers. Sta Je nergens biJ?? Een foutJe van ons. Dus eYen reageren
naar Í'red. Grensn te1: 3635h1"8.

E-klassers:

A.Bharo6, A.Blom, P.Bodean, J. Brugnan, N.el Catli, P.Coolen' E.nlletar, M.Elousrti,
M.Essiaa, B.Hoogendoorn, K. Jliev, A' Jhinnoe, B. Kanglie' V. Knol, F. Iocck,
N.Monteiro, R.Nolten, M.?oot, A'Radhiet, E.Bas, J.Bes, D.Roos, S.Siregar, B'v.d.Snoe}-:
ï,v. Spronsen, S.v. d.Steen, N. Topuz r R.v.d.Tol.
Eer6te training roensdag 22 auguEtus van th.30 t/rn 15.30 uur-

BiJ zontlerheden: van bovenstaand.e spelers nor<lt EI, E, en E6 geforneerti.

F-klassers

A.Akksbt, B.BIans' L. BukuÀn, I'.Dee.aen, J.I'iets, v.v.d.Geest' S. Gonbault, H.0roos,
N.lteidel, R.ten Kate, E.Kipp, F.Kuik, M.Kuík, M'ter l,intlen, K'Í,orie' N.Muns'
M.Oened, R.Plantinga, T'RuiJters, T.Stuivenberg' I{.v.à.voort' B.vrees iJk'
G.Ílesterhout.

Eerste training: uoensdag 22 augustus van 13.30 t/m 1L.30 uur.

BiJzontlerheden: er torden drie tr'-tea.ns geforoeerd, ondat Íe verwachten dat er
nog nieuwe leden biJ zulIen koBen. weet Je ienand neefl hem dan nee naar de

eerste training.

1
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Iu tté''Jong LE{§ schrèveii- ïe.het a1'; Nu lierhaien wiJ-'het toch'nog eeD keer.
Zontter leitler kuiíàen 82,83, C2.en.Dz echt nlèt spèIen. B2 ia een taleEtvol
eLftal Eet w8arschlJaliJk Hat Epelers van het sterke Cl-elftal van vorig
Jaar. Ze koEen uÍt 1! pouLe 83 eet nerendeeL Bl-elftal1en, Ilet liefst hebbeD . . .,.
\re ielEnA AÍe ze ook op de vrlJdags,vond kan tralnen en. za.terds.gs de begel,eiging --tloet.

'Voor B3i{Cé eÀ »e Íàeten riJ sIeèhts l-eihers voor tle zateraleg. en:íson§. voor een:..i'
avondsetlstrLJ (t. - tlle oh ï"ie heëft lnteresse??. . ' . r :1.,,
Vertler zoeken wlJ: schèidsrechteïs' vobr onze lagere B-'en C-eLftallen alefiede
voor alle D-E- en F-teans. " " Ii.
Via <le bond krlJgen deze tee,lla geen officlëIe scheidorechtero toegewezen.
Toch zlJn ze echt nodiaa'§eniören;'ouderbrrA,.Junioien.'of andere belanàétéIlenden
bel even naar Fred Grens te1: 363r\L8 bf koe' éen§ 'prs,ten. Doe het dirèkt ande"6 :.

Íergeet Je het l{eer. ': - -t , : , .,,.', '1 .-
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VAKATTIEGR OETEN OI{IITNGEN TIIJ .,-.'

,i-
Rrantrna

-'uit DultsLsDtl vaÀ' !a.ro; SPBI '

_.t'Í1 I

oeÍ 'tb["ïde ,ieur:'
, !li.,ïore'2!'",rsoJtrr, - LENS L' Wir i r ', . llt.Oo uru. . iI. 'r

' IiEllS 2

l" r.'i r
7,ondae.2 ee. ptenber STARI KOMPEITTIE I !'

L,EIS L

r LEIIS 2 '

' .r;-''il ' ;i .;,

14.00 uur .' 1!i,
: r rr^r i, .,t..lr

-.. 11.0q uur.. . .-. ,.*. ., . Unltas

II
ir,1Ver ea .uet rs ctie

i,.ti .í: i r,, ,+,. i,, _.!.,è.rr ...r ,,:. t, .-,-

AfgelopéB . zontlag vbe" ous vla6geechip, v.oor een oefeDfe'lstr{d. t
nleuvletrken tveetleklaeger ADo. De Zui-deÍ?s,rkqrÉ zageD ..tegeDo-ver

, !i f ,
st.,biJ. tle . .
h. -eep uieyv , ,

q8a
Íi9

i,Ens I ,r., r' ,F , ra i,

oaze ploeg telaie'een .6artal.andere naieu: rïeè Sia (0raa3ep1e13 ),'. laqlct ï4Ëtsl
(uusu); pËtricr fsJin.(ms), ArDoltl en' claudio SoLuan -(Bvc) Ruhen -J,,oraqn, e.n- .

I{lnEton Fearber) (Xobin uood); ..r, ''. , . ',/,.;,',! .,' ir'., i , ., ,ri., i. .,-,
A1 deze. aieuweliDgeD konden nlet verbindere-o d8t ADo -bet.qpeI en het treDpo

bepaaiae. Daartloor koDde' ttre voorhoed.e.peter' van L§{S niet voÏèoentle ln
" baLlezlt Ecjmen. r' ,: :, ' . - ' -.' ' ', --.1- .'':' 't '
.ook aan het korbihatlespel'biJ r,fNs uanxéèrag. uog ue1 wat e1-P?AT.proflteertle

ADo. Het speL,over d" ;i;;s;i; erng r,uus rèa"irJi goed af' 4D0 ;. Pt' lé* niveau-
vergchil ulrlrurrre Ír;;;,;;#riïrlra [:à, i""és van,LgNS 9iut91, l'- ain !óta-

. Llteit èen zo vertiieneteli;te tegensiaiA. dEJ èr' va.n onze 
"ploeg'1n. hè-t,:kqr0:!df,r.",

'eelzoen lreL' het notlige uag worden vervacht.. ")., ,..', . ijj - ;: '

Een oefeuverLiee rneÈ persPectief derhalve l S ' ... ,,: - , .,.. : -.-,.' ; "-:' :, lr; '".'. t:',.".i '-",".;
,.:-' i i : ' .t.i...- ;j -.,,*.. " l- .! .l-r,.: .. : ...t..i:-:i.;r.

'mAI§INqSI,IEEIG{D ZATERDAGSELEICTTÉ sÍsIAxD. (16-19 AUGI'SII'JS), 'r -: ..:r}:-. .{ . . i
, ,. ,: . .-- ,,.," .,. :r.,,,, ! -1 .. -:". . -.i. . f,r.'

Afgelopeu *eekentl 1s'een gpoot geèeetie v*n.Ae z'terd,aS-setektle o-p tralnlngeJ'
;::Ë;à.;;"u"i ro srtiarà. ?Ie;ts en lokótle wereq uitbezptat doo4, E'ang tle

,r, BruU!;iae rr"r*" truiiIi-"*-à"-i.t.;aÀe""r"rtiÉ'-Deze-was.ntr', $-.'e.i}9r-e"galeu
i! Sittard geweest 1en alat vas:àelo eteetls .goed teveLlqD: . . .'. : -r r(' ' .i.: .:".

1
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Het veekend begon reeds op dontlerdagavond net"hgt ,afreizen near Sittard.-"Na :'' i -llt
aankonst in ons hoter atdàar bleven tle rneesten rrarieeo in ae'tar vàn t"*-nba,i.'*tt'''
onder: het, igenot,,van;'één-ioÍ),!aeer., (mqegteI'ieeer)_lle].kohg"f1s9frd" -v.ggqgeBerifi!èn'werd 

r'
toch ÍeL net enige argïaan nes,r d.e YriJèsg gekeken. Hans.de SruiJn hsd ,r.'1'l' "" "o"'

in onze ogen toch ve1 een zeer pitti6 progrartrEa ss.nengesteld.
Op vrijdagochtend na het ontbiJt vertrokhen ve richting het sportcentrum Sittald.'-'l
alwaar viJ die dag het.prograrDx0a zoutle! afwerken. . r-ri ..;
's-Morgens ladden .ri.e .een tiaining o,Liv. Chris Dekkér'j tla pror.'íoLtta er- en' '"
theris jeugdtraine:r biJ tr'oitun-a.Sittarè.' leze trainlng yerliep. vriJ rusti6 tottiet.l,l
onze trèiner.even met hen gesproken had. Ilierna kreeg deze training een vat - ,
fanetieker t<araiiàr (íoorai'tp coriditioneer gebied.). Al'rirei d1 va's:Èet éen ": l' ; '

nuttige tiaihíng (ook,voör:hem?? ) j ",(' "r .-r.ir.i' ..' .-! . r. ., ,:. .: l:,,' r,I,.,-;
De funch veStl vervolgenE. iE. het sportcentrun gebruikt en na een korte }ustpauze r,
begonnen.we aan d.e niddagtrainirg wel-ke werd gegeíen d.óor Heins'tte SruiJn telf. -'Í'
Deze training'vas redelijk, tieÈt':Èdelre]., Iians DieneL ' er'.Éiisschien àDAers ov€x 1r'.r.
deukt (on over de ochtenaltraining llaar niet te praten hé lians?).
Na gegeten te hebben in het Sportcentrum vertrokken ue ricbting de V.V. SanderboLt
alwaar we tle eerste vedstrlJd vs,n dit Íeekenal zouden afiieiken:; l{e . traden daar'aer,'
tegen het tveede eLda}.' Onttanks rle vermoeitle d.Eg wertl er zeker aooi LU'IS Ëed '.."'
red.eliJk tot goede pot voetbal op ale nat geIègtl. 1.1.u.v. àet:.eèrste kwartier domi--,
neerde IENS tle gehele wedstriJd. Er werden volop kansen gecreërtl en ook nu
werd duitleliJk dat LENS vooral in de vocrhoetle toch veJ. .aan kracht geïonnen beeft.
en atat het niddenveld ook daaraloor beter tot ziJn recht ikoït.' De"ïbddtrijà ierd-i5a
een ruststand. van 2-o iu ,bet voord.e"] Ie! !EN!.u::::ï":,p,,"_t.\-r.. (d:i.I]t *:illi,ï:
LEt:lS : trïed l.',ancel ( 2x )', PeÏer KroL en ijdnnts Sano.ers ,
Na afloop van d.eze wea3trija ging de gloep terug naar hèt' hotel vaar de neesten
van ellende hun bed ingÍngen (De traditionel-e stappers daargelaten).
0p zaterd.agochtend rÍerd a: snel duitleliJk dat de friJdag biJ.de reesten dÍepe,. .
sporen haald.en achtergelaten. Er verd dan ook-gevreesal vbor de'vedstrijd te6!s'""'

TiJdens de werming-up verd d.it steeds- iluiileliJker. Iederèen liep er zeer stroef
bij, Dit terrf,ijl het. dlital-.:va.n Foitrinér Sittaral, opgebouvëruit hun landelijke
Jeugd ln het tneede, fris hín varning-up d.eed..
Na het beginsignaal eehter gebeurale er iets vreends, Euenals d.e start van de
llK-finale in 19?h overro pel-de LE].IS in alit geval èe te6enstand.gr gn:--z.onder alat
Fortuna Sittard de bal had. aangeïaakt stond.en ze door een doelpunt van
Ko vanStàa nét i-Ó'achtër;: Tuee'',iinutèn }aïer.l3ionà het:, zo!Íat:2rO vóor LENS; i1...'1,r
Uen aLörtiË'al'ïa.n ïehni'd 'sanàèi's' ve?til opihèt' Iàatste'monent :gèStopt. ' ,.+;i;r;iÍ.:-,i.
.Hierna ras. het,vel gedaa.u net, LENS, De eerste helft ïerd nog net redeLiJk voetbaL
afgésloteil " tr'ortu.na irad o! dàt domeÉt de' leiding met'3-L;' In de tveéde rhelft ul.',:,)
vas het'kà#àJe 'èctrti:i vàlteaig öpsèirah'd eà'tiép Ebr.tunó' lenakkeliJk. uit .n&ar r- I

B-1. Ge1ut<tig noeÀt de scheidsrechter eerder weg en fioof,.hiJ,na een. alf,,uur efi.,l
IÍet eind.e" va.n 'ioor' tElls eèn .leuke drVàring èir woor Fortune.een f.euk . trainings-:,.
partiJtJd:' ''r''- ."r''('r .ir i':.i -'! .i r' - "'j.- :';:'.--,.i'; i ^.t .i. rr'.r.1 *.,r'r..r, -', .óii..rg.-,i
Ne deze vedstriJat gingen ve terug Éaar het hotel lraar vol-gens DiJ ieèereen ipl-a!".il
ging net Aei nbdige spierriiSni'»iè tiddaÉ stönd. er gelukkigl nÍétsl op het.rproBrqn4a.
'i-Avonès rièró er eerst rios èoIIèctièf gèbowLed.. opmerkerijk hierbij vas de .) -

]restatie ïaii Denuis sóaeis .' opged.fevèÉ. aoor. 'ziJn: naatj e rnon verzarnelde hiJ .een
nons-teíscbrë ian 225 riunterif (nd'kórrer'Ëiet.t),Nd het: bówLen -ging'iedqr zi.Jns w.qegs.
Na het ontblJt en het uitchecken uit het hotel' ópizonds.gmorgen. vertrokken -qe vo.o-r

de laatste rneel richting het sportcentTirm -vódrl een, bezoek -aan. de saÉna -en 'een ;.'.;
la.atste lunch uaarna d.e terugïeis verd aanvaardt '
Ik geloof dat ih vel- kan zeggen dat het een geslaagd veekend is ge\íeest en dat
is ln hoofdzaak te d.anken-aan. Hané .àè.iBiuiirr ir,ie.'.i!'h91t-e-..-tjiJ.d-jarfgs: p:Ile§ 

:-,."":i'
had geregeld. Ik denk eveneens dat net Hans d.e BruiJn een goede trainer is
bimeiigdhaald'die'habst hËt':traiirer zijii ook cle gezefligheid niet schutbr.Korton,
een goed.e'kèuïé veà hdt Ëésturiíjr: :rJ ;u; ll 'r';..itrL rj.'i.r *.,1 n,,..x ,/
ars àit tétèneird is ,oór de iest'vàn.hét séizoen,,kwr het niJnslnziens .dit . -s9i49ennaast het voetbal ook voor,va! b' tr"-r1 6sr:géàéUigheid een goed seizoen- uèróen.

2

Peter Kro1.
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Dinsös.f, 1\-8-1990

LENSl -BÍJ'§rdJk1
ï,EN§ 2 - RiJsniJk 2
vcs3 _IENS3

Zontlaa r.s-8-1990

ADO 1 . '1'r

ADO 2
BI. Zvarb 3
81. Zvart 5
B]-.Zvefi 6

:: L,Hq§ r "'
- I,ENS 2
- r,E[s 3

.,,v. -.LENS 5.-,r,'-TENS?

3-0
2-0
6-l

)+-2 l). .51 '' r'.: . ;
2-7
4-r

3-i í.,

r.;, - x.....i

'l r '. ;,

0efen auEg, komeode veken;

Zonttag 26'-8 -L990

l-b.00 uu_r lE]ls ! , Í..,

1!.90-.1rur IE{S .?-.:.: .
13.00 uur IENS 3
11.00 uur LENS 5
12,00 uur Voorburg 6
10.00 uuï"Voorbur8:8"
12.00 uur Vijörburg 9
13.00 uur Lyra J

Dinsalag 28-8-1990
.'-,'ji.',: ! .-' 'it'1

18.30 uur LEI{S 1

19.00 uur Àrchípe1 J.

19.00 uur Arcbipel 2
19.00:uur. LE[S-, 9- .. ., ;

"' ' rr' -.'!(.' ,I.
Zondeg 2-!-1990

w 2",,, -:,
DcceLsior 20/3
Voorbrtg \
I,ENS 6

Dbr.
Dhr.

LBrISJ,.' . '.1'r't'''
LENSB"-"''i''^il:,n)
LENS 9

wP 1 .. ,. \,.1 .;. . , ,,, , veld.. I_

. .' ;ti:Y9fÈ;l
P. Cra.Da veld 2
G.Westerhof veld 3

.i. i ia;,,,i. . " .1.y ,.,. í r:'-r,,.'ï r i..,;,'..,t:-. .1..'...( ,i .-.r'r;.,,,,','
'. '-i KranenburgTctodïHéï l sEciR;i aiÏankèl-iJk ïa.n ïè uitsfee

Kickers r 59-r,ENS d.d.. 2i aue.) "

- I,ENS 2

- LEN§ 3
, - Adelaaïs 3

,,, .li.rir..,'., . r

-,i]-i:.'.-
-. f.f.

l-l+. 00
11.0.0
l-1.'00
12.00
10 .00
13.00
12 .00
11.00
13. 00

uur
uur
'uui'
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
LENS 2
LENSr 

'3 . r '"- ,,-
RtJs+i'Jk l+ -'" ":
GDA 

'I,ENS 6
niJsviJk 6 -
I,IIN§ 8
I,ENS 9

I,lippoi.der 1
Unitas 2
GDA .\ '1, i ;

LEÍs' .li ' 
.' ''

I,ENS 
'niJsrÍiJk 5

I.,,ENS 7
RUswiJk ï
81. Zríart I

J.westerhof

. coEpetitle
comDetitie

'r'. : Dhr:. HJl,Í t'laÀxèr r Í '' !' veld- 2 :

,1

veJ.d J: ". -,
veld 3
..' ,'. !> À,

Zondas 9-9-1990 .,..:
Begin conpetltÍe voor de elftallen 3 t/s.9. .-.t'.,.

f,igaiDc terreinen:

tel-:385\302 -' ;'r ! ',. . .rit:'.i
Vei.l-ingveg 26 De Liei, teL : ol-?l+5-13h5 .....::!_.: .r,. - j 

,

Voorlurg: Pxins' BerDerdl-aBn te Voorburg,
l,yre : ZuièerzÍJd.e Sp-park rrDe zllethrr

5
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ÀTSCHRIJVEN:

1, t,/n 3 biJ de trainere.
5: T.Vlerling teL:
6: W.Kouwenhoven te1:
J: F.v.KniJff tel:
B: G.Duyrrensteyn tel,:
9: E.Verhey te1:

I,ENS
I..,ENS

IEI{S
IENS
LENS
LEI'IS

l I ..,1' i': .
. i'I í':-ir. -.

t{

i:
070-36066l+2
0?0-39121+?)l
o7o-3897a76 -
0r-891-1?gl+3
0'to-32156'ï3

,f ,1.i

Me.ardes 3-9-1990

AA].IVOERDIBSBIJEB{KOMST I t I

De volgende heren vord.en ,vervacht : r ,;- ::1, .! .:. J_jl: --_
T.Vierling, W.Hefnen, F,v.KniJff , G.Duyvesteyn, f.rs-Gravend.ijk en H.Verhey. i ,.!,.,r

Anders graag een vervanger sturen. :''. ,r - '-- t :

-r,::.!^i:
Wil-l-en de heren T.Obd&n, T.Massa en R.lleidel contact opnemen, Éèt .R.Keus,
teLr O7o-36015\L (tussen U.30 en ]8.30 uur). " - i

Voorl-opige opstellingen :

't:
if.

i,ENS 5

T.Vierling (a); Ó.Xuis, ?.Perreyn, A. Hoppenbrouwers, O.Könenan, L.Reesinkj' í,'" 'ri;
C.Odenkirchen';.AlOvergaauw, A.SchlJf, M.de Groot, n.Versteeg, R.Duynàa,n, J.Ièèn.

_ À,j,:!, :, I .'-r. :, ,, ,;i i, r_,rr(_

"l ',, , , r y,i r,-" . .. . .,; r:-r
W.fleynen (A), M.Reuver, H.Dietz, Roodbol, Kempernan; G.§chuurman,'p.Kouweunoirèn,--
J.Gerritzen, J.SpoeLstra, T.l{oefnage}, E.Bertens, P.Schglten,.F,Disseldorp, i,;.1.J.CoLpa, L.EbLé. .._ 

...r. .; ,.. - . ,. ,.ir.
LENS ?:

'a! -

i.,,rtL | _.
J.Monbarg, L,VeikiJk, J.lJasserrnan, B,Wasserman, M.Mc.Fatld.en, O.W:-itèraan , A.Kuypèrs,

ii .rol ,

r';: ',.4 'rI '1

L:r-'.;i. i

R.ZiJlstra,, F,de IftiJl.f , E.,d"e; KniJ f{ q-,.S. èe; Nennie, ..A. ale Bruyn, .i r,, .,, _,.:,tr'.de lfti-iJff (A.). ,,-i,.r,.. .,
r,${s 8: ';; : r'i;.1:::: ::.t.]:i;
D.HoLt, R.v.Noort, Endlich, v.Wassem, Bal, Assen, Vermolen, G.Duyvqglsyn (A),r.",
v. d..Vel-ale, G.v. A. Velde, Heyink, Rozeme, U, Ozcelik, H. Aydogtla, H.Bulrte).aar,
R.Scholten, A.Bilderbeek, c.coossen, P. ileynen. ,.i)," -l :.--.i _-lÍ",

I,ENS 9

Maanclag 3-9-1990,,

r,li': -t- " ,-.

7 .IÍ:'., l.: ,1

L.v.d.Berg, K.v.Dienen, C.i,lolsheimer, M.tlen ïeyer, P.v.Joolen, T. i s-GravendiJ
(T.Qtds.E, B.Heide], T.Massa) A,Smit, M.Looyen, v,è-Boogaard, R..v.d..Bdgfuaarp.,-
J.Heins.
Leitler: H.Verhey. .,. i,r. J. ..ii.., , .' ,,r.'.,t .- ,', J:'Ï ;"1; l,

' :1ti,

,'o . ,r

r'{-

', l
. (.--

aanvang 20. 30 uur AANVoERDERSBIJEENKoMST.

T.ZZZZZZZZZZZZZT.ZZ,ZT,ZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZT,Z
Z I,ANGS DE SPORTEN VÀN DE Z.M.LADDM' Z.
zzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzT,zzT.zzz

Uitslag oefenvedstriJd

ll-r+

l+

LENS ]. - Scheveningen comb.

*l)

'r:.t É' :t.



0efenprograp{g
!1"

Dóndeidb -stus
1,.'\1"

20.00 uur N8aLèviJk -2 l':
20.00 uur'NB4l-dltuir L r'' '

u. tY. ',:\. .".

. - .USNS ;2r. '

. - I,ENS ]- ' ,-:
::

2

Ligglnij" tèrrèin .Na,el-iiw{ k:' gportconplel 'rHoge 'Bomen" Galgeveg,. NPBldl,iJk
tel: 01?\0-25\86.

. ,a .i, lr
Maa:rdae'2ï augustus

Ji:

11
19.00 uui" Schevenlugeu..\ ' t- 'LENS 2

Íerrein Houtrust' inge.ag naast HoutrusthelLen.
' , i1.., : ,l r.. ,^ i

Woensileg. Eugustu6

19.00 ulir GDA 2
19..00 uirr GDA L

.'t ll

" ; ltllrD z
- IENS l-.

Terrein l,lade8teinueg 10; Ïooealuinen tel: 39?8?69.

',

.00 uur Soheren 2 - IENB 2'

.\, uur Bohenen 1 - LENS 1

DinsdEg 3 etUenber.

t, l.'

t,
16

rerrei'n, àportp_ark íqckenburgh t' HiJndg.al-erwég '
.,i .. :r. l' ,,- r:!.j-

Deil IIaÈg.

L9.00 uur DVC 1 - IENS 1
19.00 uur DVC 2 - IENS 2 1:

Terrein Gen.Sportpark'Srasserskade lelft. :Ee1:
- I I r . ' - . l:,, .

VAN I{Itr JEUGDFRONT

015.1325!8.

,l...';.

'Ji:.i,i,)
:i - . -, r! .l;; ,l

. '-. L

.Algemeen, kotttapper.oon: PaÍI ,r. a.Stu"ir; öÍópinstraat LO3-; 2i552 §y tpen Haag ' ' '

. ..té1:. 39701r!.'BiJ geen'Éehoor: 303541ö !ïed srenB' . .,
---.------rEl:=311:li=:li=g::::g:Ï:::.:g:119=i==g::========

Wedstri.J d AlnIIA A-B-C-D-E en F..l d.eug

. "Aíbe.I1en 'ÏóoÈ onèerstaErale iredstrÍJ den voor A]-, 81 , ,C1 en DI biJ. tle trainers . -

Voor rle oïerige effE&Llen biJ PauI v;d.éteen. (tef:39ïOf5lr) zo snel .aggqlijk
docb uiterlljf'de avond,ervoot''voor 19'00 uur.l BiJ geep géhgor. beLlen naar ' '

trïed Grens (ter: 3635\18),

Elflal èBturtr aanvana teE€nstanèer uit/thuis terrein/vèId '' i I àral.t'.íËnè

A1

3t

r.r",. rr. i, ,l
... .259:u€.,

.., 
'. z6aug-.

29ang.
31a. uS.

, ?5ausl.
z6erie.
28aug.

. 294.ue..
, 31au§'' 
. ' 2?aug..

, " .. ' :i. ;r

Qulck.Boys.A2.
RKSVM

Dle Haghe A1 '

. . Wiltlelmus A1- ,

.. Qulck-Boys Bl-
RKSvM
wc B1
Die.Haghe B1

' Wil-belEus B1
, BKAW 32
I -r

r.4. 30
L2.oo
r.9 . óo
r_8..ll5 ,']l2.\,
12.00
19.00
19.00 ,

t7.1,
+e..90

,'tu|i" ' \t13, ' lji 13.30;'.:
sb.prk.Polanen zie koP:r'i' 'lQ.1+5 ' t''
ilit''' '' ockerrburgh - "-rr: iB:00 'j'
thuis neer nieuws vo1[ènde *eeË ''- 'i '''thuiÀ 

"t \L/3 ''' \ ?. -:LL.30 --

' óp.pit Polanen Éie'top! I ' i' 10.. \5 ":'t:
uit rt kleine Loo l-?;00 fiets.
uit OikèuÈureh ' 'i t' t 'r r ' I r'-'' rr

'' tnui! 'l neer nièuïs votgende vèek.
,_' tbu-is i- V3 . .:: r , , 18.00 . '

'; i
.: i. Í:, , .,., r. , .. ,,; .. .; ..

:. '," :,r .: ..rt:,).._ti -:i_1,. - ,

5-

B2

?

Zeterateg'L geoteEter



Elfba] datun aanY€Jl te enstènder uit thuis terrein veltl 6s. .k.Lens
: ' ,'l . 1.

10:15

r!i

c1

D1

D2

E1

E2

E3

El+

E5
E6

I1

g2

F3

25aug.
26aug.
2Baug,
29aug.
31au§;
?raua.
26aug.
29aug,
31aug.
25ave.
21aug.
29aug.
25eug.
25èug.
26aug.
29aug.
25aug.
29aug.
2laug.
26aug.
25e,ug.
2laug.
25a,rg,
26aug.
25aug.
29aug.
25aug.
25aug.

il. oo
L2 .00
r7.30
u.30
16.00
11.00
12 .00
18.00
l-6.00
L0,00
18 .00
18 .00
10 .00
i.2 .00
12 .00
r-9 .00
l-0 .00
19.00
10.00
11.00
t0 .00
10 .00
r0.00
1L.00
11.00
r-8.00
10 ,00
10 .00

Suick Boys C2

NKSVM
vtic C1
Die Haghe Cl

uit r
uit

wilhel-Eus' CL .. ,"" thuis

thui s v3
sp.prk'. Polanen zie kopy.lr^,"r,' 10.1+5 .

't kleine .Loo..'^r.16.15
ockenburg 16.30

Quick Boys D2
RKSVM

RKAW D1
WifheLEus Dl-

neer'nleuvs..vo-J.gentle ]íge§.. .,
vr- ....,, 10.15. j..r

sp.prkpolanen zie kopy 11.00
uit Heuvelweg/l' d.g.ro 

', 
L6, \5 - ., , , ,.1

thuis neer nieuwË- voLeëide iièek' -

onderling voetbal op LENS,, ziè kopy, / 9 r3Q, - r, ,r,
1? .00.BAS D1

RKAW D2
Albardastr,
Heuyelveg/.L'tl?+ , ,16i l+5 

" ',.

thuis

uit
uit

onderling voetbal op LENS zie kopy
Die Ha6he E1
NKSVM

RVC E].

thuis v2

ond.erLingvoetbal op I,ENS zie kopy .-

RVC-X2 uit sp,prk. Irene
onderling voetlal op IENS'zie kopy
Velotoernooi Noordweg zie hopy
onderling voetbal- op IENS zie kopy :..j r.,i,,-:i !1.30
ond.erling voetbal op LH,IS zie koptr '-- 9.30

sp.prk.polanen zie kópy "' -"11. 
OO

,it- sp.prklrene : À. +B.oo

' 9.30
18.00

9 ,3q
].6.75

'lrr.t, iLI ' 30 "1

onalerling voetbal op LIINS zie kopy
Vel-otoernooi Noordveg zie kopy ,...,

thrri.s
uit '

oDderLing voetbal op I,ENS zie kopy
onderling voetbal op LFNS zie koPY

Die Haghe F1.
RKATV T1 .,- ' HeuÍeiweg/I-i' àali ''f6 

. \:
\2

9. 3q
10.15
10. 30"

9.30
e.?9 l'l

SIJZONDERI{EDEI{:

- aanvezig Juko vanaf 9.30 uur.
- opstellingen worden via de trainers op d.e trainingen bekentl '8emaa.kt,. , ;..; ,. I ',.;,. '

De opstellingen voor het Velotoernool E3 en E6 horen iulLie op za.teral8.8 25 a.ug.
bij het ontlerlÍnge voetbal.

- Zít Je in de .A.-B-C-D-of E-selektie en kon Je net terug van vakantie bel- dan "":'
eerst tle treiner op v-at de eerst volgende aktiviteit is.
In verband met vedstrijden e.d. funnÈn ei,viSzigingen optrèaèh' iÉdè traíninÍien '

--' TlriJfel Je?? leI ttan. De nurmers staah i4 de eerste L.,ENSrevue.

- L,ENS A1, Bl-, CL, Dl- en EL kriJgen shirts van LINS. Zelf moeten ze voor
een eigen effen vit broekJe zorgen en geheel korenblauwe kousen. Dus zo4der
streep. speel Je ln een aider tËan dan:zoig je dus ook voor J"e eigeÏ ínlisdhrrt.
Dit id.koienbl-aus met witte,ronde. kraag en. nanchetten. Heb je geen.shirt da4 snel
naar sporthuis Freè Kick in ale weinarstraat hoek YalkenbosLaan. -Daar,8.11een
koop J'e het ecbte l,ENsshirt net het. logo van. LENS-erop. Echt vaarll ,:,: .--

' ' r: -: i):' ij 'tj

1,

fn april heeft RKSVM _ons..uit6enod.igq, om net een aarlta.l teams nee te doen aan hun
toer-nooÍ op zondag 26 augustus. Vorig ;aar varen viJ obk te last in Monster.
NatuuiliJk nanen ïii de uitnodiging aan, hoevel au.e,teans .."?L 31 :f zaterd.ag
25 augustus ,spele4. 1- i: ! ,rií,
EeLaas - hoord.ei wiJ een week geleden dat er bii.RKSVM iets Eis ïs's Begaair. Het
BeId $as rond, het sportpark besprolen, al}een ïaren er Eeen' tegenstairders uitge-

. Jarnf,.er , maar niets. aan te- doetr, i: l .: rr ' " ' ' i''

Itu speétt elk tearn een hele vedstriJd tegen RKSVM, al,l-e $edstriJ dei|bèginnen
orn rl.O.o uur. ie teàs ian RKSVM ziiri in d.e conpetitie e1s volgt ingiedeeld:
AJ- in poule 2, 81 in d.e promotiek.Lr=, Ct in pou:-e'\, D1 in poiiie )+ èn El- in
poule !. WiJ hopen dat er volaloende ouders ziJn zie net hun' auto o1) de verza,nel-
tiJd op LENS kunnen komen. De koffie Ís klaar '

6

.)

;.1

SKSVM zondag 26 augustus ; l-'



De regen en het oefenlroaraÍma

VriJalagevond rond. tlraalf uur begoa het net regeuen, en pas zeterd.ag rond een
uur of tïaa1f hield.het op. Het was nlet zo uoeilÍJk oro de veLden ef, te keuren,
er 6tond ïater op, hÍer en alaar zagen ve zelfs een pI'as.
Netlet Ton net tle D- en C-klassere nog op tle trainingsStrook haa getralnal, en het
bleef regeneu, moésten ve besluiten ook de trainingsstrook voor de reBt van
de zaterdag af te keuren.
De 20 IIIB-EpeLers gingen near het Zuitlerpark, vaar Hans Verbey heel ongelukkig
behoorliJk gebLesseerd raakte, en de A-speJ.ers kregen een degJe vrij.
Na.Eens aLLe Jeugd6pel-ers viLlen vlJ ied.ereen die over ale veId.en, inclusief.de
trainingsstrook, noet beslÍssen, vragen ou aan de EIe c Ig! te èenken a1s een
veLd nisschien 1Íe1, misschien niet bespeelbaar is. Voora1 op velA 1 en 2 staen
beleriJen 'rriJ stplentjestr keurig in het gel-id te llachten tot ze naar elkaar toe
groeien (or tót ,e ""o on" *"g"n).
Gelukkig konclen ve naandagavonai vel speLen, Een zwe^u. Quintus verd door B,C en D

ruim verslagen met 10-0, 11-1, 11-0.
De A verloor roet 5-3. Na I rnin. raekte Joop Peltteuburg, die zrn eerste wedstriJrl
keepte, zvaar gebl-èsseerd.. I,let een gebroken teeu Eoest hiJ Kwintsheul verl-atèn.
WiJ vensen Je een Epoed.ig heistel.

onderling voetbal op LENS op zèterdaA 25 ausustus (D-E-I') .

Ontlat ve nog niet precÍes veten wie er teïug ziJn van vekantie en ue d.e aan-
vezige toch sat viIlen laten tloen hebben we besfoten on JuLlie lekker zorn t! uur
te Laten voetballen onder leiding van Wi11en Blom. Dus afle spelers Aie nÍet
met D1, El en FI Eeespelen tegen Quick Boys of Die Haghe zijn van harte velkbm.
I{eJ. vregen viJ Jullie on ln sporttenue naar LENS te konen omdat de kleetllokalen
overvol zltten. Na de traiaing worden de teans aBngerÍezen die één dag Later
(26/8) naar het Vel,otoernooi gaan en ook het D2/3 |,ean lrat leter in de veek
eoet spel,en tegen RAS en RKAW. Konen d.us.

Velotoernooi voor E3 en 85.

Een kort toernooitJe biJ VeJ-o in Haterlngen. lJe hopen dat er ouders net ver-
voer ziJn op LENS. De tegensterders ziJn líeEtLandia en Ve]o.
Eet toernooi is oru 13.30 uur afgelopen
NatuurliJk bliJfb iedereen biJ de priJ suitreÍking. Veel plezier.
De öpsteLlingen word.en op zeterd.ag 2, augustus biJ bet onalerling voetbal- op LENS
bekenè genaakt

De trainingen ziJn begonnen

A].le trainingen zljn inrpi ddels gestart. Voor biJzoEalerheden n.b.t. trainings-
tiJ deD,avonden,Eidd.agen en trainingsgroelen verwiJ zen rriJ naar de vorige
LENsrevues. Weet Je het echt niet neer dan nag Je even bel"len naar Paul T.d.Steen
te].: 397015)+.

Vierkemp op L,ENS (voor infornÈtie
Ook tlit Jaar organiseren viJ het weekend. voor aanYang van de konpetitie ueer ale

traditionele vierkanp voor d.e hoogste A-B-C-D-e1fta1len. Naast LENS tlie tegen
Wil-hel-nus opent aloen ook Quick en RVC mee. 0p vriJdag 31 augustus begiÀt het aL oE
15.00 uur.
I s-Zatertlags 1 september, spefen d.e winnaars tegen elkaar en ale verllezers netuur-
IÍJk ook. Een ideale test voor èe spel-ers en de trainers. Dit alles woralt o.a. noge-
LíJk gemaslr§ door een zeer gutle sponsor t.r'. groente en fruithand.el 't Karrewiel
ook bekend on zlJn heerliJke rouvkost en fruitsalad.es aan het A-LEe1op1ein.
Ga er echt eens l-angs. Meer nieuws over deze vierksrop volgentle veek in d.e

IH{Srevue .

7

)
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DE IENSREWE
I,/TEKBLAD VAl,l DE V0ETBAIVEfrENIGING IENS
6\ste Jaargang nuutrer )+ , 30 augustus l-990.
*x*************t{***ti**{i** tt***r+****i+tt*n*****i{nàÉrí*rí*r+*ríifitlt***l{tt*#tllttlS***ltit**llltlt*ll- .r: ;

gf[f@!:rr '' I

ïieu\.'èr 1èdeil."i;1

'F . ir; -.,:; . i -f i..rt
'. l.; rr r'.r 'ri
1,: ii. . ,1,

, i i -r,

'r-(, i r

i i'ri., i

2822 l4J BrugEans, NS, r)+0610, Bennekonstr, 62,- 2573 RG Den Haag, tel: 3658L6?,'

jàs+joii 'l

: ri1:È - r

- ':_ 1.l

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

í

àeóa'pí ói;ï;Ë Ji,'!{i;",' öro xí, ï. rr,ià,"i.q# 
"!r. §íÏ i : q1' rc liËn' uu5e, tel : 352L218 ,

2B2L M.Nahari,

2825 nM Reuver,;

2826'M.Visser, B.Jun. 1l+02? 5 Meppel-lreE' 191i

2827 M.Ti lt?Iibe.n +.Jy". -0l+01+T3 Goudenresenslr.

2B2B J,Verhey, NS l-31-l-l+8, Alb.Bousselstr.J,

c.Jun,25o57B, Brueghelstr. ],83, 2525 BD Den Haag.te1.3B9h60)+'

-rljon.:-eo:a:, 
'ou""ii r'.a.v"",iiàa-1,.1,ie, iiiÉ, rt dË; $ï'iaj':e103;;.

2r5, 2565 ES Den Haag t§Ir
255t ZN Den Haag, t'el: 3255673.

aaeö' v.?1'd.r"iÉ; i;,o;'isor*e>, J.v. d,nodestr, ". _._;1 ... l:.. rrl ,

1ol+;'253L xv Den Haag. tel:3805666.

2B3O A.v.d.Toorn, Sezo, 26026:-, Edisonstr. U1, 2561- BA Den Haag. tel: 3636208.

2831 ME Knops, Seza, 011065, JuLes Massenetstr, 156, 2551 XE Den Haag. tel:3687880.

2832 KE Vereecken, I',Jun. 211181+. G.v,d.veenlaan 132, 2152 ws Den l{aag,tel: 39101+89.

2833 ET Sahiman, C.jun. Holvenrade 1, 25U+ vP Den Haag. tel: 3298?95.'"i l r r:i' :l: r';:

-,''..''-,:
Nieuve donateur. , : '. ii I

B.jun. Göuvèstraat

, l,_j.

66, 2172 sP Den Haagl'
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Hij zàl àIs cÈmmissaFis dE kontàhtpersoon zijn voor. het jeLrgdvGetbal en
zal' tevens de =or.g vÈ1trr. de akkommodatie op zich nemen.

Hierdo6r. heE+t eF een Iichte teakversEhu i vi ng binnEn het bestlrur
pIàatsgevonden. Een osse.' vorig seieoen noE coÍnmissaris belàst Ínet ohet je..rgdvoetbal rà.r. zich nl-l gaan be=ighoL(den ínet de senio.'en,-:ondàg
selÉkties.
Er bestaat nog eÈn vakature voorr eEn commissaris zàtepdàgvtretba I . '

Wij wensen MàptÍn weel sukses Én wi.isheid toe bi j" de uitoeienins vànzÍjn tààk. ,, :

Het doEt ons genEEgen u te kunnen meedelen dat we lyar-tin Reuven ber-eid
hebben gevonden ritting te nemEn in het bÈstLrr-rF.
VoorL(itlopEnd op =ijn officiele verliiÈiing op de ALV dit nàjààr.iÉ -r
líàr'tin al begonnen met de Lritoe+Ening v"1n de tàl,;en vÈlrbonden-aan ri.ih
+unlrtie. :

a

Het bestuLrr.

SPELREGELWIJZ]GÏNGEN

BESTUUR

De meeste van ur =ullenhoogte zí in van enhele
dit seiÍoen Ee1den, V
melding van:

vià kr.ànt. naditr o+ telÉvisie à1 wel op de
spelregrlwi.j=iEingÈn zoals die ínet in8ang

06l^ àlIe zÈ|,.:erheid ínaken He er- totrh nsg maa].
van

even

-De o(de Fegel "gelijk iÉ bui tenËpe),, Eeldt niet meet, Een speler. die
9e'1i jk staat Ínet de vooFlaatstÉ tegenstèndeF 6+ rnet de laatste tweetegenstÀnders, staat NIET huÍtÉnÉpèI.

-lrlanneer een speler. onegglementair. en rnet fvsieke in;Èt doot de , :
doelveFdediger Df eÉn andere speler van de tegenpàl.ti j wordt
tegengehoLrden, o{ wanneer. hi i woFdt terLrgget FolÍ }len c. q. vàstgehoLldenbii ziin shirtrar.m o+ br.oek, of wor.dt gebloLl(eel.d, terHi_il dÈ speler. ophet doel a{gaat, Er- veFder. geen hindeeri=sen trp rijn weg rijn en meteen duidel i jl':e sconingskëns, kàn de scheidEreËhter- niet langer volstaànÍnet het gevën vÀn een waaFschL{bring, ínàar- moet hem onrnidderl i jtr van he,tEpeelveld senden.
Het'en speler.r,u bent dns gewaar-schuwd: het toeËassen van de ',noodrÉm,,betekent onher-t'oepel i jk veldvetwijdering. Ën nl.r ÍnÀàr htrprn dàt de herrn
sche i dsr.ech teFs deze regel consequEnt zullen toepassen.

Een derde wijziging hee+t betFekkírrg op hÉt dr.Àgen vàn
scheenhescheríners. De FIFA heeft bepaald dat m.i,v, ?E juli j.f.
spelet.s ver.Flicht =ijn scheenbescherrnet.s te dragen. Wàt betreft dedstuín vàn irrvoering in Neder.rand NÈÈdt ààngëtekend dat het bestl(L*.
aÍnÀteLlÍ'voetba t HNVE hee+t beËIEten, dàt door-voer-ing vàn dit besl.r-riteÈr't in Èen làte* stàdiuÍn zal Flaàtsvinden. rÍet nÀme pi.actische
overlaegingÈn hÈbben tot dÍt bëEluit SeIeid.ovenigens bevÈ1ën wij het gebr-uik van scheenbescheFmÈr.E van haFte aan.Hoe*el nu nos niet offitrieer vet'plicht kr-tnt Lr errvan r/er.reket-d 2ijn datdit binnen af:ienbar.e tijd h,el hEt Feva] zat zijn.

Het Bestuur

?
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PROHET I E_DEGRADAT I EREGEL I NG ZONDAE 1

Omdat voÈrFel m.b. t. de per:iodetitef Ë" *iri=lgi.,g"i =i;n ops".Èred"n i.r'verge I i j k i hg ' met het voFige'sei:oen geien *i j -i_, ni""o"ili, O" ' '-'
belàngFi jkste punten uit de p Fomot ië:deg radai ierege I i ng roÀis de're ,roorhet eerste zondàgel+tal van kracht =aI zijn.

- ' ;' '-í.. .:l'-:':. , , i l*De kampioeneÉ vàn de 3e. klassen A .t/m D pronover.en naar de Aé
alsmede, de winnaars van de beslissingswedstri.iden tussen deklassepiniàdekampioénen van dÉ s":riËi=Àrt-À ;-;, Ë.-ó-""-i..
-De nummer.s lQ'1.1, Eln !I degt aderen .naàr:, de.4e tllasÈe. .:. ii,

-: "j11, t.. '.':,r. , ...,r .;- _ i;.-.,,. ,,.-,

FER I ODEKATIF I OENSCHAFPEN
-De k-ornpetitie wordt veFdÈeld in 3 pepiodes- t.w.:

-eËn eerste'periodè vari I aredstrijdèn ' ' '
-een tweede pet iode van 7 wedstFijden ' :

k IasÉÈ,

-een de..dÉ peni.ode vàn .7. urëdstr.i jcten ... , ..- . j
-Htt eI+tàI di!, in. een vàn de per.iodÈÉ het meeÉte pLrnten heeft behaaldÍnag. =lch pe..iodel';Àíop íoen noEínen- Eind igen in een periode ,el f tar lengerijk, ddn .v{àhdt een beslissingswedstiÍjct c.c. h;i";t;;r;;;;;i;- .gespeeld.
-De per i odghqmp igenen , yÀni een .,r.1asse Eperen een. halve kompetitie om hët:
l( I essepeFi trdrkamp i trensihèÈ. . :_

-Als dÈ kampioen van de,eeFste per.ioue in de ty.reede per.iode opnÍÉuw j,

:ï:El:en-eindigt,.. wàtidt de nLrÍrínE l 2 vdn de tweeae-pe.:. i"J=.-".iI"r""r, tël: de ver.vangendé 'per.iodekàmp ioen:
-Als de kampioen van àe eer'Ète of tweède pèriode (tr+ delàis zbdanrgaangemerkte veFeniging) in.de derde Feriode, b6venàan eindigtr- ,uo"àï. o" *eet'ste volgende veFeniging vàn de periodeFtand vàn .dÈ derdÈ periode,welke nog geen per. i odrkàmp i oÉn i; (o{ àls' zàdari.ig is aingeme"Utt, - 'besÈholtwd=a.ls de vër.vàIgende "periodekampioen.. - .i_,r ,, : -.. 1 , .. À. r

-Als.een v'er'enigiàg aan. het.einde -vàn. hrt., sei!(]en.: k1ÀÉEekampitrÈri is ënj:t:::-O:": odetiÀmp i.oÈn is geweest (o+ Àts .zodanig is aangpmerkt), zàIde trèst geklasseerde veeeniging in de e i nji.angscÀ ikk ing vLn,"oevtrlledise kompÈtitie diÈ nog gÈen. ,peni odekamp i oeri -is gËweeËt,.(o.f ÀlEztrdanig is aangemertrt) ' aIË vÀrvangende periodekampi"En in-pr"àtE vÀnde klassetlaÍnpioen woFden 
""ag**"=*n.-rndien een elftal een peniodetitíer. heeft behàÀrt En..degpadeeÈt, wor:dtde eerste volgende veFeniging vÀn de peF i .,ilÉstand..íàn ;di;".p""i;aÉJ .-.* - - .

welke nog geen peniodekÀmpioen (o{_als rödaníg.is aangemer'trtl o+[.lassekampÍo51 isi bèsc]1ouwd.í-f À oe' ,re"vange.,óe pe" i oàet"rnp i".n. , '_ '

lJ r iet, het' is éert heet 'vèr.haal . Hé1 .,t<omt dr. dr_rs' in gpote f i. jnen
neet. dat in tegenstel I ing tot vorig s'ei eoen è. .,,., i="sÀÈ;=J -;;;systeem Van vervarigende. periodetitÈrs. om op de_ n""ttË-tà-=i;"-"
evëntL(al iteiten:'die ricti zouden rrunàen Voor:dten- ,r*id*n ' *" . *"àan te doen -'boveÈstàand Lritt*et(ser ui't de óf f icisr" ."sbii"à= I"vermeldenï " '1. ,i"

.: :., f-

op
r' Éen
an el Ie
goed 

, "

Het BestLrltt.
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fLENSj es

* L.,uchtig, leklreï, Licht verteeÍbaar en Je kriJgt er niet gauv genoeg vah.
* Voorvaar een passende neaJn voor deze rubriek..,
r De nieuve leider ven IENS 9 zondag, I{ars Verhey, houdt er eèn zèèr specidel '

gevoe] voor discipline op na.
' r.r'-l-.' '' 'L "(:., ' i+'" .1* ïij vist on's te v_ertel-fen dat een'ieder van zijn spelers die, hiJ ZaterdagF . *

voor 0.00 uur ' I s-hacÏts 'thuis aan zou treffen vór rie kóàende vedstriJden , .r.J " ' 
_.!,. .r' rlJ ":' .t -Sescnorst zou zlJn' .rr; .(i-t lii i r.' l- l-'li":'i ':r1';* Eventuee] aflbelLen dient alen ook te leschied.en tussen 03.00 en 08.00 zondag- _

ocht en-al.biJ Hans thuis. '. -! /,-,.ï,' , '5,i ;: ' ..'r i ..., l.r . !".'i' ',iq ' 1')

* voor d,e soed.e. o'rde: trier is''tret ti91.9p{t,ir"i'À u*" vernuvl giö'-làS1i;2.'l:',;.
* Vorige veek konaen ve in de .krant .l-ezen.van de scheidsrechter die in; -. '"í':;r'. ''r -

Groningen een uedstriJd staakte ondat in de rust geen bakkie troost, yoor rm

kl-aar stond. ,'!-'i 'ii.:l'i-,ri-i')ï:irliri-'í..1; 11 I

* De scheid.srechter bÍJ de i;riehascn'àflui:.jt"to,àa"tiija ioËpg"j1oNSl 6t;; y;lfuu t'
naakte het biJna net, zo bont. ,._.,. ,. .i ,.r -:i. r:i. \.: ..1 . ,.i

# Nadat het zesd.e in ale rust van keeper gewisseLd had f.l,oot hiJ na het ,eerste 1 r.

balkontakt van de:nieuve LENS-d.oeLriaÉ en,gaf een 'Ètrafscholi. . . .,. . .'. ; ' l.

* Es.rèdËn gai.h.i;'op.aat 
.aa ó1ïoe5a.èf ,iriut t,-ua eu*"ià d"t'., ,#'*"Ép!f,, 

t '
gev:-sse-Ld ï&s. " ,: Í ,,

* Zorn lange zonerse tperiode heeft ,zo te zien desa,stïeuze gevolgen vocii àe,-')' ;":i '1 :''
hersencellen 

"an een asntal uensen. -. . l':' ', t'':.', "' ' l. ' +;' 1':':'L"t

* versàet u irèt É.s..'wèetènd'ae."!iotà,iuria.p'i'rooi ["-'hJöe=t" A]ird,à;,o-,;l- ,';;,.,
elftàlIËi'ni'et. peeineners zijni Wiihetruus, nVC , 

' qrl"ti. 
"n.qit""..ra, I4IS, .,. ,o .:

Voor-. ne.,e1. infor._r"t i", over het yedglriJdpghema zie de jeugdkopy. ...r.rl- , , ir .;Ër^
i Fam. tle, Boer,bericht ons va.n de géboorte van 'hun zóónl -'-Jr'., ". ll ' '?l':' rí": i Ir':':
* Het'adresris Hertelraiie ,0.8,,?;)+l+' rw' »"n'tturg'. 

tt:;,,; ':". 
, 
''',it;:.

* Bert had, overigens volgens velingelichte. bronnen .in ziJ n', onuítsprekelij ke ' i'-d-': ,''
enbho-r.rsiaéne ook.onze koni-ngin in kennis gesteld.van de geboorte riàh ziJn zóbn.: i ''.

* Aeeds drie'dagén fater had. iriJ éèn,réricïtuti" .,ari' ':ri,1n aè'", l, a""t,li. . 
'".",'

. i ': ':'ïl .rt lj-:,./l'''

', ii
',rt

htl

.r íÉi-,
,1; .: ri

* Over Koninklijke goedkeuring gesproken,.. i.,,' r'
, ,,,1,: rr !.",r 1i, r,1... ''i .'

.. 1 ,t .-
LENS. ., .. ,'. . .ErNDXIUK WEEn VOOR 1131 'rgg51grr"-r'''

. ;l':, i't il

Na weken van trainingeri"en oefenvedstriJ den analyseràn'vas -liesigeest er,'op
papier a.Ithans, tirit voor vàt betreft'de opsteiling voor'hei begin v€.n de

r]l r .,il'r,,
i -nr Í

kompetitie. 0p papier ondat er op het laatste moment nogal, vat gaten in de . , , -
selektie ziJn geva1len.' Zo liep Joop odènkirchen tÍjd.ens d.e gewonnen.beker: , , ,

vedstrlJd tegen Kickers een }inieblesÈure otr), Oscar v.d. .Laar, die tiJdens 4e r r t.
oefenperiocle biJzondei sterk speelde, is aÍgelopen "dinsdag afgereisd. paar : .-.r,.r..
Kreta en Claudio 3olnan moest zich met eèn archil-lespeesblessure afBeLden. ,1:1., :,t .l
Vandaar dar er 'd.eze '^,eek d.oor Pi.nn l,Iestgeest nog lang en rliep nagedacht vordt ,,, ;-. :r.. ...

over de opsteLfing voor aanstaande zondag tegen Wippolder.
De intlrukken die wiJ de afgelopen veken kond.en opdoen ziJn ronduÍt positief.
Niet all-een liJkt het erop dat ue er, ondanks het vertrek van een behoor.Iijk
aantal spelers, in de breed.te op vooruit zijn gegaan, maar er staat nu a1
een elffaL wet je de indruk geeft een el-fta1 te zi
I,XNS ]S ER KLAÀR VOOR!

L

jn. Met and.ere woorden:



Vooral in de voorhoede ls het zo af en toe EBullen geblezen. Doör dó (teiug)konst --

van f,real Spa, Ruben Joïden en hrinston tr'earber is de kreativiteit (Rub-en. en l'linston)
àn U""rrt ifíea) uinnen het efftal fLink toegenornen. Yoeg d.aar nog biJ eèn h'er- - ''
boren Leo van RiJn, een altiid Sretite Joop 0. en Oscar v'd'Laar en ach'r'erin
bet gedegen verdedigende lÍerk van o.e. I{artin "Coen" Leyendek'l&er en Je.ltfiJgt -,.^.

noe hei all_enael zal uitpakken kunt U voor het eerst 2ien aanstaande zondeg ' '1

thuis tegen wÍppo1der. Het 28,1 ons benieu$en! I

LENS venst l.leEtgeest en de ziJnen het komende seizoen in ieder gever oltzettend .

veef succes.

red..

UNTCORN UNICOBN uNlCOnN . IIN]CORN UNÏCORN

Goede tradities moet Je in stead. houd.en. Een van die tradities is de.'
LENS VOETBAIjLER VAN H5T JAAR TnoFEE beschikbaar geeteld door onze hoofdsponsor.
I,]NI CORN .
W"--trcpzet betreft verand.ert er niets . EIke vedstriJ d. wordt er een toeschour+èr '
gevraagd om de spelers (ook cie ingevaller-r'wÍssel-speLers) punten te geven tus-
sen l- en L0.
De speler die ae.n het eind van het seizoen het hoogst gemiddelde haalt 'komt in :-

het bezit van de UNICoRltl-trofee \990 /]-99]-.
De enige voorwaarde is tlat een "p"iu" "i:-""n in aanmerkini kan.konen al-s hiJ
tB of ieer vedstrijden voor het ieràte elftal heeft gesfrèe1tl.' 1'

UNICORN UNICONN UNI CORN I'NICORN
. 

UNÍCOÈN

cë ccc ècc ccc ococcc ccccc

S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslagen afaeloDen lreek.

BlauH Zvart 3 - I,ENS 3 1-\

dinsdae 21-8-1990

Kickers 6911
IENS 2
VUC 3

zonqas ?6-8:U9!

IENS ].
TENS 2
IEXS 3
I,XNS 5
Voorburg 6
Voorburg I
là'ra3-'.

-vvP1
-VVP2
- Excels.20
- Voorburg )+

- I,ENS 6

- LENS 7 -.,.
- i,ENS 9

- T.,ENS ]-

- LENS I zat.
- LENS 3

( teu.er )0-,
?-1
?

3-L
4-U
l+-?

3-B
5-\
l+-1
?-l



IB0GnIMMA KoMENDE l,lEl(fl'l

Zondae 2-9-199q

corrp .
,l It

i

vql-d 1
veLd 1
ve1d.2

veld 3
veld 3

1)+ . o0
11.00
11. 00
10 .00
13 .00
12 .00
11.00
13, 00

uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur

I,ENS ].
LENS 2
I,ENS 3
GDA 5
IENS 6
RiJswiJk 6
IENS B

LENS 9

,:' I{ippolder 1.

- unr-tas 2
- GDA )+

- IETS 5
- RijsviJk l'
- LENS 7
- xiJswiJh I
- BI. Zvart B

M.Mooimar

J . Westerhof

Zond8,s, 9-9-19 0 conpetitie

11.00
13. 00
13.00
l-0. 00
10.00
11. 00
13. 00

LENS 3
IENS I+

I,ENS 5
wIK l+

Paraat )+

IENS B

IENS 9

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï

- VCS 3 1,. Te}leka.mP
- tle llemingots3 RI.'.] 0livier
- westerkwartier 3
- LENS 6

- LENS 7
- de Adel-aars 3

- SpoorviJk )+

3051
3o'12

'3161
3153
3217
3288
3272

IIGGING TERREINEN:

GDA

BiJ sviJ k

T,ENS

IENS
IENS
IENS
I,ENS
IEN§

I t /m 3 biJ de trainers,
l: T.Vierling te1:
6: H,Kouvenhoven tel:
T: E.v.Knijff tel:
8: G.Duyvensteyn tel:
9: Il.Verhey tel:

. - Madesteinïeg l-0 " tel: 39T8?69

- Sp.prk. Pr.Irene Schaapveg teI; 39\0912

Heren nlet selectie' ''

Vanaf vriJ'dag 31-8-1990 is er de mogeLiJkheitl tot training.o.l.v. H.Verhey.

Aanvang 20,00 uur ,

AT'SCHRrJVII,I

0?0-36066[2
o?o-3912li7lt
o?o-389?176
01891-U9l+3
o7o-3251673

M€anqas 3-9-L990

AANVOEEDERSBIJEENKOMST ! ! I

De volgende heren norden on 20.30 uur vervacht:

T.Vierling, I{.Heynen, I',v,KniJff, G, Duyvesteyn, T.rs-GravendiJk en H.ve}'hey.
Anders graag een vervan8er sturen.

Voorlopig e opstellinEen:

LENS 5

T.vierling (a), O.ttuis, P.Perreyn, H. Hoppenbrouwers , 0.Köneman, L.Reesink,
C.Odenkirchen, A,overgaauw, A'SchiJf, M.de Groot, R.Versteeg' R.Dwntlsm, J-Ieen,
Th.v, Luxemburg.

6



Ií.lleynen (A), M.neuver, il,Di.etz, Roodbol, Ii"rp"rrq,r; G, Schuurnan, W,Korivenhoïen,
J.0erritzen, J.Spoelstra, T,Hoefnagel, H.Berten§, p.Sehulten, F.Disseld'orp,
J,Colpa, L, Eblé.

LENS 6

i,ENS 7

LENS B

LENS 9

L.v.d.5er6, K,1I.
A.Snit, M.Looyen
Staal, G.Groen.

Maandec

' :. "J.Mombarg' ï.,.verkiJk, J.wasserrnan, F.wassernan, I{.rr{c. Fad.d.en, o,I{ittenan, A.Kuypers,R.ZiJlstra, F.van KniJff, E.ven KniJff, S.de Nennie, A.de Bruyn, V,v.d.ierg, ,,

D,Iiolt, n.v.Noort, Endlich, v.l,Iassen, Bal, Assen, Vernolen,- C.pryru"t"V, (n),
v'd.ve1de,G'v.tl.ve].de,Heyink'Rozema'H.0zce1ik,H.Aydogd.a'H;.BuyteIàar,
R.Scho1ten, A.Bilderbeek, G.Goossen, p.He)rnen.

Diemen,. C,Wolsheimer, M. den .Heyer, p.v. JooJ-ea, T. r s:Gravend.iJk (A),
, v.d..Boogaard., B.\r.d,Boogaard,J.Heins, pJ. Siegrest, R.J.v.d.

Zonder

3-9-199 O A.A]íVOERDERSB] JEENKOMS T AANVAIIG 20.30 uur.

9-9-1990 Beein conpet itie voor de ei-ftall,en 3 Lln 9.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z ZAAEVOETSA], Z
zzzzzzzzzzzzzzT,zz

Met het oog op de naderende start van de competitie het voLgende Íéizoek: -.... '

viu-en tle vorgende nieuve zs.arteden èen pasfoto (voorzien van naan) inleveren:
A.L.Ducbenne, A.Mulder, J,Mansve1d Jr, J.Mensveld. Sr. I.G.Schuur?lan, M. Schuuruan,N.Schuurnau. . :,
lit kan op naandagavond biJ HonaLd Bergenhenegouven of opstuien naar J; i' .,
R. Sergenhenegouren, Lonnekerstraat 30, Zr\! TT nen Haag.

De overige l-eden eorót verzocht hun épeerkaartJe even op geldigheididetun te
controleren. fndien deze verLopen is of. spoedig verJ-oopt, dan graag.zo sneL.
EogelÍJk een pasfoto (voorzÍen'van naan) inr.everen biJ bovénstàand-adred.

wi1len _P.3iJ1sna en R.Jordan even contact opnenen rnet RoíaLd 'Beigenhenegouven
teI: 3660658.

Hedstri.l d roErar na 3 .f,/n 7 sept. 1990

Maandag 3-9-t gO

20. 30 uur .AIIO - LENS l- Olyrpus (letrer )

liseine sPorthaL:

Olympus .'- Voofwèg .J,0[ , Zoeterineèr. i
i '-'

opstell ins LENS l-:

D.BiJl-srna, R.Sogisch, A,Attalhaoui, f .ef Uaaaioui, p.v.d.Zvan, -.q..Du";unnu.

,. -'' ,ij L
Competiti e-ind eLing volgtr'volgende ïeek.,

).

7

! ,]



ZZZZZZZZT,ZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LAI{GS DE SPONTEN VAN DE Z.I'Í. LADDER Z

T,T,ZZZZT,T,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZT.?.ZZ

UÍtslagen oe fenwedstrij den

rENS 2 (zo)
LENS 2

NaaldviJk 2
NaaldwiJ k 1

- r,ENS l- ( ZA)
- Quick Steps 2

- I,ENS 2
. IENS 1

7-A
0-1

0-0
L-2

oefenprogra@a kotrend.e veek

zaterdag 1 séptenber

15.00 uur Soheroen 1
16.00 uur Sohenen 2

- LENS 1

- I,ENS 2

Terrein lohenen: Sportpark Ockenburg Wijndeelerveg Den Haag.

Masndag 3 september geen trainen.

li4e{ag l+ seplenber

19.00 uur DVC 1 - IENS l-
19.00 uur DVC 2 - LENS 2 

..t :

Terrein DVC: Gen. sp.park Brasserskade Delft. tet: 0r.5-1325\8.

I{oenstlag 5 september tr&inen.

Eqle1dag B septenber start competitie.

Woensd.aA 5 septernber

Dorr 5.. - IENS 3 . l-9.00 uur (vr.)
. verz. 18.30 uur'terrein Dorr.

zoDder : W.v.lllersbergen, L. Sinke, H.v. Kooten.
net: L.ManteI en J.Kouvenhoven.

afschriJven: vriJdagavond voor 19.00 uur bij L.Mantel tel: 310?l+26.

zaterdas 1 septenber ( vr, )

Sev l-1 - LENS \ 1\.h! uur
verzameLen 13.30 uur op IENS.

terrein spo"tpark de lleuvel Leidschendan.
afschriJven vrijdagavond. voor 19.00 uur biJ L.Mantel.

I4T-TCI-JEUSDEBAN!

Algeneen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, Chopinstrao,t tO3, 25rf SV peí ffàaà.
tel: 3970151+. BiJ geen gehoor: 3635h18 Fred. crens,

Hedstri.'Í dDroqramna A-B-C-!-E en I'Jeusd.
Afbellen voor onàerstaande vedstriJden voor AL, É1, C1 en Dl- bij de trainers. Voor
de overige e]Ítau,en bij Paul v.d.Steen tel:. 39701511 zo snel mogeliJk doch
uiterliJk de avond voor de vedstriJtl voor 1!.00 uur. BiJ geen gehooï belLen naar
Fred Grens tel: 36351+l-8.

,.r.t



E1ftat detun aanvang tegenstander. - uit/thui s terïein/vel-d san. k. Lens

A1

B1

82

31aug.
]sept.
5sept,
Jlaug.
1sept.
\sept.
1sept.
5sept.
lsept.
31aug.
lsept .
lsept.
3sept .
31aug.
lsept :
3sept .
Lsept,
3sept .

3sept.
1sgpt.
2sept . .

5sept.
lsept ,
\sept.
5sept.
lsept: -

3sept.
5sept.
Lsept.
Lsept.'
1sept.
Lsept.
2sept.
Lsept.
3sept .
is nog

Eniel Gans :
Fred Grens : :
Ronakl Bogisch:
T. I s-Grs,vendijk:
Theo lloe fnagel:

llitheLnus Al,
verv.vÍerka.mp
DSO À1
Wilhelnus 31"'
verv.vÍerkanp
UVS 81
GDA 81
Verburch BL
Die Haghe. 82 '

WilheltrIus C1
verv. vÍeri{aJnp
VeIo C3

Die Haghe C2
Wil,helmus D}
verv. vierkaJnp'
Die llaghe Dl-
Velo D2
lie Haghe D2
Ve]-o D3

VL 1? .l+5
zie kopy Là ,30
sp.prk,Hest J-7,15"
vI -16.15 .

zie kopy . 13.00 .'
sp. prk. Kikkerpol"der L7 ,15
Madesteyn 10. !5
Arkelveg 17. \5
v.2 18.r.,
v3 15.00
zie kopy 11.30
Ivoord.veg 72 ,\5
v3 18.15
v2 15.00'
zie kopy . ' 10.00
ockenburch l-? .00
Noordweg 9;00
Ockenburch 1?.00
vl ].8,00 .

t8.l+5
1r.30
r_9.00
1?.15
1l+ .00
19.00
L2.00
19.00
19 .00
16. oo
12 .30
LL .00
19 .00
r-6 . oo
11 .00
18 .00
10 .15
18 ,00
18.30

,10.15
10 .00
.LÓ . UU

10 ,l-,
18 ,00
18.00
E O ;'OO

r-B .00
r.B .00

thuis
thuis
uit
Inu1s
thuis
uit
uit
uit

. thuis
thuis
thuis
uit
thuÍs
thuis
thuis
uit
uit
uit
thuis

I
B

c2

D1

D2

D3
E1

E2

!l?

E!
!l<

E6
flt

tr'2

rJ

-Velo E2 .,qit
. ;' Quintustoernooi,uit

nKAVY EL uit
VeLo E3 uit
Spoorlrijk nl- uit
nKAW X2 uit

' GDA E2 uit t

BAS E1 uit
RKAW E3 uit

Noordweg
zie kopy.
Ileuvelweg ..,. .,
Noord.veg
M. stokelaan
Heuve.].ïeg
Madesteyn
Albard.astr .
Heuve1rreg

9
9

t7
9

t7
L?

tT
17

.1'

.00

.00

.00

.),5

.00
11.00
11.15
72.75
10r15."
10 .00
10 .15
18.00

even vriJ

GDA E3 uit Mad.esteyn
Velo El+ uit Nooïd$eg
Velo E5 uit Noordveg
Velo F2 'ri uit " Noordweg
QuÍntustoernooi uit zie kopy
Velo F3 uit Noordrreg
BAS Fl uit Albartlastr.
. Volgenale neek spelen Jullie vef.

l-0 ,00
10.00 .-
l-1.00. " 9:00

',"'.,,9.L,. o nn'
L7.75

:.i
BIJZONDEAflEDEI'I :

- Aanwezig Julo 31/B vanaf 1r.00 uur: H.Verhey.
7/9 vanaf 9,00 uur: B.Jansen.

- Gearne ouders net vervoer voor: A1, 3L, Dl, D2, El-, E2, 83, El+,

- IXNS 82, Q2 zoyg voor eigen vervoer,
- opstellingen A1, 81, 82, CI, DI, !2, 81, X2, E3 via de trainers

trainingen.
- opstellingen 83, C2, D3, E)+, E5, E6, F1, F. 'zÍe hieronder.

OPSTEILINGET]I .

Zoals gezegtl worden A1, 81, 82, Cl, D1, D2, 81, E2 en E3 op d.e trainingen bekend
genaakt via d.e trainers. Heb Je nog niet getraind naer ben je wel teru6 van
vakantie neen dan even d.irekt kontakt op ret je treineï. Nog eerutraal" vernelden vij
hun tel-efoonnr:mrner. Noteer deze nu ergens dan kan niemand. neer verte]Len dat hiJ
het lunmeï kvijt is. : .. :

telt3975559
te]:3635h18
tel: 32307\2 '
teI: 3631610
i,er:3656233

( A-selektie )
( B-selektie )
(.c-selektie )
( D-selektie )
l.Lj-se-Lektre J

(ter,verk: 3982706)

9



De overige op6te]lingeE ' van de teeu5 vermeld.en vij.hieronder.
?roblenen?? 3e1 dan even naar Faul v.ti.Steen.

I.ENS B3:

Il.Akdeniz, M. Bultel-aer, B.Hanigue, V.Ignaciot F.Jagga, E.Lau,.M.Meurink,
R.Mohan, B.Msaad, M.Visserr'n.Wubben. .'-
Leider: ??.. .:-

I.,ENS C2 ?

M.Koce, P.Koo, D.MabayoJe, l,l.Nahari; V:v.d..Spek, M.Urgert, Ií.I,lelbergen + aan-
vulling selektie. :

Lelder: ?? 'i .

I,ENS E]+:

J.Brugman, B. Hoogendoorn, V.Kno1, F.Lcek, N.Monteiro, S.Siregar, n.v.(i.Snoek,
Y,v. Spronsen, n.v. d.To1.
Leider: - H. Hoogendoorn..

LENS D3:

K.Azgaguen, V.du Chatinier, D.da Cruz, S.EssÍaaI, n.v.d.Geest, M.cokkaya,
A.Jagga, f'.el- Masoudi, D.Obdam, S.n€rhiet! H.Sahin, M;Saidi, Y.Yasar,
leitter: W.v. d.. Geest.

'.:
LENS E5:

A.Bharos, N.el Cadi, Il,Essiad, A.Jhinnoe, R.Kanglie, E.Xas, JrRas, D.Roos,
N, fopuz .
Leltter: Dhr. Ras.

.. 
-i- ' "--'

LENS E6:

A. Blon,
A. Bs.nhi
L.,eider:

P.Bodaan, P.Coolen, :E. Xllebbar; M,Elouarti, K.Jlier, R.Nolte!, M,Poot,
et, S.v.d.Steen , .. ;-.: ,i._i , r

W. Bl,oE.

LENS El ,i .-,., . .,

A.Atkabi, L.Bukuan., J.Fiets, S.Gornbault, R.Groos, N.Heid.eJ., M.Oened, G.!Jes-
terbout ,
Leiders: R.Ileidel en M. Westerhout .

LENS F2:

3. 3lans, V.v.d.
leider: ?? ": . ;

,, '--r i ?r'.- 't,

.Geest., N.Muns, I(.L,orie, T.nulrters, M.v. d..Vobrt, B:VreésuiJk.
,' : ,. r :.:r..

LENS F3:

F.Daamen, n.ten Kate, E.Kipp, F.Kuik, M.fuik, M.ter Linden, R.neuver. .T.Stui-
venbelg.
Leid.er: E.Kuik. '' . 1 .

",-,,,i _ ,.,

It'

l,eiders ge4qcht ! 1t

ZoaLs iedereen boven heeÍ't kunren zien
steed.s geen leider. Een piJnliJke zaak..
Zontler leider echt geen voetbal voor ale
A-junioren of ouders die dit villen doe
v.d.Steen tel-: 39?OL5l+.

hebben lre voor 82, P3, C2, D2-en I'2 nog
| ., , " ::

Jeu6d. ZiJn er." nu echt geen senioren,
n. Interesse, bel dan direkt. Perrl

10,



Naast schelddrechtèré voor È3, Cz,'DL; D2 en D3 àoeken ve vaste fLuiters voor d.e '
thuisvedstriJ d.en van E1 t/m F3. Gddacht wordt Éan vsaiers tlie er toch sl,tiJd ,iJh.'
NatuurlÍJk noÉen ook'aadere peísonen ( senioren of À/B klassers) zicb opgèven.
Interessè, lei aan Paut v.d.3teànl tei: 397015h. i"

Scheidsrechtérs gezocht.

QUINTUSToERNoOI voor LENS El- + F1 oD zond.aÀ 2 seEteEber.

Zaterda8s eerst naar VeLo en dan zontlags veer naar het HestLend. Det zal geen -:'
probl-emen àpleveien. vooral aLs Jutlle weten dat het da,:r èen tbernooi is biJ ''. ".'
Quintus. Niet te lang want om 12.30 uur is hèt alweer afgelopen. He ver-
wachten deze.Lfde -speLers aLs op de zaterdag on 9.1-5 uur èp LENS.

. '; " 'j.,

De tegenstàÀders àiJn: EJ.: Feyenooril, . nKSVM, Quintus en Vestlànaia
r, F1! Feyenoord, Sp&rta, Quintus.en West1andia.. ,

Veel plezier en natuurliJk pas vertrekken na d.e prij suitïe iking. : . -

Open dagen

,.' t, .i ::. i..- -..- .- .', i.,1..
0p t'oensdag , en !2 september organiseren viJ veer open dagen op LENS, Het doel
zal duidelljk ziJn: proberen neiuve Jon6e Jeugdled.en binnen te halen. We trainen
vat met ze, ve laten ze vóetbalLen, èen panaliybokael woialt uitgereikt en als

Het d.uurt van 13.30 urir t/m i5.30 orr. (oe trainihgen voor d.è E-en F-klasàer;' -.,.'

gaan nornaaI door). ViJ veruachtèn tlat er. veel, jongens zullen konqn...... ."
Zorn 2000 folders ziJn uit,gedèe1d en hopeliJk heeft ook d.e pers er aaridacht
ean geschonken. Ook de oud.e.rs. vq-n onze Jeugd vragep uiJ-on.recfane te nahen voor.
deze dagen op het schoolplein, thde buurt of gévoón biJ-vriendJes van Uw zöon. "
Al1e Jongens van 5l t/rn lL Jaar ziJn van harte velkon. EIk nieuv l-id krijgt nog ..
steetls éénnalig een gratis L,ENStenue (broekJe, shirtJe, kousen). NatuurliJk
hoeven de Jongens niet direct lid.te vortten. Het is ook nogeliJk on vat langer
Sratis oee te treinen of. on. heLenariL niet verder te gaa.D.'Al-Les is géÈee1 .. , .'
vriJbliJtehd.. Nu neai hopen Aat hët eig' quk nordl. . .. .., ... , . _ j

De ta1 rolale weer . 
-

ook de afgeLopen Íeek Herd errvolop gèvoetbald. .ZaterAags - vas, Quick'Boys d.e -

tegenstanaler., van ons A1,1 BJ.'"C1 en Dl terwiJl Dië Haghe tegen 81. en Fl- speelde.. .
I,le zagen goed voetb8,l ondanks det ve nog'uaar kort bezig ziJn én er:ook
aogaL vat speLers op vakantie of al gèblesseertl ziJn. ; .:, i "
Verder verd. er d.oor zoln 30 D-E en F-k1as6ers nog vat onderling gevoetbeLal. i
KortoE.een gezell-lge drukke dag. Daar ue. biJ' L,ENS , niet snel yinden det ve,te . 'ï.
veel voetbalteni niet[aai oude]s; krarnen'.AL,.81,:C1 , D1 en EI zontlags rreer .'il-.
in aktie biJ nKSyM en El en E6 biJ Velo. Ook hier zagen l'e best veer leu.k voetbal.
Dat het zfiaar vas begrepen viJ ook rleJ. naar het bleek goed rogeliJk te zijn
getuige het enthousiasme }raarmee Íreró'gespeeld. ook de .komend.e veek vordt er
no8 veel gespeeLd. SpeLers zorg ervoor dat Je voldoende ïust nèemt. Dit is echt
noodz&keLiJh. Op I seitember begint de konpetit íe en dan moet.alles eD
ied.ereen er staan. Dearna zal alles ook weer ngSr d.e normele proporties
vorden teruggebracht oÍEd.et dan ook cle scholen weer voLop.dÍaaÍen.
Veel succès en pleziel.-;, '1 , '|- ! ' , ,"',

' -r:r :, ; .. ,...
De vierka.Ep

Groente en ['ruithandel rt Karrewiel aan het A]neLopl-ein heeft seer behoorliJk
uitgedeel-d. Vler nooie bekers voor de winnaars van elke poule en vier
vereDigingsbekers. Daarnaast voor e1k team in d.e rust een aantal overheerliJke
sinaasappels tegen de alorst.
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I,liJ ziJn bliJ met deze gu.Ile sponsor. líÍJ hopen het oolr van,qf , Bl-, C1'en D1

te zieu door l-eu\e ledstri.Jden. VriJdags tegen lliLhelEus en zaterdags te8én
de ïinnèar of verllezer vart het duel- lrat ook -v]'iJdsgs $ordt Eespeeld tussen
Suich en RVC. Í'le vervachten ook heeL veel toèschouwers ' voor tiJden e.d.
verrriJzeÈ vij naar het veditrii dProgranua,, van ge ieuSd' . ",,

Sponsors

Afs het goed is l-open Al .en 81 zaterdag in mooie uieuue shirts rontl teschikbaer
gesteld d.oor resp. G1àshandel BloE die tegenvoordig aan d.e Oud.e Haagweg zit en
docr strandpaviuoen d,é Waterrnan d.ie rlah biJ hei golfslagbad te ScheYeningen
te vind.en is.-Verd.er heef! 81 no6 noooie tassen via dé slagerii rt BoektJe te"
ScheYeningen gekregen. He z{n boYenstas$dé" slonsors heel erkeDteliJk voor deze
geste en weten zeker dat ale spel-ers het zullen vaarderen. Het is altiJd Leuk
on er goeó. verzor8d uit te zien. Jongens wees zuinig op de spullen dan doeB
ue er inmers des te langér Bee.

Kleding vorig 9q!499n,

Nog steeds noeten viJ rlat kleding terugkriigen van het vorig seizoen.

- trainingspakkeil en shirts van 41 net Glashandel Blom erop.
- trainingspahken vah B1 net l(ioLschoeneB erop.
- trainin6sbroeken va.n C1 (paars) alsned.e tvee tassen en een

korte nouv. .'
- trainingspakken en shirt vsn D1 nèt rt Karreviel erop.

:-
Heb Je thuis no8 iets liggen geef het dan.af aan d.e trainer.

Tot slot:

bleuv shirt net

Er is nog veel verk te veizettèh yoordat'r.,iJ met een gerust hart a.an het nieuwe
seizoen kunnen bé6linnen öp B septenber.' Wie 

, 
gktief ril vorden voor onze Jeugd

op vat voor nanier dsn ook krr, àus kontakt àpnen.n uet Paui y.al.steen of'op
naandagavond ue 20.30 uur even naar LENS toeko en. De jeugdkomissie is dan
altijd aanvezig vool ïie dan ook.
Helaas moesten wij.tot nu toe nogal vat . Hedstrij den. voor de lagere tears r-
annuleren oEdat er onvolcloend.e spelers terug bleken te ziin van vakantie. ZeLfs ..i
voor a.s. zaterdag ,hebben _ïiJ de },edstrijd van 83 en D3 e:'af moeten halen.
VeeI Jongens van d.eze teans d.ie vel aawezig ziJn zu11en naarschiJnlijk opge:
ste1<itorclenoEinB2,,c2ofD2meete.,d.oen.vefd'erEPe1enJu]-lieïe1op,
3 septeDber. Natuurlijk verve.chten wi-j nu ook ied.eïeen op de training op )voensd.ag
5 septeuber. voor d.e Laatste naal vernelden wij,de trai.ningstiJden voor de .\

$oensdag : 13.30 - 1l*.30 uur all-e spelers van Fl-, F2 en F3
1l+. 30 ,- .15 . 30 uur alle spelers va.n El+ , E! en E6.' 
r6.io - lÍ,:o uur-arle A-B-c- en D-kfassers die niet biJ dè selekties

" zittex. -;. - I -. .:l

De samenstelling rran aIle 8roepen staan in de eerste tlíee LENsreyues van dit
seizoen verneld. I.]iJ hopen B,s.voeDsdag ied.er€en op de training te zien.

t?
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H ï trLÉIO ER8 6EZÖC

Komende zàterdàg B eeptember bègint de knmpetitle voor alle
jeugdelftalI.en. weer. tJi j zouden grèèg lien.dèt àlle jeugdelf- ...
tallen kunnen vo_etballen. HELAAS' HELAA§' HELAAS voar 82, C,2

"n 92 r:iiij iiaa?ïlàogr §Ëèà:;t-g 1,pgpS-'íàÈ irhez'i g:-',lhj.i,jr rzouÉ6 n,i hÉta.e.r.g]915 i,',;;
jàmmer vÍnden als. deze 3 elftàl len niet kunnen spelen. .Z.i jl er
dan op "LENS" helemaal gclen ífleneen meer bereid deee taak op
zich tè'nsÍnEfi!,r:"1; ,;j;. ., , ?.,. i-;,r,, i.',i: ,! .,,,r;::,t ! r,.r,.1.,',
Best6 oudarè-en spelers vèn de diverse Senioren-eIftaI len, .r i';...
witt u a.u. b. niet een paèr uurt jes op de. zëÈerdag ,vri.j, m.àken ( ,.:
om te zorgBn dat deze jongetjes toch kunnsn epelen.
Indien u toch wàt tijd vrij heeft kunnen maken bel dan.P, v.d..
Steen (397O154). De spelertjÉÉ. zijn u erg dankbaar ll

lid'íi'.f llbií"ii +4,,r8ÍLilr'.ilri .,.0 
]. :r."."r',' 

iJ.iiidt,Í! ..',:'"..,,1irr..f:i..[t]I-i.-
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LENS.hIIPPOLOER. .. . ..STARTPRO,BLEMEN.);?!?I?I?.!J '.(

i. * ,, ti \,r'+ Jr\,l tt' dI ,..T,!,Í5*ö í ri,i t lÏíttI*í:i,rXtÍ;rr','

- AÈnËtaèndÈl +ondag ptaat
Frcgrèmma, l'ltrpÉl i Jk weFt

Ppetetlin(t LENB: doelr
àchtEr;

. .r. i r-.-oi dden:
i,;-,Í,-r'."J1,, Í .,

'" 
'r- \ 'ij

voor !

da uitweclEtri Jd teqgo.!eif,ie.;ep llE!;r*'.,- :.:
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FrFd Bp-àr.Pàtrick Bi i.lFmè ,." , --i.,.'.(Robert Pennings) ' RonaId Bo-
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I ENS viarde de gelijkmaker van Joop Ode-
I nkirchen, zo'n vijf minuten in bleaEu-
I retijd, aIg een overt^rinning. Terecht,

- 
wanÈ terwijl .iedereen de hoop al zo'n

ueetle ËËi.-orn;n;;en, wèE dit doelpunt een
toch nob .ciïterwachte maeva I I er . Na de oefen-
camilagné..Íre, gk het erop dat LENS er k I aar voo
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metden ijat hei''e.l+Èal er-.stond..iWeI I icht wat
want afge I ope àl.iondag ble€-k'toch. dst. de:mach
l oopt.. Bf-er:.eIIeen een dr:dppelt jbrolie.aan -
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[ó6pepíttevoetbal nu eenmaal iets and€re öeqpedld wordt. LENE
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ons tweede étftà] lí€p zondàg j.l. tegen een ongelukkigE
àchterstand aàn. HBt team herstelde zich goEd en giÀài oÉ 'ja.Fht;c1
nàer de gelijkmaker. Deze kwam van de voet van debutènt
Maurice schrrurmans, did daarmee zi jn 'eèr§te isenioren-goaI ' I :;":J l

au"*t*. Van hem zullen tlè beslist nog'meerr Èore11 en sisn' ;' r'i''r-l;'r

Een andere ""t"t" seizoengoal wàe de Éàvrijoande en zètàn-:r'il '

fraaie gel Í jkínèker van Jàop 0dÉnkirchen'tegën l^'lippoldEr'. Zo"h i;'j
geplaat;te treffer bliJ.'ct ttrch àltijd mooier dàn Eeh a.'cetand--,.'.i:
àctot. De maker had de aigelopen weken vrij veel traini frgen ''- r" '

ínostÉn íni66en door een dlè."u".. AIs je màar' 7O procent vè41, j€ i ' l
mèximalÉ konditíe bezit 'én ie acoorU toèh 'i'n' de laatEtë ? ài1 :l

minuut, dan ben js een karèktÉrspe]6r.
Màurice en Joop, prof icÍat L.: :..i"'-: '.: i '1";:i. r.-. : i,l:..:::'.'
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r.ritÈi jten vooi; de p€,nëÏ'rdtle"(.'.'), ) 'iiii i tt';:'

i' iJ ., , , :- .:f,: ,í', 'i . r'

;.J -/

IT

#

*

U bEgri Jpt dat
hÉ6n kek€n.

6omo i ge JirhgÈ nB

Na de zondag A-EBIsktÍe
hÉv 1g he i d 1oE:

toch w,st sc h i g ht i q .öm'" e'le h'1-
' ir ',i I rlrri,,: , i.;

vii jir-"i ..,'
het dit wÈekehd'in aI.leEar6t

Een greep qit het ri jkë aànbod; Zaterdag t Èpee'Itf i h 'e1"-r-
tegeË RÍiswiJk (aanvaàgi.ic.,oo uur) èn LENS A1 begint"i rr:r r'r ;

tegan DBVP thrr i e om 14. 50 uur 'i -.-. '.'i1 . i 1..1 .- 1:..s..11 l,irï'ríl illrr

§

l}gel epe3-*tsef qee4*§eegee4

.:'.

I.

t'll r,il:''li i r:
i:,.3 ï .,:q , 'ni:

- i, I

+,i,'jÍtr L{ 1 j:rr'l

' ' i ri:-:l;
.i1 ,

1 .'.il r': lr,4 I
It' rir'i 1'l

., ,.1 'Í''.:' ,i .i*

-i1.,:ir..t
Dlnrda6 ?A-B'LS9O

LËNS 1

Archipel I
f,rchlpel 2
LENS 9

EroÍÍlv I iet ;1 t"
LENS 2 ,I''I
LEN9 S.',: :, -*"
Adeliarsr 3 '1.'

''t ' 
"l 

; '

( Bekér )

5

ZONDAE SENIOREN
..

2-LO
,-A
ó-5

,-',I. : .,f rti.t rn';

''



Do ndar dag so-B- leeo.í,1/ 
{.i.1., -:1 1

,ji
r.-.i" ,! .-. '

LEN§ 3 Wi Ihelmus 4

I ndel i no seizo6n l9?O*19?1

545. RES, HOOFOKLASSE C

4-,1.

'' , i,
, j;t, t"t,-

,:i

t:' ',ti.

:-:t

,, 1, j. ,1r-

.. , '\ir,r .r'., ,'.--.: rl:i.i .j.r ,..i.,r,* .ri.l
Zondàg 2-.9.-l,99O i: - i :i, - i-.r '.\ | r-.-..1"..i .,qt,:

' i",, rr.r '-.: . . .i,! r.'-i t,r , 1, ,J i r\^ r

LENS I .i-.r r - ....-. ;Nippol dgr. 1r,, .; , ,-,..1-1.
LEN§ 2 r..,, '.:- . UNITAS 2 .:. , ,.t,,-: ,t, l:1,
LENS 3; ; ", ,, =, , , 6DA 4. "r',., ;, ,.., ,.,-,u . 3-2,
GOA 5 ..'. .+! .: --",r, LENS 5 .1.,- ,, ..1i..,,1, 

,..,. 3;-4
LENS é., i,, ,..:a,-;: Ri jswi.jk., r.r, ,.,,.1O:3.
Ri jsàijk- 6 , :- r'.. LENS 7 .'., . -*2-4-LENS'8,- .,. ,. Ri jswij.k.7 .7-O,

.]] ".
,, r. ,;. I i i,1,

rr-. i"",-l .Jt,,ï

-il. ' , ..,-!í,1-i.', .-. 1!- ,r li

. .., .i :. ; F,tn i .1 ". :..

í:.- Í'r,J'rÍ,, !,
':, :: : l, .r. ,

^r. - 4;. ii.. 'i

i l'i ,."..: ,-Í -.
,'-. r. ci ..,i, 'i

'. . .,)

555 RES. EEFSTF {Ad§f,F Ë=

vuc
0tl0
VEfIËURCH ,

DE|-FIA,':'.l.=.
vCE ..f -- , 

'**.
WEBTEFFhI.. .

H§'ïExAs nHB'qEIFT 'r- r"

UIiPFOLOER ,"
ptJrNDoftF qv
FKBvt4 - ' .'', -] .

.,(, f,.

572 RË5, THËËàË (14.tÉÉ À

06c ?SqA E

AFCHI PEI, i
ER.|i,lIT §Ë 'i
FLANINGoT q §

/ , ,. .::ïuvENÏAs ,.. , ,,3
,-,' ^:: LËNE!,'r .,r-,.,{

RVÈ P
ÍlHAvv s
QrjB ,, -. , ,, ,.,,,.{
UÉEBEIiIBUBÉIí 3

n , -- E0NA ,.,.,r r. + .F,

510 RËs, raEFpE
- i'!L'i ' I ; 

" 
1 i '

r'',.,1,.8N9 ;l , rt
hIILHELIíU§,
AFCT,I I FEL

. VQOSEPRF, ,, ,
TOOFAN
TEPO

.,..: F9C : .;r r.; l
HIIEH
vl0s

r-i,ll(. -

. i I^IAFSENAIïR,,.,,
'. ..: - i,..',r ,.!

650 VTEROË KLA§SE J

{1,ds6F #
l;r'r,,,- :l' ; rr I '
,4 ..,'.,ir.v

@
t ).rt, {1i,.4 ,.

|.'.',i'i,' 
,,

.l

t
,l '1, ,. '.'1, rij:

i . , r,'!r

-" 4,' *).,!!4-
' , i'.:È,.. lí r+;íiJ'.:J

i
§
?

3
3
nj
,)

7

(^§
,.:

àl.r ';.r'j -i I

r1:1.; .r :

-1.. ltI

3

3
n
3

s

5
q

FOETDUiVËN",
ORANJEPLE I N
Fr§ TEXAE ot-is
TNÏHFNAÍ.Í ONAL,l
tJEgTERKII,ART I EFi
DUINDOFP SV
LEN6
RET4O

ODB
ÉCHEVENINGEN,
A0ELAABE ,;: r

'I,

610 DEROË KLASSE J

LENE
B0A: ;r*.,-,-r'.-*'
KIJKDUIN
GR,I{IT 58
ti,V8
DUINOORP BV
v0s
HM6H
EVH
INTERNATIONAL
PARAAT
BOHEI,IEN

7 RAVA

ï=. -.+ ; -;r'rr.r,--i:;;r:8T.95 TONEEIDO
5 EoC ,,11 1,.i1
2 VVrr
6 ADELAARS
4 ogc
ó..., ': ARCHIfE!. ,i ',
3 , ViOS
4 POSTALIA
4 CELERIT4B:. I2 LENE

- i-..' .r -'- .6_--"-a...i
l' l. ,l !, : ? ,':;,Í:lr.'r§ b
.. .j +_ .'-','i':- aa 

".-t.*t 
.l

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

;. '.,j -!i .irl iicl,an rX

.,À

a
ó
3
4.

3
3
EI

6.,

s
6
I

l:.

ii

1

4

.:l1b I
fr,..,"
I f.J'1 :'r

,|4 : .

i. . \':



6?8 VIERDE KLASSE H
.:, .irlr'!:J'r''l .it .'. r'

6DA , , .- ,.sl , Í, '1.1. vurrrj.,. ..,.

I^IESTLANDIA .'1'' 2711.''' .:,,.'
VERBURCH, ir 11,.,r,'..'..;
SFOORI^}I JK 4
RKSVTJ . '-.,ï+..',; --r- d2 rr , ' :i,-

LVRA t;',Ji]r',i .,5.."':i.r -
.i' .t,. : rL1 r .i-, . l

EFEEIÍJ9EBSE§AEIe- e:21939

.0UICK-STEFG
ri[§frt§,- ; "]Í. .TRI0MPH i 

'.1

HOEK V. HOLL.
. RIJEWIJK,, . .

'GDS ,

6
,9
5
6
iÉ
6

:-r,t;,',li
r -! _. ,

;'i ,l r

'l
{

1a.30'riirr'
I O. OO: uur' '

,,,ggtrqur ..

13..OO luul r r-i

13. 0O uur
l O, OO .-qur
r 0, 00 .uqr "
I I .00.'r.iurr
13.'QO'rlur

Hur
uur
ii".
u!{ Í
H$r
l{rr É

!,rq r
4ur

':D'Blf Íà ,1

3 ,DHc 2' .'
: ':r:LENE.3,r1

LENB'4
LENS 5
WIK 4
Pa rba!
LENE,'A

-. - . "LENS. 'l{.j.,'r ,;i . .'ir..t i :.'
- ',LENS 2 -, "t," ., ,!i t: '
,- r-,..'VbÉ 3 ,,r',.::.:, L,, Teil,ekamp, §05*l

'' .rF,l am i ngor-6 , H..J..:OI iv,i.or'3072
t^JeEterkw. 3i :'" n. n,,.'!'r;,.'.i
LENS é

",l.LEN§, 7,\. , i . ,'.r.' ,q:, i ,.' il
,.-:§6p1's61.6,,. -t , . ..q.in..' s'.1i,
' rSpciorwi jt + "fl1r1' '. r -.
í-;li.t., .:...- r,r.,r- i

,') LErrÍB'9

EEggEeEse" gghEE§qLsE§K* JÀÉ;3;éPl9l

14. Qq
I I :0.-Q .

I ?. ap"'
l?'§0
l4.Ao
ll:40
l3.00
l?r00
I l:0Ö

!!

4"-

hÀËE#lto{6§EEJ.§EN

Dplfía
EHC
l,lIK
Peraat

AFSCHR I JVËNr'=T"È-+ï:TllI

t /n 4

. r,. , ,.. :':... I .. . i r
'-a'i 'r : "

llaa4rt I èan ' 0F l ft, .

BràeeernkèdE r - D(àl +'t1')
Zqt derpark Zei gero.
v. Er.iesepIààn, tJirqEqÍJi

. 6chijf, M. d
v;.' UiiXemEur-b ài
1 +., ,! i] .:'-i I ne'à

§!/ .ii r ïi *r: i

:) i , . 'riríi,;.i, r, t,ïr ir j l

1

. . Ol$ri 57,140! i i.;r:.i lL
''-'O i 5r.r, 1 ?01éÉ .1 : . r"., i

o?arïp1?12B
07Q:SÉ42ESB

:.: ''r41-i 
"l.,;

LENB I - trloetlanql{ I j .,'::'rr" r''t*:i."- ' i q r';-Ïi'
LENSZ - t^lsatlandÍà? ri "ti:ri',.r':':rií

.cA,5'131n--gr':--.'-:,,..:L.ENS.ig..ri:r,i,r*{:..;Ë..J.l.lqqrqpsg;:,§0§{--,-:ri

Gr. t4l r 2 - LENB 4 A. L, yf, SanrrËn lP79intarn.?- t,EÍ!Ë§ -11,i1
LEÍlrB A' - Lyra 3 l-1,"= l+]fj..;i :'-.tIr$'t4'?r.i ::
Lewez - InLprn.4 §zil
balor. ó - '' HËNË E' ! ';' ' 32Ef i ;'r
và;b. ri * f-ENB e 3?v4

*.1'r r

LENB I
LENS 5
LENE é.
LEN§ 7
LENE 8
LEN6 9

b
Í
rd

F
G
H

.,i ,, t..'., .. i..,1;). -r;, ?- .. . ..,t :i

i J de traiíerà "í,'. t ',,,'.t..:t. !. t' , í

. Vl6rI Íng Ïr ri;;' O7O-56Q6642 . , '|';;. HevnBn : O70-3461OËE

.'.run KniJ++ . ' 070'389717ó :.''...r' ' r'
.''1 Duy'vèngtdy'n, "i 3," : O1891+17943 ': '-.'' ,'"
. VërhÉy '.' 

,.,.i 070-3?55673 I .r;r', r.'.'l
{

9EKO :'. R,' ,Eersëhhenégor.iwen,oZ0-!éÉ09!8 . ' ., ''j
R, Keue . .: :r i 1 ,. , 070:360154.1. ::,::r!r , -i

. ..'! 1.. ,,.'"-.i .:., . ,,'1 rrr

EHIE9L{§FF,ï., -iii ,r. .i .. .:r,
LENÉ 5: ï' Vlerling (A), O. Huisi'

r"lèra r O, Konerna n, L . Rees i

'.- ,i; àct,i-r'' 'i i .1 '! ..'
P:, Pè r.r ey, nj-,,H'" iHoppp6Sfctr-
nk I C,. Odènk trchëd, A.
e Groot, R, Vercteeqr R.
J .,-t{ :.,ï i . . i:..,:..:: 1r':r:.t:.ri i'., ri

: r L . . :1.ti.,t.:, i ..1 ,. ,l;tit. iitï\t '

§

Overgaauw, A
i,'\ t L.iDuiiridamrÍ Th.

, r 1{,! i1.,. :..rÉ .,. l._' .rti',:r,i. \ .rtï, :

i .,, : .

ii

:-,;t



LENS é:

LENS 7:

LENS

LENS

. ..: t..l'., 
- r, _, r \i .r..r
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OE OPETEI.L I N6ÉN
f E.rÉi,reFrr,ihtFltEeíièe

Eqvenstashd. oi.e{pl'lingen Ftaaà in- gratË'ldlnen l^lq}r.vaFti Ér
kunnen stch hiBr Fn Caar noq wel wat u{l jzÍÈingen vtrarda€D.,', r.-.

gtrerdat er vegl epsler.E pà6r.1Àet vàn vahant,ie te,"ugkwFíÍlen
heFb€n nog lahe nlpt alle tbamei vF€l in'dÉasl#dE'eFËtgllÍng ".
ÈeËFeFIrJ, Enkële tep6a 'epèe.l'He n"'Fae EFn eokEIe.-[<eer.'.Ni61t uan
te doenr dat 1E hij veel (íe 

'neqsÈe) verFnlglngFn iq gÉt{qeÉt.
.-i'ii r,1 ,t .lr ,'rr

DE ,-IEUGDKOMMTSSTE. ,ZIET, HEï, NrEf ,,",

r.L

' 
TUHEH'' ZÏTTEN';. ..,.

Nat Etuderen er l,ínnen LENB lach antaettFnd veEi ÍnpnEqn èn h,èÈ
eÈn v{Brk wordt Er 'nièL'v,erribht'op de satar.ded;. HoEveel'mBn6e -'i
we g€vrÀagd hebben iF nlsí te gelovFn. Hele'aF,; eF wi:l d@n,:, .r''
dolgraeg, ínaàr Etqdie Ën ueÈlrku aaOhBdan Bt6ndpn ËshÈ het 'r,-ii -'
IËiderschèp van BGn eiftal in dR eipQ. HBt f iuiteh .V,an.i+edr.i :j?re.1:..
ÈtrijdÉn t^laB cFlfe trsk nlEt oogel iJt(. Een 2o*tal jaar geleden
toàn LENË nop echt óroot' was ïat zo''n,vëFrtiE, (gÈeí 'typefout) ' . -':-

jeu€délfEeI len wÀs het vtnden vsn lerd€rs- B6en FrobIÉÈm.
6terkeT' nog''Er H-erd'om'eevtrch'ten; -Nt, Íe-hÉt heel ande-rre,' ,'....1 ' -;,'l
{eiurrrt l Jk r.rordt viàE}' BeEtsdHÉrd'ën' hàrd gFÈ@rkt. ínàÀr'i mÉtr e6F
oesetJe goÉde v{í I ie beet ntrg aFn e}ftal lc Iei de.n.' EË reai,i*l ' 

{-.J i
teit iF dat de pèselvlteit van veel LENEleden en déEinLer6pse
bl j veel oi.rderÉ 'Ín de'iiÈort Van huir !oon pi izondar grópt.r'iE;r ;'.''
t4Í j zien hBt koínÉnde ÉeizoÉn' flat zqt€rclÀE bFgiiiti- ínet.aqgFt,
Fn heven tÉ€FmpÉ(. Qp het ÍneínBnt veo eÉchr i i,En ( ichdag '? 'i. r' - :+ ,,

HpptemlrHrt hBbbÉn wtj nag geen leiderE vpar BP, CZ en D2.
írlpqmaa I e''àon dei' leider§"kunnhn' dez'm elfta'Il'èn nÍbt vpetbal t6fu. rl,':
De jeuEdkprnmÍEFte beetaÈÈ' rr'Ít" Lwe'e i1èreonhn i,tàà'rvFn'.ei'.íeen,èl
treíner/leider iÉ van 81, 04ar 1i8t de oploraÍng duF niÉt-:.,.;'r..,
Ulaàr hij r,{e I l'i€? lF voor ons duideiiJk: biJ dF oudere LENS1e*
den sn Éi': 'Oa o,Jd*ru'van 

"jnzei ' 
jeugd; t,I'í j ;hciFén,l ilÍFí, dÀtt hFL ,, . " 

i
zr?ver zal geJàn kàmen'def ' *é''v i §r ''tÉ?ame !J'l't de "kompetlti€:'j-.

rc.

11 1, f r,.. '. -r lt,i.r -1r



"" i"" ';,
'!a,'

moetËË -dËàÀ'- hafen. bJi j hebben er allee ean gedaan om ' d i tr: te . v; 1 ;i... -

voorko'iient'iije I aae öog Been succes. Heeft iamand intere66e bel "'-"'
dan ríet ep.odd naar Paul v:.d.':,Steen .tel. 3?7.015f ..,0nde( - iemand,, 1:,
versLëan w!.-iedereen die"LEN9..een t^rarÍr:-ha r t'.tcië-draqgt Qf-i.Él!- .,,,...r,
gewoohl.,wi l}'[àan doen.. Spee I t ut^r. zoon i n de, Eióf-, F-f I'asse gÍ;.:ri,, i.
helemaalÍ',àíet-op LENS oaàr hÈëft u,inter"essq ,of I w€et-y i,emand.,..,,
die,intereèse"heeft.om,het,rteldgen::beIIdèn.rdirekt,..,Eyen negf r--t\c! ínpaul V. dï Steen. ., 

.._Ji, .i. ,;, ,.. i ,-.:. ,..à.. il-r,/: r.rL Í.- J i:l -,,. , ; .iea,Í;

. ,-. ",I ..,.. -r'r ; ." i r'' . . .'i,; : r ij.iÍ6k.-tf ;,Jir .,.Ífi.r,-,. e.:: 
r{r":,. "ËVEN,hlAT" REGEL§ !ir'.::.,if1jLt.}rr§,,ri .i-r''ir :ii,t,,r

'-1 ,,t ,t1.,..,,.. Í ,. .ia,,-,.i. ,: íri.. ,l 
.t; ,,,. \Si.r):r; iiitr!

Nog niet iedEreen EchiJnt.het te.begriJpen

.:

É
íneàr,.,

zelfE op LENB gelden er Hat reg€ls dle naqe]B€fd
moÉtëni:wor dB n li Nogmaa l6-yeríne I de.n')wi Jr.,,dezereVFn . -rl:u-. i en verzoeken.:der tról,neré/lei dergr Bfop ,ttrg. 'te z,len.r;,ii

dàt dEz6-,:nège 1€e#.d wor(en. .. r, i[,,.., ;i,']* ']:.irj,Í] :.,:i , , :.rIr+-t, ',1 irtrl;."r
'gi.ii1sa.'- ,--,'-, .rrr,lLIr \ir ..r l,,aÉ,, ,f lr.1 .i,:j-- ;.1.' ;+ . jii^,riII rr 4.(. I

- we apelen imeÈ Echeéndekker§,ëanjen.hqt,e.hi.rt, in de-.:brse k .;:rl "...1.i

- alle tÉÀmÉ (uitgezondErd de gFeFoneorde) spelen irr koren?,r.,,,
blaulrE ÉhirÈs flFt rondÉ u',Ítte kraag en ÍnènchEttËn. NlFLrne
Bhirte sll€en koÈen bij FrEs'-Kí,ct*.flnprÀ.,ip_...F-E.l,JFi1rör"Etfonï-.1.j
hoek ValkenbpElaan i.v,F, hFt kEN§-FmhlFFín l,lat erpE eit.
Verder hebben r,{\ j sehn gffen.,wit,broekJe en geh€ei kgr§n-,r.1i r.tt
bl6Uwà i.kÈBÉö'rí" df t; aJ tes epndor...ntrepen.r-,Zo.r,g ,661 hef ..te,eqe,.*. ,

rat€rdag.'In' 'órde 'Ío; .''. .J" i r "ír .;', , j, i r-,, L-r.l,rii-rl.r,.,,,ri r .r
- rókàn enldrÍinkÉn..1,n,,. verFodFn,,voer a.l:IÈ ..jeugdleiíen .tlm derl B: .rg,1

kl'+s'eere op IENF tiJdsn.6"'alÈe.'ràk.tÍ'-v"i'tEiltÉn ap,,l-Fll9.'.S,!esIf,p -. r'dp A-k I aseèrÉi 'hogn n Og d€ w@dbtrí jdr'(niet,,i.n..Eppr.tt,cnBB),, -....,
ean,eigàretjri' opstgt!n p{'-eàn p Í t É jer.dr i nken. l-iever,.,zÍpn' ,.,
wlJ echtor dat'JulliË. het helepraal niet. qo€n..,i:'::',à r; ë\.1, : .r..

- Af Hgllil enr vÈbr'rdp wndbtrl jdpnr ë-IÀgE.e,,Oi.,j paul ,v;d.'.6teen, j6L;...,
t/m FSl. Voor dE trsining€n biJ dE trai ner.§) thui:s- of I rèÍt d?ne ,*-
iiirhèt .klUhgebbu* .v6ït |IËNS.r, í.i.,ii arr,:.,; I,.; I fr,r ",E.jl ,;r:,,,it.. ..i i :,i

- Het epdrag i.o.v. t.ogenatàndpr6, schFidsrechters maari.oók, ir...-
t :o'lVi,Íi;Je ínèdeepblerF.',rnoqÈ,korrèkt'?ÍJn;,rrirJ\iti.; .1..r,'tr,rr, .,i, t l'!

LËEF OEZE REGËLS NA DAN KRIJO JE I1ËT ON' GEEN PROELENEN DTT
SEIZOEN '' iv; i:irÍiI: , trl ';r J
VERVOER tlITIÀIEDSTRIJOENE!É+fl5=r.i'llÉF íÈ!i5i-**órEEr.r+

NpBmèàlA' É6nadrukkiin =h,i'J. dat .hHt,.vootr; onercinmogel i j.k. ie:'oó ,.Ji. ,,il
speIErE nàài ,raÍtwsdàtri jden tp' vervoeren.:' B I J,, ,dp,rDrE-F.' hopeh ri:-,'
wo op vo l.-doendei rat,ÉLin .Vsn dEi'ouderB .di'eijt,li6Ée.lÍand.'vooli.',,het r.,-j, , ,.,
vervoer ,riàói,,idE ,ulthédÉtl..i 56§6r gaa:n, lorgen. ííÍíÉBs!è I.

, le dt.t wé I ,:no d l"€ .. ;B{. j .'c,b .u.Í tuie6Etr f J dEn,lva n;.det,A;B;.
\ Fn C-kla5!É8, 96èni ruE in:prihciire,on lae.'+i,etejr Iè;:het
' te vsrlldEh, hop@ntíhià ook., op lUe,rmedewerki ng;ivan;rde., ";-oudÉrsir,El:J.'61:;'18.1 ',.ehi Clïi.iE,,'dlt i,nèËËtèliigÈ'en.:pro-r r (\.,,a.,í-r' i,:,L,!

bl pÉni',.'iz Í J' hebben bEIàngÉtEl:I i'nU gEnoeg- en, gÀèír'nagenoeg :.-, . r i " ,.,altiJdrïet ''ddr.dufó;,'B1j 'de r'.1j6pp6 ,teamsr,ii's'^ditr-vaak,.íninder, .lr ;riitr
good te id§eleri.: De ;af Epraii<.'-í s r 

" 
kom ,alti i.d: apr:der f i'e.te,,,of.^g t-,,r

neÈíi ri nlÍileder 'g-rvsI .eën Ècrlt pps,nk airr tr mÉè 'voor., het. rppe nba,è rí r!.- -ii
vGarvoEr' àls 'Je^vèd€ir.lóiet imet .'de :dirto;'mee€aat -. ,DF:r oudqre;, '*.:.::.r
vragen l.r i.'J toch nog -eÉn kËer q6 mÉder^rark i ng bi J' ,hBË' ver;voer,'t! \ !.:i /
lèat niet eteeds dezelfde ouderg rijdenr taon interessÉ in dé
oport vdn uÉ ktrÍd. .vsrzÈmGlEn. hlEÀjg-gp .lE§$. r. ., ..r.i\a,.i i ril.l ,,,

', r.,r.j. tr.l,-r . '-..: r.:v 1r. ,.(.3v ,,trl . :_, .,,t | .)., . . t. . !.;.1,, ,.- i

iÍ, fl.

1l iI



TRAININGEN

AI lel-tÈàii ni ngàii- a i j n "geËÈar,É. Nur i,edereen Éeer
naar echool íÍrciet Veruiachten ,wÍi natuurl i.Jk :al l'e :
jeqgospe'ler"s biJ 'dè trèi,ningen'. - Voor dÉ ;duidi:!i jk-
hei d velméIdeÈ ol j'voor de' lààtst r'keer de ,tràilj i ',

ningstlJden voÈr'-de nlet'selektiegnoepen', bleet je,niet
noet Èrainen bel dan even naör PauI v.d. Steen'

rar i

'!
Hèar Je

- Fl, F2' FS iodere woensdagoiddàg vÀn 13.30 t/m 14.3O uur
- E4, EE, Eó ièdere woensdagmiddag van 14,;3O 'tlm l§.3Q uL{r.....-.,
- niÀt geÉalekteerde B' C en D-klaeeers lËdere r4o€lnEdagmi ddag -;

van {7.3O t/n 18.30.uur.';':: :r,.,.; ' I r., i .,"''ii.',
:.. ...: -. )i.-;; --a- i.' '-: :'l .' ;) rri,,'. .-.- ,"-"

Kom qllemaaI near' dq'trainÍng rtpe en. neem gerrrrstrle ivriendjee
ínee. ,UlE kunnen hi j .dÉ Bi i0,'E.en E-kla6ËF.best nog wel oat
leden gebruiken. ze nlogen Fen pà8r keer. gratiF íIIFB trai,nen..':' "
Kom allemael op tiJd d.w.z' mlniínaal 1§ íflinutan voor ànvàng.
He!,Fn trèÍ nÉi/s ,sIsit'àiIe .IokalBn,alt.i jd.af.. voor Je gaetr',-' ,-.,,

trglOgni i.i, '|- ir- ... 1rr, -.'...,. -,.. .',. .,... j.: ,r - -r.l í,:li
' ri ' .r: "' .'; i "-' ' i - ' '.) , ' r.. I r i

ELI§4p-ISÉI#3§E*EÀ*é3*-EÉ,É-EEqE$*§É

PF heren'Ne6tàr hFut ,e n Hei:del ' h,i I l§n ie'ta axira'a mat I.ju1I !e.: ,'

óarn deen' 0p de í-ï1.Éè nciàgavond vÀn. l7'00't/m lE'00,uur qrl l l.F.Ít :
Ëtj oer.irtetrnqE ÍnFt Flr F2, of met EqI EE en EA gaan tr',aÍnPn
sp UEN§. ul€l b{i,l l§n. wi j heet nàdrukkEI í j l't zEggen dót haÈ nlet
lh ste'piaata'kgot:van jdB noenÀ dègíÍr i adas. Qit biiift voor,Qns.. '

ÉFht db tfèini nsËÍni ddèE voctr JulliE. .Gerropn"'i,Et§ Éxtra:ElZÍ,en
wi j dàt htrt ten FàÀt,e gaet,:veà;.de r+oenedagmiddag da.n F!PpF@í .-

rii j mei; dè meandaEavond' .op r0 pn 24 septernber tralnen de t'eËrgtàts ven Ft en 
-F'2, 0p jhngPnp van F3 ?íin nog wat te jongi.

qn hi§rëën mee .iFf dopnil, 'r; 'tir . I ' .ir "', ' i.i l "' I .

A'p ï7 EeptÉober en 1 oktpber zí Jn dF ,gpelFras van ,E4, , EF en Fé
lÈn ÉÉ lbFqr-t. ! r. j li.)" 1j', rr,r'i ).' . -,.r1 . '-..'ri.- ., 4, l,-:i
Pf qR hiernFe CeÈr gÀan''hà ngt,' af; vën dg !'cP i{ sm6.t :.oÍr .de 'Ínaendàgi.
àv!r ncl,

,,-; .,1',; i.,:.,i..i, ./.: l) ::.r..) \ f" r" ;. ,_e,. ,', .._ ...,, : : . .i,,, :\,i,,r ,,

DH VIHRKAMP

1,, 'r.i.

0F vÍerkarnp ven. ,hpt.., af ge I open' r+aBk6 nd voor de .A:8-É- an, D- . : 1.'..t\
ëlf§aïlen vaó'0qickr. RVC,,'; Wi lhelmue en LENE Íe,een groct ' .,r.à
su€GBF Eeworden;'.l"lBcle.-dankeii onae. ze€r "guIle, epanÉor ?,t': .., , , ,",
Karreulei . D€.2É groente' en,;f rulthandel .aan hat. AImeIoBlei n, ,. . ,u
sc hqok--'n';Íàst dé. baktsrE :otrk(:nog' eenÈ,"2tr'n.§oQ .sinqà.ÉapPei§.. di.e.
prÍiólïef Èriét gned ingingen. NatuqrIljk' de inbreng van, cie.. ,

ape 1eËe -riasr' ook grandi,oosr ter nQeÍnén.., Er,'wet:d gp€dr fanatiek .

lnèàr bevenèl aeer,,aportiqf rgevpÉtEal d. .De velF taFr{cho!.lnPr.É. FP.^. ,

geide dagEn,'zàqEn"vooral'aP,d€r,,rvrii'dèS dq,LENBplflal ler' rzÉer;,1'. ,

gaËd Fre6t Èrtsni..tege n hli I'helÍnuÉ:. LENE.rDl, Hën ze€r'QVertp.i.Een-d rr'r"
,Iet. ó-O. omdct.Quicl< írlakkel i jk. van. RVp.wo.n ,ging dei f inale 9F'. . r.

de raterdao .tugEÉn LENS,Df,' eni'quick Ql:,'.1,Et J one v96l i nz-o.t van
ve.elèl eerEtJaara-'n;kla€Eer6il 0uick F,a§ 'llvQlhra€Fengrtr €n r.,pn,,,-..'

.vef dignd .O€t 9='l' , . ' .,r, ,: i.Jr ..r,. . ..i,.s ..': t... . i .r.r i-:e,,.f, J

*d ,r -, ',,'l !. í j i r r,r,: :.i.,,,.. t.l ! - i.t lr ri. ,,r.

LENË cl €tàrtte ,+àt ,zwat. mÈàrr hgr,stÉ.l.de ' z.ich,."gep,d door, n§t B-l ;

t9 winnen van lrli ihelmÍ.re, RVC won net van Glrrlck zodat LENS Cl

L2

i.,..



teeen IVC ,,1..9. f inale koramt,.RVC
ín€t ó-u, ,,'. t . .

LENS Bi r.irini met 2-O'àchterrrniar
ui rn.t..ir Jn aÍst ui iei nael i'JÈ à

hra6

-bleef
et'14-3

'vo'éiua

te'6i n
lI'en téà
riàn J ove
terk 'dvo

dui del i jk beter en won
.' :,, i- i: i." :r'lÉ.r,:v

eó'ti ,i .s:,.,r 
,

,i;. aér ,tl \l i . '''kínhef,' ;r ' '..i
, irl ;;.'.,r;t,t',i',.ít^(-,; i rrl_) .UÉ,i-l

riiBrrd.,r.-

finàle tegen een fysiek en voetbal lend zeer §
we kort*zÍin: kansiooË'. '" ":i !'J/ 'r'' e&"

-, .'. - t. ,. ,'-r..:r- Ë,i .r , I '. , ;t f .t':l..:f

LEN6 A1 kwam ooli'i'màt' z-o acnieldËËa'i"O§nÈzii be6-zeeí'isoedé 1' t';tJ
tweede helft toch noa ?-2. HeIaaE,. de penalties brachten
tdl Ihelmus in aet-+íàaië àié';i.: 'ook1 ,iidnnen:vdh Quick.'LENS
;;; Jà ;;;.' lY9- iitji6;0. {? .yéïÈ {.:," i_." r,. :,:;';: :ï"ï,.,,, .:;ï', .,,
De
en.
( ni

totaatË[iho'sa+ ËEn dedeeldË' ée;E!
LENS.' WilËe1Àua''wis dÈioEIijt ae z
et biJ-de A). Hat do'elsaldo bracht. :.14 ; i... r.i ;::r: .,,r'l

RVC-:, .: 
.., -r...,;,a, ;. ,:: ,? ... t rir

il . r.Ír .rv , .

IË,iEl. 
jr.rÍ r ,+ . r '-" ,,i ,, , i .'...,

I

e pldaté vooi RVC, , Glui c
wàkete. i n total i'tei,t: t'!
r' dB vAl eitindd-" e'Í àdBÈenda
_:r i.,.,,i .r:.,:r ,)t I :r I, i i i,1,,

k:1..r .i

i',... :.' ir\.rr .lí' :i- ld,r, I

,i -;.r'--,, Èr.r I r ..r r ,., rr
I
2
3
4

.r' ,,r-., ri!i, ,ir,',t "
,;,,-,. .. tt

r. ' ;'i - 1r

Rs
Ëh
gl
qH

Fn

trli I htslí!sF, -...,,

Et, onà' nÈe:lËlu
irte r,eóoI i epèn
qËfrandFl.'. E!prn 

" 
e

n. EFn raqm, kep
voor 4rÉi t r gÈ

,.',J-.. i -.: ra: ..i [r. -rj ;j, .,"-i1,.,i ..r.r vi,r! !;at,6...rdr !,]

eíiiet Èéh' aat' Al Ëh l E l' i n' sch i tterendÉ',ni FHhE r:'Í'r' díe gerichohkeii'zi in 'door gulile ÈpglqorÈ tlw;'':, '

'i 
';t";;;É;'" i I Josh àe HututÀan'rte' liihevsnÍ nr *i '.':

ot'óf h6le IekkÉrre.'cÈbk.; e a' gerlrst.' ee na l4ngE ' '
l6de; èi rauwkoàt 'haar hAt'AImElppleÍn' j..' { ( ' ?lrl

i r.i;' l .i r :,. .1,; Íit.li:..í;,,,! ;cu,*rr:.',::.;.';:;
t;1,'È-, ï ' , r,r 'i\.1:,. ii.J .r.' .àr .::-.,.r .r-. --: - ,ir,!,l,it

TOT BLOT
.r: ," .rr, .r:,

,,i . ,,}ÈN; :.

or r.oinà.tïtiq" gàad'rateroeó e,Àl uerslnnEri: .Iederppn: iu; tPrug'Í)':'
van va'kaht Íe die' vbrnàcnten r.re opk Àl le cÉelorsl' Zoa.is Je hàbt+'""
turinerí lËzEn'riJn'we noe niet ktàar vóor'àe stàr:t.- tJÉi zöeken ;'1.;
pog leiderp'en echeidsreàntprs.'Wàar'u zi'ch kpnt nràIdan-ie al",'
dÍiersp kersn getsch!,ev€n, hle htrpHn dat het nu èindeliik gaat'r'+ r"

lukken eodèt anBé jeugd een echt lsuk eeizoen eai krljgen.
Lene Al za't 'eoËd màe Èsnnen,r in de'Frpmo{:teik Iaase." LENS Bl m'c}Et '

zÍch'handha"én iri de regienale klaeee,' 'ondènkd ''dÉt hFt eBri k 
"1: 

-'

lichte;- Jonge pl.oog is moeil het vplgenèi on= mogel Íjk zÍjn'ofi' .'.
mi nimàaI- rieeance- tà' r^ior oen.t' Di t betbkdnt" vqi l í g.'-LENB' c1 \ zà I ; r"
indiEn het gem'Éliier'.onder I ing 'stËpt, 1n àtist:hóeten zI jn ,doclr",'r
heel hard'tÀ wert<àri 1z'ich'vei Ílg 'te Epelen ln dB it;klasËe' Eeh "plaate biJ'de 6erEté to'moet beÉt' hoqill-iJk,. zi jn'r'De overige '' '' -.
elftal tan Àoeten. v'erdà; ffei,uoon-'-etri'jden voeÉ' àaÍ'ze'weàr'6..' '"' . \'i
ziJn. vÉor ÉIk teÀín q'éioI' ait'Ë'igeni iJk,''l'laal< ér'rndL 'i' n,.al l'en";"
een heel l6trk ÉFizoÉn vön. Veel Flezier M

t:

De vCIorbereiding van 81

Prpcie6 vier weken geleden begonn€n l9 Epelers aan de eerete
training. l'tààndàg 20 auguetusr na I trÀiningenr volgde de
Btsrgte wedstrijd. Tegen I goedwil Iende §rri ntus-epelers wFrd
het 1O-0. Farley Aliadin en Hans Verhey ontbraken HEgenE
blF6=ureÉ. Dennie l-àínersr uitgeleend' réakte bij Cf geblee-
ÉFer d.

1§



,j..r: ","1 lre. i .1,.: i. i'-,. ,n
Woensdag 22 augustus won El met 4-2 van Velot "een ploeg uit

i

poule 2. Ro§91t Pr-gnk .,ra-ëk te 
_ 
ge bi esse.er.d 

'. 
..Fer I ey

íflaàr kreeg weer, Iaèt.Ya.n gel .Fpterblessul"F1..lln"
Dennis .hàd rust. , r . .i-,:-i.. ;i .à: rl i tr_. I
Zaterdag 25 augtrstus uras Gtruick Boys, speielà.iin'
hoofdklasse, te ster[ voc]r ons Bt, waarna iegen
tieklàgEe) .met 3-3-geIii\, lFrS;,gFsnqeJd op zondè,

Di ngdëg begon het kampje.op LENS. met een
*a"r ËÀt-nàodloi-iàeEloeg. Na'-eeir '. ha 1f uó
VUC Én goed vaetbàI van LENS brak Fartey,
prpbeerdP, 4f n rechter. kuit;..en .aclreenbee
66rd hi j . èfgevo€rd . Zi in "spel wae .veèl bel
bal er1 met ean perfècte sl.iding. In ÍÍ!iJn.
de Ëteunpl lEren kunnen worden voor het io
tÉèm. Làèt ap dE èvond liet hiJ telefonia

epeel de.. wel -

_!e1k,ta3, èn

de 'regÍonàIe'
RKSVl,l ( prooo-
9.

1i"f !loèËt 'ni.i' .vub,'r haid voetbBn va n'
díe 'het weer'' 

* *'' Í '

n. Met. een ambu I a nce
evend, sterk aair' dé .' 'i

oSgn.,.zqy hi J Ë!€n ven
ngen eri. 4yeiolt I ícht6
Gh weten dÍt seizoen

I

toch noÈ te aillen vorrtbal len. Vcor heínr en dèsrnà ook vQor
Bl, hooË ik clat dót kan lukken' In de toegde helft iiep vuc

"en O-O near ó-0,
p1öànaoao wia Dte-Heghrr ÉPeiend in FQuI€ ?s erëi idealé'" ' l '"

['EEenetindsr,.,gF ëa ngee I goen, q lpeg . kon, qfÉf t4it EpÉ I vr.qug de
óËlààÀr 

-q. p,rretttee ëtnoó[qnà' uan-11i '*ae.lqtrk msgsgnohen' '' ,'' 1 '
NÀ Ftsn lrvtlrheerii jko .bar§gque, .naarbiJ.eÉfl 6nkel lng-ÍnFioen
vcrof. y.elen t{ggÉínÍkkÉLIe, . htBn, Bl ,voof al d-aor'€en prettlgs
pÀiCií-iqcnttiai rnet . a:!l'+n wi I nslÍnire j'"een !fjm. uit de. -". , '
premqt i qk I à8.
pp'higral+ ps{erdeQ tegen RVQ.Bt, Eps}Éncj ln dq rnglonaie 

,

hoÉfdk l+see, wàs let6 te veel voqr dc gEhqvende pieeq' NaaFt
FerIgy qntrhrehEl!.1'16n§. en. Fohort' B-n BVC.ura6 +yfliFk 2q st,erkr
mËt *àn ointal öóese=";eiÉiir";'i, 'à+. ft speri'.IapBn Éan'.wpe.1 " ,'.1
Í-lc t Q-ló heeÍ ndigda FÍ. dq. aËEde v.tEdqqrr Jé 1n prgëleg E oàgÈn,
Lbqiueh dÀt heq "ren'reIiË i*tpËqàg. oo qèri, i1ee.t",ia-ss'p1(iE , , :. :
hfgndëË.: :r,rrr.' ..,, rr.i -r':..-,r- 1..!: r,; ,,r I .i.ir. u rj

,l
Canc.lpitet mot- dlt .t lc\ia'. eri,,t'gn!a (zekp.f .s eàrs'ie:.raaÀet teiun.',"',
zïuileh-i:i hi,el nooi ttee kunn'en dàen .tn"d6'pronatip.t7p§-se, ifi
Và-Vdà;'àhatà-eeÈste- i1às'la'i-'iei-ïiií Àaàt t i ji waraen.' .Handnb-' ':
iàn w6r'ai- net ooàt' wat betekent da.i de veilise 9e Flaat§'
bërolkt moet $tordeo.'lweo iadr. setèden ínoest 8t ook 9e worden)'
tà,en tn 66 pvqifiotlektas. In de laàtsta v?d§trlJd ven het,.' "' ''
ààliioein-tukte het, ei-iotsie een itàst, àn ieri Jaar letë'r'. . ''
pronoveerdo btJna dezetfde ploe,s naar de rasi'{)n.a,P,f:.l-es. .' :'- . r'T^gen een herhalins bestaat'seen enkql bezwaar.' .;". ..;:. . ,.

' , ,r '. . t, ; :j' l! -t.-;

I

I
t

-t

Frad ",)frL'
,,1.

1
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,;..i,i ., r]
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oFFICIEEL I

2831t r.MuLaler, Seza, 060369,'hrnest Staa6stlaat 23. 2523 KJ Den Haa8.
tel.39336\9.

2835 T.J.Massa, sezo, 3.30!65, Regentesselaan
_ ter.'363-115\9. . ^ i.: :_

3?9,- 2562 ED' Hdíe,'- -'*Den

2836 E.J.nas, ws (teiaer) , 300652, BetJe woLffstraat 56, 2133 Im Den llèag.
te1:. '3881139 j"j,.r: ..i 'i

te1.3803160

2B3B B.A.Antonissen, F 311oB\ "G.;.d.veàr:raaii it+!, z:fz vs oÀí'nrióE.'-

283'f R.Catin, Sezo, 05097)+, westLanclsestr8"at 36, 'ir:rz sc Der Haag."'

281+2."R.81om, r., l--í01+85, lae]-testraat 23.,,25lll- A9 Pen II31S. 
Iter.; 321201g.. . ..0 .",. .

2Bl+3 Drv:d..Ve6t, F,, 1BO1BL,; Raaltestraet 33 2r+l AC, -Den llaag. '.

zB39- Jit'íuns, ns (teiaer), t3115\, vel-tizicht \0, 25[3 RT Den Haag,
te].366901+r.

28I+0 .Ruyters, II{S (leider), 2h].5\, Ioenensestrsat 87, 257\ RG Den Heag, , f i;
:3658015.

28U1 P.vree8HiJk,:.NS."(Letder),'o2ou53,rDuke EJ-lin6tonstr..:201, 2151 WG.Den rHaa8;,.
tet: 368791+2. .::,i Jbi.- ' ; "'t ,..." . r,,' :. ,',.' .1 ,1

J.M
te1

í
AMERnrl-ALS L,ïD.r -: 1 ..'

LB59 M;L. tté Brito. ,.:.

TIEER 0PV0ffiEN lr, '. ''': -t 1 t

j.l

202, L.Abounersai 8r'.260176, Hertenrad.e ,72, 2*\ I'ÍA Den Haeg. r )

. .'.,te}: 367'Í]..62. : i .t.

I,ENS. .. . ...WINST 0P DE ,MEESTX I'RoNTEN.

TerlriJ,] .de regen met bakken uit ,de. heuel- vie] meakte Un redektl.e zich op.:voor
een líeekeíaue voetbal. Terr.riJ I Rob zich za,terd.ag richting RiJ6vlJk spoed.tle, . ,' ,.
vaar Zatertlag 1 ziJn eerste kompetitielred striJ d tegen de pleatselÍ'Jke. moe§t .

afwerken ( een versle8 volgt hierne ), richtte de ènd.ere helft zich op A1.
Ilet team van EÉie1 Gans, d.at vorig,,seizoen roemloos ten onder ging in tle
regionoJ-e afdeling, geat een leuk seizoen tegemoet. Het speelt technlsch SoeA
verzorgtl, heeft een paar stevige Jongens rondlopen en kan acoren.
DSVP, die eerste tege[stander van dit seizoen, werd dau ook ttret 8-]. Í)1etgeï'e16t.
zondeg zagen He het Zoodeg 3 vriJ simpel- met ll-2 winnen van vCS'': ':?;í ' '-''':'rri:':

Ondenks de personele problenen in de È-sefektie Ís het Ton Scheer t'och gelukt - . 
- I

om een acceptabel. team op èe been te kriJaen dst het àeker moet kunnen ie{tlen- -:' 'tlit seizoen,. .;
Het tveede leverde een huzarenstukJe d.oor uit btJ DHC te winnen met 3-2 ( tvee -
doel-punten van' iiens Kooyehga ,or.íri, één waarbiJ zelfó Richord v.d.iloek de
hand.en op elkaar kreeg) ! , r i !. ' rJ ,:

I



Net zoals vorige teek volgdè IrENS 1 de (voet)sporen ven twee. WBs het vorige
Heek nog allebei l-l,.deze veek vist het eerste uit'biJ Der*fta oók,'het :3!2 te- '.,,,..
siunen. ( voor een veiéIag zie. hieronder ) . . . . 1 .-,, :,.. .., ,,. .' ,.

A1 öet àJ èéii =.Ièkkef toetbaJ-$èèkèhd:i 0p 'de u'eèste .fiontën;veÍdèh Aè:,!untenr,.{'..rÍ *ii
binnengebeelal en kiJken L'e a]. ffeer uit near za.terdag eE zouaiag.

"-: ,:i.. '!:'I , À I

UNICORN uNÍcoRrt " UNICORN ITI{ICORNIJNICORN

':: '.t" .,- - i.''t' .. i ,i..1 ."' r''.'-
Àd Coret, Uw vooxzitter, nam de iINICoBN-punten voor zrn rekening.
volgt ziJn relaaa over tie ved.striJ.al. A$, bq$antt ! 

, ,.,: J:,r r. .

.,i. .. .tt , -'.
' Hleronaier

-.1 ii
ii ri

t lrïcoru{ Ul[ICORN '' - ' uNrcoBN "' 
t' IffTCOAN ' '' UNICONN

DELI'IA ,. I,ENS r. Z-J 'i., .

t', 1

Onze eerste uit,-wédstrijd. vas'een, directË. aanóIag op de gezontlheid Ven. alle , . , , ;
troulie LEIIS supporbers. Een vedstriJd d.ie tegen het eintie leek op een". 1'
Hitchcock-scenario.
Nadat we (uiteindeliJki ,à"lo begonnen ItreËen ve een'iuslÍg;r oÈàstriJa telïi"n '"
Itret een lets meer asnvalLend LENS. Echter,, na ongeveer 20 rn:in. kèken Íie tègen
een 1-0 ecbterstard aan d.oór éen keuri§e,kopbal va,u.DEI,-tr'ÍA,i raar. onze,Verde:. :

d.i.ging niet helenaal Juist op reegeerde.
Karsen bleven er voor IEIllS en door ptima doorzetten van Joop kontlen ve de
geliJkrncksv notereu. Vlak voor rust kreeg Patrick een vriJe kans en ging alIeen
op de d.oeLnan af. Dèze vas echter zo attent Patrj-ck op de Juiste plek onderuit: të.,
hs.Ien. De strafschop verd ve<leron perfekt benut d.oor Joop.
Vl-8,k na rust leek sIl-es prina te Lolen toen nuben op schitterende ÍriJze .1-l3r i,.,':
aantekende, naar toen.
In plaats va,n onze voorslrong verder uit te bouven, ging er heÈ é6n en and.er
rnis en kreeg DELFIA steed.e meer greep op de ïredstriJd. Het onvernijdeliJkè -- "'
gebeurd.e en uit een wiJe trap scoorde Delfie 2-3.
Nog 2 x ïerd een vriJe tlsp op'hÉ.gerioeg ilezeffde pJ-aats genónen naar- geluk)rÍg .''il .

zond.er resul-taat. VLak voo! het eind.e had uornaal gesproken ale geliJkEaker.noeten
konen near het EtrÍemende schot verr DELI'IA verd met een onnavo.Lgbare reflex ven
Nico weggeverkt. Aan de drie hoekschoppen achter el-kaar in blessuretijd. denk
ik near Liever niet meer terug. De 2 kostbare punten waren .b1nnen l 1 ... 

. .:. .. 
",. 
: :..:i.,".. .

Een fiJn regultaat voor Pim Westgeest en.aiJn mennen.
We weten ''elfemaal dat ve geen tea.n hebben van super:vedetten, naar rals ied.erèen r "izich d.e.hel-e vedstriJd vocir,'l-0OÍ inzet kunneh ve zekef- nog-J-eulte verrassin§enr" ,.....
vervachtenj in dit.seizd,en,., ': r.l : , i, ,-i, , 1 ,;r.À.,, +-".:

Atl Córet.; 'r
voorzitter.',.'',',

j':1

,-.',1r,!,
PROGNAMMA KOMEND WEEIG{D:

Zaterdag 15 septeeber

Í.

RiJ sviJk A1

LINS 1

LUIS 2

LENS ].

],ENS A]- . I'

Postalia 1

i{estlandta
Westland.Ía l-. .

i',. '

l

Ib.30
11r.30

"11" 00
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Zonda6j''.t6 sËptenter
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EVEN VoORSTïT,LEN

. Hie is det nou veert va&r kornt tiie uou eer vand.aen, héeft.die goser 3:rÉ. ,..,
vorig seizoen niet
vrageri' aie ',a1 enke
nj.euï'e' gezichten, tr
tweè wekén kort de

Patrick Puister: 21 jaer. Keeper. Werkt op het ogenbllk biJ een uitzendburo en
tioet evonè HAVo.
Heeft aI een- groot aa:rt'aJ. cLÉbs gehad o.a. Archipel, nVC, ,"Í
RKAW en Wilhel,raus ' Na nÍlitaÍre dienst Sing hiJ, teru§:na.sr' '

HMSH ïaar hlj vroeger ook al hatl gespeefd. Kwam.daar in het.,
tïeed.e terecht. Kwam op. verzoek van John v.d.Lubbe tlit éelzoen

l-! I ir

1é; véÈeu leiigs de teldèn vórden gesteld al6 het gdat.om tie ;'
irinen dè'Zondag A-selektie. Daarom "lichten rie, tle komend.e - 'i
dóopceel van d.eze slel-èrs ' i r l

; niddenvelder.' Komt van Spoor$iJk.' Werkt ih de eutonatisering -..,

Claud.to; ziJn rossige broer, speeltle ook eI eens bij'SpoorvlJk'
Dairne kve,n hiJ biJ RVC teíecht, (landelijke- Jeugd en het. lveede
Zit op hét ogenblik in, militeire dienst in Den Haag, kvam vla ^
kénnissen biJ IENS (v.d,Hiik, v.d.Toorn).'Links back van het',"
type " over' my dead. bo§". nedel"iik t1{eebeniE'' 'i ; - ' lr r:i'r

Maurice Schuurnan: korb uit de ei6en Jeugtl, 1,9 Jaar en een van d.e grote talenten
). Sleelt hetbiunen tle LEN§-gelederen. Zit nog op schoof (tuvo

l-iefst centraal op het nitldenveld' De overgahg van de Ji:hioren' r

naar d.e senioren is aeegevallen. Het spel is.vat harder

Claudio én Ainol-d'3o1nan: Broers al zou Je het niet zeggen..Arnold, de donkère'
he1fb, is 25 en voeft zich het best op zrn gemek 816'veïde digende

;i 
"+ 

.' i:r

'ii

fL,EN§Jes

- De toLtatlige fe.rnilie Imslers (ze ziJn tegenvoor.dig.met zrn vieren), iQttàhkt'ae.,.selektie voor de getoonde befangstelling- na de Seboorte "van.Percy. i ,
: j NoÈ een bedankJe: de voorzittér betlankt èe onbekendé fiLantroop'die een prach-.

tige bloenbak in tle kaÍltine p.l-aatste. ' -\. : 1''' 1|

l neze nae.nd. gaan óok de.vedstriJtlen voàr de spelers ond.er de Zl.,Jaar ï'an star1,.'" Excelslor, syri en fc Deí Heag iomen tn ieder geval op bezoek. n, 
,

".. Meer n.leuws .in de volgende LENS-revu. ., |: ,i.

- Íoppunt van betrokkenheid biJ een verenÍgingj . .t t'

- Chris Ítreling (aanvoertier Delfia) die aan een IJENS-Iitt mo;t vragen ÍI8.ar, op
z'n eigen vèl-d. not8.bene, de scheidsrechter zit.

- Waar gebeurdl !

- CLaudlo BoIEan, de hoekige l-inksback van het tveed,e ' uitte ziJn vreugde biJ bet
tlerde aloeLpuDt van LENS weJ- erg enthousiast. ; ... ..:,:..

- Hij sprong op het groepJe LENs-spefers vat aL ean het vieren ïas. ', t.í.-:
,: " ')

- Gevolg: broer Arnol-d vond zrn neus texug achter het linker'oor en'kon geliJk
gewisseltl worden. r,. :." r .,,, .,: ,l

- fyl,isch geveJ- van broealerliefd.e

- Dhx. P.JuÏfem@ns verbLiJdtle LENS vèer net de Íngebonden J s.8.rgang 1989/1990.t an
LENSÉevue en d.e krantenknipséls ven het afgel,open seizoen.' ltt .'

- Tradiiiegetrouv verd.en d.e ti,ivige boekwerken opgetueqe! 9.4rr LENg-le(len ttte, àat
seizóen op sportÍef of orgarieatorisch Sebi.eal zeer vérd.ieirsteliJ k voor hun.f '

vereniging ziJn gelreest.

I
3

de

t . ,i. -',. '



De boeken van afgelopen 6eizoen verden opgeAraBen aan'de Jongens v8Jl'de "' ''
penaLtybokare.l, spelers en feider var C1 en PauI v.d.Steeà:

Een eitaat íit de'tegereiaenaë lriët': " , .,i i' 
"t. 

a ''' '.. 'f :r'-',
tti{ië.. d.e'LENSrevue trouv-Iegst en-reven. n-atlenkt over rÍa,t er,ueek in veek,uit 

"doorvelen voor"de cl-ub vordt gedaan, zal ongetviJfeld. tlaèr. groie .Haard.ering voor i.,
koesteren. 0m aen die uaard.ering voor aLl-en uitinE te geven, zet lk er éÉn in het
LENS-zonnetJ e :

Pdu1,,'i.d.Steén(...,).;'j-',....'|-i',,]
- Hr. Juffermans ,- no.ltrens LENS bed8,Dkt voor'.de nieuve biJdrage aan

LrENS:-arehlef .' r'r ri' ,r.. 1 ,:
-Sr:ecieefvoorJooD,WÍ]-1erÀs::,..]'i',,...,],r''''.: 1" 'i ' n

' Eet bord van L hangt afs Je binnenkomt rechts aan de nauur en die
biJ de kJ.e ine bar.

het iEpossrte

YAn Z Devlnd. z] ch

. '.,. i;
V. V I,RIJSHIJK LENS (ZA),

' .: .i l jrt'i

SSSSSSSSSS§SSSSSSSSSSS
S SEN]OBEN ZONDAG . 'S, .

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
.:,t ". r" ^ ,,

Ultslagen zondag 9-9-1990

r,Delfia.1 :'

r,.l I i

t .1-..2 t
., -: T,ENS ],
- LENS 2
-vcs3-' r i] -,,i _ Flami ngO I S,

I-- J I '

;.!E{S 6
- IENS .7

- Àilelaars 3

I
:,;í

RiJsvi;Jkr: vorig seizoen nog opefend in .de .hoofdklasse vas zeker in d.e eerste. ..-.,.
fase van deze wedetriJd een nagtJe te gioot voor LENS. . ' -' -li'
Ons hoogste zaterdeg-el-fts.1, begon. behoutlentl en liet.de "RiJswÍjkers het spel naken.
BiJswiJk nem deze voor LEÍS zeer ongebruikeliJke houding net beide rvoetenr gretig
e.a,n. en vooral op het nid.denvelal veren.het'ate gasthéien die domineerrlen.
onze.ploeg kon xnoeiliJk in balbezit konen. en wanneer ziJ tle RiJsviJkse opbouw
kond,en afibreken , rrertl de baL genakkeli J}r ïeer, ing'eleÍérd.-. . ,

AIs ,biJ één.van de. weinige l,ENs-uitys1]en Ired- ],ancel'tle bal ,achter de XiJsviJkse
goaLie in hatl getikt, zou dat ook. ngg sens een onverdientle voorsprong hebben
betekentl.
Dat iedereen biJ LENS zich nog niet vorl zijn taek bevust vas U.eek toen een fout
in èe verdetliging koel-bloettig rloor de RiJsïÍJkse spits verd afgestraft (1-0)-.', ,

De trreetle helft 1Ia6 nog geen kvartier outl of biJ LENS verd é6nze1fde defensie *.
fout afgestraft (2-0).
Met het eintl van tte vedstriJd. in.zicht leek het of RijsviJk,.LENS vat neer Liet
voetbal-len èri daar, riaar d.e ,(néfàas) kl-eine LENS aanharig op Éoopte; LErIS vist de
RiJsvÍJkse defensie:.te doorbreken, hetgeen blj één ve.n.d.e te.inige,.lENsspelpomenten
in een' tegend.oeLpunt resul-teerhe. (2-t). . 1.; ., - , ,r .: , ,i. ,. .. i .

Dat voor de elf van Hans d.e kompetitie nisschien,één of tvee vedstriJden te
vtöe§ tejonrieilwas, bleek vel- dóoi het geëialeerde eebr-ek aan zelfïertróurren 'Van

ale slel-ers. rr r,' ,L I a '- : '.i'.
Het zit er we1 in, rnaar het noet er nog uitkonen. Misschien dat wenneer tle spelers
zlch meer van hun taken bevust ziJq e,n $at. neer moed durven te tonen dan ze1 tlit
e1ftal klÍaLits,tief zeer 6oed. voor de (zeter)dag krunen komen I

Retl.

)l

;r

0-11
3-2
h-L'l

'i -t L

DHC 2
LENS 3
IENS L "
raNS S'

2-3 ,

2-3,
\-2 '

l+-2 '
o-2' ', '

-l{rKl+ r

. Paraat h
LENS B

, TENS 9

l'

- We§terkï.
SpóorwÍjk l+

':

i .t,



HEDSTRIJDPROGIAMT4A 16-9-19 90

l-b. 00
11. 00
12 ,00
L2 .30
Ib.30
i-l.00
13.00
r.2 .00
11,00

uur
uur
uur
uirr
uur
uur
urir
uur
uur

305à
. 30?5

'3161r

31\9
. 3213

3289
. 327\

"..ii/ Í

tJ!

:i..,i

,.t,,'..:,

r':'Í '' 'l't-
LENS 1
LENS 2,
DelfÍa 3
Groen WltrSB/2 -
InternationeaL . '
IENS 6
I,ENS ?
Celeritas 6 -
Verburch 11

l{estlandie l-
.llestlandia,2
LENS 3
I,ENS h .,,;
T,ENS' 

' 
..i

LyrB 3
Internet;l+
],EI{S B

LINS 9

.Hoolnïeg

.v. d. Za!èen

. G.van Tol- .'

.WuhI . ,

' velè l-
,veld 1

, .,,: , !:, |:.-
'i r' ,).

'.,r vel.d 2.
.. -.yeld 2.

.,- .-,í.. .

. "r ' ,l .

i.i J..i .,. ,r'

- veld' I
-- It veid t-

ve1d. ' 2

.J

.I
A
A

t)
E

pRoGRAI.fl.íA voLGE[rDE WEXK ( 23,-9-1990 )

Hernes DVS

L1.00. uur LENS 3
" 13.oo uur LÉNs l+

13.00 uuf i,ENS 5
10.00 uur Vios 5 .

13.00 uir SvH 3
13,00 uur LENS I
11.00 uur IENS 9'

- TENS,].
- r.Éus z
- Verburch 3'
- Archipel 3
I HS Tèxas DHB 3
-LENS6,
- Ï,ENS T "
- V\IM 3

- Ííestle.ndla 21

G.v,IJ zendooin
tr' . Re smann

N: N.

3055r
3073; , 

.

3t62,
3152',
3217 ''',

'3289 I '"
327ll

OL5-51?l+0)l
329ïrt?
32567L9 ''
01?12-5151
oul+9-\6136

d3
è2

N.N:
N.N.

-.j ),r .. . 'i

-' ,l ' ..Í. ,,4.

I ve1
' ). TeL

I,ICGING TTNREINE§:

Delfia
Groen Hit'58
fnternatetion
CelerÍtas ,,

,^',,'|''-

i Motartleen, Delt
: EscaEIr. L, Helisstokelaan
aai i Octtenturgtr
r L.,eywe6 Hoek Noord{eÈ
: AÍkelteg 20, PdeldiJk .'

OPSTELLINGEN.

fENs L t/n ll vorden door de tïeiners bèkend Senaakt.
ÍENS 5, 6, 7, B en 9 zie vorige ]reek.

AI'SCHRIJVEN:

LEI{S
LENS
I,ENS
I,JINS
LENS
IENS

1- t/m \ biJ tte tralners.
, [, Vier].ihg
6 t{. Heynen
? r.v.IhÍJff
I G. Puyvenst'eiJn
9 ' H.verhey

o?o;36066t2
0?0-3u61088
o?0-389T1ï6
or-891-1?91+3
o'r0j32556?3

( Kort )vers 1aa esnvo ertlersblj eenkomst d.. cl' .3-9-1990

- Venrrege een mininale SEKO trezettiog zal het Serege1d voorkonen dat er op

zondal geen, of slechtÉ enkele uren, SEK0 leden aan'.rezÍ6 zlJn. Derhqlve :i' ,'ll.

kri.icen de aanvoerder6 de teak om eón eventueel aàngësteltle scheidsrechtèr '-" .

( sféËirt" sporadisch) te ont,van6en en begelelden' Indien er Seen - 
scheitlsrechter

àa.ngestetd- is noet het tea.:n aelf de scheidarechter leveren. F1uit ïordt voor
gezorgd.

- De aanvoerders hebben nieuwe vedstriJdballen ontv8.ngen díe dit seizoen gehou-

den kunnen ïorden '
_,

i,r



- Af6chriJven kan alLeen biJ de aanvoertlers. Voor ae nootizatel_iJke aénvul]ing'
van spelers, is een ledehliJst uitgereikt. BiJ protLenen kan uetuurliJk

heeft on leider'biJ een rrs.n d.i
uurtjes per rleek èn U d.oet er
laat d.e ,leusa niet in de steek

'BiJ interesse kunt U PauI v,d.Steen bé11èn, tel:
Topscorers seizoen , gO/rg]-

3 x F,v,KniJ ff , ,

32. Vraag biJ dè spelers of iernaítl interéssè "'
e élftd1-én ' i. rrciràen , Het gaat om eeh paar t '
een hoop jeugd-Letlen een groot plezier àee.' ' '

It! - .'...'. -"" '
" :,,:r;,r ír, t.-, :

:r..1ir...

0?0-397015\. - lti':" ' -..1!, i;., . .

t. . ;; .,::-

, t:,i

cont,ect word.en opgenouen uet de StrO.
- De saEenstelS-i.n6 vaa <Ie el-f0allen kan d.e konend.e. tïee. rí.eken nog'enigszins ,í .

- 0p tle uit te reiken nler&re vedstriJ dformulieren kan öp het kopte bestenti,voór :

tte SEKO de doeLpuntennakers vorden aangegeven (ge1dt ook vooi LENS'3 en l+);. .i-.rr&ini!g1smogè1iJkopvrlJi1agavohèoE]-9.l+5uur.,
-'De aanvoerd.ers zullen blJ de spelers informeren naa.r de belangstell-ing voox - 

t

een EHBO en/of reanimetiecursus . : ..,,;, - . -
Dit liJkt de SEKO geen overbotlige zaak. , ..., , ' .. ,,, : .

- rn.i.v. d.eze veek zuLLen de eIftallen veer tvee barmedewerkers noeten leveren.
- Er is een abonnenent aangevraagè blJ de bond wat betreft uitdreaien standen

van qlE elÍtau.en van LENS. Deze zulLen op de: alaarvoor bestende pla&tsen. in., ,

tle LENs-k€,ntine worden opgehangen,

Het, gaat oE d€i elftalLen C2 en

- Ik viL U er nopaals op wiJzen, dat ale aanvoerders er voor moeten zorgen
det Ín tte rust de thee wordt gehsal-d en na tle !íedstriJden d.e theemendjes :

- Hëieu eanvoer4eis ! xr wordeh nog ètèeds biJ cle Jeuid een aantar" reideri g"io"hi.

2 x E.Kooyenga, L:VerkiJk, R.Wassernari, C.Holsheimer, J,Odenkirchen

1 x R.Jorda.n, X.?ennii-rgs, T.Hoefnaget, F.Disseldorp, A
E.v.KniJff, A.tle Bruin, B.Scholten, G.Goossen, L.v
Itl.J. v.Diemen, R.Keus, C. r,. d. Stee,

.Kuypers, S. de Nennie,' .

.d.VeIdè, T. ! s-GravendiJk,

T,ZZZZZZZZZZZT,ZZZZ
Z ZAALYOETBAL 7,

T,ZZZZZT,ZZZZZZZZZZ,

WXDSTRIJDPH0GBAI4MA t'l tln 21- SEPTETTBER 1990

Maand.ag 17 septenber

2l-.00 uur IENS L - Sc Noordzee 1

emberDonderda 20 se

20.00 uu} DSS 2

I,]GGING SPONTHAL

- rJx,rs 2

(zc),. ' oranJeplein,

(vr. ) . , Houtzagerij ve_Lo
tii, .

OranJ epleín :
HoutzageriJ:

Slicherstraat l-1 ,en Haag.
Hobbenastraat

OPSTELLING:

IENS L,2,4 zie vorige veek
LENS 3 ll " riet M. Twi1t.

l,I

6

I

(

'"';. ' . 1

'. ,t



't\'4,Z,Z?,2,27.,27.7,227,7,7'',I,ZT,ZZ,ZZZZZZZZZZZZ,ZZZ'27,2't''-
U LANGS DE SPONf,B'I VAN DE Z.M.IADDEN Z

227.,?,zz7,zzzz'/'zz7'zznvT.zzzzz!,7,zzz,z?.{,2,27'2'zzz

UITSLACEN .OIFtr.IWEDSTRIJDEN ...-.. '., .. ..-

J

§EV J.l
Dvc ( zo)
Dvc 2(zq)
Dorr 5
Dorr 5

- IENS
'- LENS

. 
--.l,EN§

- I,ENS
i ,.'

ll
l-r ,

2.
3
4j

5-'

, g-2
3-5

ï,

"'l:

UITSI,AGB{ KOMPEÍITIEIIEOSTR]JDEN

Zaterdag I septenber: ., RiJqviJk 1

A!0 3

l:.'.

- IENS 1

- TENS 3

,.2-L

3-1.
-I" ;' ,

IIED§TRIJDPROGRAMMA AAIIADA-G 15 SEPTUI'IBEn 1990

r,\.30 il;'LENS I - iö"t.:.iu t
L2.OO uur'LENS 2' 1'- Maririe 2,
11.l+5 uu;"LENS 3 -Ras ! :

L[.30 uur" LENS U ]'nóotd.orp 5

''' ' F. Kvekkernadt" '
J.v; d;Ve1den

-'!- N.N. ', r''
N.N. : -

oo5le9
,or:z/66
0231!52
fii+1206

Het eerstè en tveede eLÍ'tal vordt door de trelner bek€nè geÍIaakt. Eventiiele
ofmelèin!èn voor LENS l- uiteiliJk vriJàsg voor J.9'00'uur'bli llens de'EjruiJn
teL: 015-612396 of biJ Mertin Brugnans tel: 3658167-.' ;,j

voor het. t!Íeeale te€$.triJ B'+. d 'NouLsnd. tel: 396a016.' ^

Yerzanelen LXNS
' " LEI,IS
', LENS,' ' , I,ENS

1
2
3

L

13.' rÍ:
_r. ; '- 11.

uu

00
00

994)1?

,*
uur
uur

r

OPSTEï,LING IJINS 3:

E.Midaleiburg, J.Sinke, A.v.IiiJngaarden, J.Rouqenhoven, 3.Ax, F.IJIst, E:tie Wolff'
+ aanvulling LENS 2, .

Aanstr»reekpuit: J.sinke ier: 0T9-U.9?3?, ri 'i' "i '".i
lI ;'

OPSTDLLING IFJIIS \:

S.3usch, E.Hakket, N.Jageior, M.Knops, G.KuÍpèr, C.llpflË,n, t e}r'-§.NiaJ[et '.Ment
M.OsmBn,- F. Sil.LÍèkus, H. Stuifbergen r IÍ. Kou
Aenspreekpunt: L,Mentel tLI: 3l"0?l+26 ' .'

.1..''

ïenhoYen .

Joop en Laulene nemen Ju11ie contact met ell"gar op zodat beide elft4l"lerl zo
voltèllíg nogellJh in het vel-tl versehiJnen. ,'.r'-

ÍIEDSTRIJDPnOGBAMMA ZAÍEnDAG 22 SEPIEI'IBEn 1990 '' ' '

. rle leuï

.Vermeer

' ;- -r

1\.30 uur Bsc 68
12.30 uur SVPTT l+

1 h.00 uur fl[sv 3
12.00 uur IiÍSV h

- IrENS..

- LEN6 2
- LENS 3
- LENS \

J
J
N

N

.N.

.N.

oo5/zo
'oa?167

023/153
o3l+/206 .- .i ,

I

.1



SA!=EEI=gEgggIEgUE 1&f I '...i.; ' ',.

Algeneen kontaktpersoon: PauI v.al.Steen, cÉöpinËtraat. !03,: 255r SV Dèn Haag.:r
tef: 39?0151+. BiJ geen gehoor ! 363rbl,B Fred. Grens.

WedstïiJ d "mma A-B-C-DJ en F .leued.

Afbeffen voor onderstaande ïedstrijden alleen biJ Pau] v.d.Steen (3970Ir1+) ,-' '.,';

zo sneL mogeliJk doch uiterliJk voor vriJ dEgavond L9.OO uur. Èi; geen gehooi i' .r\í:
bel-len naar Fred Grens (3535[r-8). In uiterste nood'nog op zatërdagnorgen op ',.."
LENS (366131!) na 8.00 uur biJ ienand. vslr tle Jeugclkoruois6ie.zl' ' l ,', -r

El-ftat datun aanvang tegenstander uit/rhuis t*r"io/'"ri'"'ltà.'f.r;nr' l)t

i

Al-

B1

B2
DT

c1

c2

D1

.tl
1L
t2
10
72

9
12
L1
t2
l_0

L2
a

lrsept.
20sept.
15sept.
2osept.
llsept.
15sept .

Usept .
15sept.
lTsept
15seÉt
17sept

L)+.30
20 .15
r.1 .00
r.8. 30
10 .30
Ll+ .00
18.30
12 .00
18. 30
10.00
18.30
lq .30
t§.30
12. 30

9. 30
Ll.00
12 .00

.00

.00

.00

.00

.00

.l+5

.00
,00
.00

00

16..00
10 .30
15 .00
9.30

XiJsvijk A1- "uit' I ''sp,lrkPr.Irené L3;15
Quick St .A1 - ..uit NiJ.l-(erk1èan 19. 30
Gravenz. §V B1 uit gen.s!.prk. 9.30
GDA 31 uit Madestein 17.30
nAVA BL Íi. , si1 11r .' i Zuiderpark .,,. . 9.30
Gona 82 .' . uit-"- Beresteinla,sr r : L3,00
cDA 32 .. ". .. uit Madestein , ff.39
Vitesse Delftcl-- uit Oudelaan/pelfb ,j 10.30
SEv CI . . thuis Vl :-, ' 17.\5
Bohenen C1 ,. uit ockgnburgh ; , ,9.00
Quick Steps C2 thuis \2- 'f.?.1t5

VCS Dl.. , -.,. ..thuis ..., Vl 9,!5
GDA D]- . . ..., uit . Maalestein .. , .1?.30
Vredenburch D3_ .thuis ,.... y2 , ^ 

12.00
PYg37 (vr.). : thuis_..,.,v3: - ,.9.oo
BAVA E] uit '' Zuiàerpark ' '10.15

onderling voetbal op LENS (zie kopy) 11..30
Vios EI (vr.) ult . M.Stókelaan . 16.r,
IIBS E3 uit , D,enBergseLaan . 10.00
onderling voetbeL op LEX'IS. (zie .kbpy) . , l-1.30
Te Werve El uit VredenburchlÍe E 9,L,

( zte, .kopy.) , , 
-.. ,.

M, VriJ enhoekl .
(zie kopy), . .'

\2
(zie kopy )

r.1, 30
9.00

11. 3q

(uit )

D2
D3
E1

15gept.
19§ept.
15sept.
f56ept.
l-5Bept.
3.6sept .
l-gsept.
156ept.
16sept.
15sept.
1-6sept.
LSsept.
16sept.
15sept,
L6sept .
15sept.
16sept .
15sept,
1-9sept.
15sept,
l9sept .
15sept.

'.1o.oo'11.30
'10.00

11. 30
'9.00

E?

E3

Eh

E5

E6

!'1

F2

r'3

.30

onderling voetba] op IENS (zie kopy) :. ,^,
Duno E3 uit Mï.NoLenslaan *
ond.erl-ing voetbal op .LENS
Kranenburg El uit
ondell-ing voetbal op J,ENS
EoC E2 thuis
onderling voetbal- op IENS
Vlos EL thuis

- .Vios F]- (vr. )
Yios F2
Vios F2 (vr. )
81, Zwart F3

. uÍt
, . ttruis

uitr,
thuls

y2
M. Stokelaen
v2
I!Í. Stokelaan
'v?

. ..,15.

', . ió.
,1\.

v.

1r.; i.

I";,, '"

t5
00
t,
00

BTJZONDERHEDEN:

OPSTT'I,T.ÏNGH'I

]-eider R.Spasrs.

-aaavezigJI',Kov8.DefB.)+5uurM.Beuveren.A'v.(I.HeuveJ.,
- gaarne ouèers uet vervoer voor: L,ENS. A]", BL, C!, C2, E1 t/rn 85.
- I,ENS 82 en 83 zorg voor eigeu vervoer .(fiets)
- Lees tle overige J eugdkgiy óok 6oett door spelers en oud.ers.,
- opstelLingeu zi.e bieroDder. ') . 

::j.

o

LENS Al-: &l-s bekentl.

;il

' : .1.,



.- 1, .'. 
_1

LENS B1:'M.v.d..Beig, E.èen Heyer, D.JongeJen,- D,iÉneièï'3.0Lsthoorn, J'.Pronk, ..-

n.Pronk; B.v,d.SLW'§', A. Soechiet , ' H. Velhey' + aonvulIide. . ', ,-'
l-eicler: Fred GrenÉ.

LENS D2; A.Cruz, W,v,Dieflen, P.HerrewiJo, M.Ízend.oorn, M.Kok,.14.de Kok, i.l.l,ut,
S.Merencj.a,, R.Riemen, G.Sch1uter, ?. Snoorenburg, P,Sire1tlers,.M.ïisser,'

' H. vredenen.
-.leider:.,..i..... ... f

'!:' !

KIèi
I' i.,

r. ir .1i$;p., 1",yËr:iri,: e en a. souaié hàntèkt oi,ïiq:n .m.t f,9yr. y.. 
11 

stj:l.r 
-,.

IENS B3:.

I,ENS C]-:

IENS E6:

I,,Anounersa, H. Akaeniz, M. Bwtelear r' V. fgÍracÍo, n.Jaggs;
M.MeurÍnk, B,Msaad, R,v.d.Ree, H.Yass,r. :' ' ' "
teiderr lt.ttevneir. .' - -'If i - :'' '
;-t.. -; i. j,, .-.. ".-_-,--.; . . . ,r.r -_-: * -- r-ri *.: r d.,r . ,Í..

aLs bekentl zond.er R.Douu, net A.el, Hadilioui. -

M.

-' 1{'-' i'

r,:, .,-t ....:' , i f,i".

t

'ír.i.1 :Í'
'rr-.i !.í" ï'J )' -.:-)i

L,ENS C?: Y.Basilogan, R.\'.d.3erg, F.el Hadd.ioui, M.Koóa, f .XoO, n.:í.ieJoí"n't 
-t'

M.MattheiJer, D, v. d, Ras,f
M.Urgert, M.Helbergen.
lelder l

, 1,. Sendar, J. Soysal, V,i": 
*.. 

S,p:k., :ï.,v. d. S!gen-,a,

LXN§ DI: J; Buis;: W,;Daa,Een, , J. è1 Haddíoui ; ,J..llage,. R;v. d.,-Heij den rr R. Hend.riks,, ,. ,,,

R. HerreviJn,' ^A..v. A:Ieuve1,,.R.. de,'Í,aDge, L. Peek,- J.Pronk; A. Sen. rr. r, 1.,

!EI§-P?: E.Akar, A,Akkabi, D,d.a Cruz, F.el- Haddioui, F.Ke.mpfreat, R.KorfinakËi, r:'
R.Marten, M.Nahari, A.NoJ-ten, R.v.(I.Post, E.Sehinan, .R.VrqeswÍJk. _.,.. .,
l-eider: P.VreesviJ k.

Leider: Th.ïoefhqgel.
IENS E2sA.SasqgSa!, -ï..tle...Ioer, F:eGasni, F,v.teeuïa&rde àM.Postene, K. nandJgnèmslígh r

. 
LEN§ D3-: K.Aagagueh-, V.du ChatinÍer, S.Xssied, R.v,tt.ceest, M.Gokkaya, A.Jagga, .,

, : F el Masoudi, D.obaeJlr,'S,Bturhlet, H.g8hin,''M,sàÍdi, H.yeser.
' ''' '^r''" leidei:" w.v.ó.ceesï.--"- 

''-:-- '-" "--.-'- '' ' l' .''i' ' ':-'';; ---i- t" ; ' ''.,' '
,I,I: .,t.t.l .i' ..i.-,i. :,r ..::)1 :r ..,.ri.1 ,r:r.l ,,:, :.., i,.-::-

IENS.Et: M.DiJkgraaf , M.v,tl.Donck, D.cillard, ï.Jozee, F.l,Íeeuwisse, R.0emed,
D.v.d..Steen, E.Wolsheimer. .;1,. í: I i : 't, í'..r, ,.-i j

R:at§r Bogqq. ,1, .
191der: sI. de: Roodg.

N.hkkÀbi, J."BrittiJir,
tà;vegyï'c.de RooÍ; N

.leider i P,Hcip: ' "'

1.t":,,r, .,, ),

S.Buitenh'ek, JlHop;
.Siliakus. -' 

1

, .:,', 'Í

I,ENS'E3I
'.,h

],ENS E[: J,Brugnan, R.Hoogendoorn, V.KnoI, tr',Lock, N.I,lonteiro, S. SÍregar rn,ï. d.
Snoek, Y.v.Spronsen, B.v.d.Tol". ï ' ., n.- , ..;,;,;:':
leid.er: H,Hoogendoorn

'., p.,s. .Eondeg LEN§ EI- I,ENS E, on d,e teams vat; beter;,te ._krrnnen formeÍènl,;'
. Het is. belengriJk, d&t 'iederee! er, i.s.' .. -.ie,v qil.j i;j . .,rr .r.,!., i

IEIIS Erl'A.Bharos, N.èI cadil M,Essiaè:::--::: D.Rbos, 1.topuz.. , . ,

'j ' 
l-erd.er ! É.Rss. :

, A;Jhinnbe, R.

- ., i ,","'.
. r.; .,1..,,i . ,

KOngJ-re , 'i ..,: - 
.

. Reb

LENS lli. a19.bekgn-o, . ,lei-der: Il;fleide}, etl M.Hesterhout. 'i.. ., : .j :,"-i .'..
tulis'l'e: F'.Du"enen, v.v.à,ceest,' r,ruixr (Íil9,nrdt) r-roriq, N.Muns., TiRuilërà.,'..' '" M.v,ii;Voort, B.VreàsviJk. '

leiders: J.Muns en H. Riyters.

P.s. a.s,zondag IENS E5 -- LENS E!+. om..,ale. teaÍf,s ratl beter- 'te' kunnen .for-.,:
neren. Het. is.belangrijk alat 'iedereen' gp !s^;" ,,,i1.'.,.1 , .. ,., i., . , ,,,

A.B1om, P.Bodo€$, P.CooJ.en, [. l1-Iebbar, M.E].ouarti, I(.Jlier,R.NoLten,
M.Poot, A.ffemhlet, S.y.d.Steen. ir,',:,'!r. :'.;
Leider: !1. BLom,

9



LENS F3:. fi.Antonissen, B.3lans, R.Blom, R.ten Kste, E.Kipp, M.Kuik, (f5/9 uiet) l.t.
ter liiiden, R. !9ri]e.r, T. Stuivenbèrg,' D. v. d.Veet, K. VereecÈen.'
leider:..... .,.- ;,

oNDERTÍriG. voÈrpryr'imd rr v,lpti ".i.,.

D(TBA TRAININC Th t/N N6'..

.. ,t.

ZoLang het nog goeö ueer is proberen wiJ zoveel nogeliJk net Jullie te,' voetbaLlen.
a.s.Zontlag, 16 septeruber, verwecbten viJ zoveel nogeliJk speS.ers van Et t/u X6.,

'"on L1.30 uur bp LEI[S.'Zeker voor èe spelers. van El+ en.E! is'het belangriJk, ''''
oodat ve op tieze d.ag de teao6 S\ 'en E5 wat beter gàà.n sanenstdllen.
Zorg dus tlat Je ef bent. Ook d.e overíge E-klassere ziJn van harte vel}om,
We voetballen tot ongeveer 13.15: 'uur , . ' 'r 'r r" ; :.) .'1 -.i l . :. ,
Daarna alouchen en eventueel naBr LENS I hiJkeD. Neem Èerust Jè vrienaues nee.
AL1emaal konen hoo!.

Het kan niet op,voor lu.Ll-le. Zaterdegs een ïedstriJè,, zoudegs onderlíng voetbaL
en op naenalag li s'ebtenber een extra training o.I.v. àe heren EeÍdel en Westei-
hout,.,We hopen, tlat er veel spelers aahwezig. zlJn.l Een extro..tiaining. kunBen ';: --
Jul-l-ie best nog vel gebruiken. NBtuurliJk .uoröt er ook nornaal op tle . ,

voenstlagniddag getraind. va,li 1l+.30 t/n 15.30 uur.. hobeer' elke .keer te konen
en lo"q. op tlJ d1

NIEI'WE SPEI,ERS NODIG

, 
"', 

.?, / ,' , , .,]t,

I,ENSSflINTS BIJ FÏEE KICK

BIJ ae B, D,-E ;; r-trË"g"r"'tt,olo'*"i b"ut'o-qe ï"i ïiàr*u red"rlfàeuru-tren;' i '-
KiJk eens in Je origeíiug, op schooi bf vaar ilaa ook'of àr geèn vrieadJeo ziJn die
villen gaan voetbe]Len biJ IENS. IÍeeE ze gerust eens nee naar he training.

Af,ge1olen. zetertiag zagen -r'ÍJ tóch nog jeugdleden èie niet in hèt' goede I,El'lsbhir.b.
rondliepen. tlsrneer Je tea^m geen 6hilt heefL vEn een spoBsor dan noet.Je zelf
voor een goeè LU[SBhirt zorgen. Deze shirts moeten gekocht ïordèn bÍJ sporthuis
ltee KÍck Sport ln de Weluarstraat troek Valkenboslean en nergens g.nqgr.q. ZiJ ,. 

r
verkopen e11een het echte ÉENSshirt'net het LH{SeEblée!0 erop. Tevens zorgen ziJ
voor het Eeeste ne,teriaaL op LENS en bovehdlen ga,f dlt'sporthuisi ons A1 voetbal-
broekJes kado. Een leuke geste. Ilertstlkke bettankt.

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

Ja, JB het kan uiet o! bij de Jeugtt. Een heuee looptràiner t.w. Wi1leE van. ,

EttÍngen gaat de, A-B-C eu D Jeugd tle koEende maanden leren loe ze noeten lopen.
oeen Éonoitietraining dus ua;r ibt tu" in hoe Je téchniech. goe-a iugg! iopen.- "

IGEPEMSTRAINMS.

fheo Massa gaat.op Ea.e.nd.egavontl de keepers van tle B en E-selektÍe ond.er heud.en
neD.en en op tiÍnsdag verkt biJ Eet de, keepers varl de D en C-sel-ektle. Eeu leemte
die aa lang zoeke! eÍualeLiJk is opgevuld. Dit vas haral uod.j.g. lteo is behoorllJk
fauatiek eE zö boort het ook', SèfettieÈeepèrs zorg dat Je ei zo'veel nogeliJk bent
d.an kan Je veel opsteken van f'heo, IÍlJ wensen Theo yeel pJ.ezieï toe. Li»t ze
oaar lekker zveten. Arnold BilJersbergen 1s er weer op de uoenstlagmiddBg on de

keepers vau.33, C2 en D3 onaler'hartlen te,neue!. i , : -l ' '' ' -'
va,u 16.L, t/B 1?.30 rekent hÍJ op Jurlie. Konen JuLfie ddil ook?? .,' r'

IOOPTAÀTNXN

10



Een b€LangriJk naèr veelsf een. onderdeel-.wat behopr+iJk vervaarLoosil wordt in d.e

voetballeri,1 . WiJ, vindgn ..het. vel noodzaheliJk 'en 'vermchten :zo.'Je+ rySe1i{I J eugd-:
spelers die gemotiveérti teiig ziJn. Vie de diainers vorden JuJ.lie ultgenotligd.
ook h1ér h'eeft ' spóith:uie Í'rèe 'Kiók zich -eIÈispon§or opgevorPen ' De ''looptrainlngen. i ,.

van de A-ktàsÉdis *ordeiitrclóor hem gesponsord. Alveer 'bedankt. ."J'a ';J;*:-
,:. .-.. ,.; ,,. - ,.i. ;-, i.i:. ,.i+i.rii. i_ :ti.;,,t .," .ri i!e- -_, : ,

LEIDERS GEZOCHT

-,-. l.:-.I1.

Gelulkig hebben we.nu veste , 1eië9l8 .voor 33, (Wif Uey4qa) en D2 (PaYoq Vr.ee,siliJk).
Hefaes B2 en C2 heÉben ndà 'steeài-eden-r{"iè 1"ia"r.izi3n.er personeii teLöur-' ': '
cesteld dat zij Eiet persoonliJk ;iiïl llevrdagd dan bètreuren wíJ dit teii'aeerste.
Niet tàiiÉer ffbfXen noar getóöir ae telefdncn . pak](eni ' 

( 3gïOLrh ) . rDe tearis -verdlendn,.'.".'
echt een vaste leider:""' ?

:Í .l:1. ' ;',-i r -'. ii!,.-
OP TIJD VERZAMEI,EN

. 9, .., i .,- . ,ï ' '. , r- ;r;'.:.
.. ..; 1. ,I " 1 l-r ,.,, , 11. .

"- . r':.,.,: ,L.i .'1 " ;'

': t l:r"t iir. ,.t

l'"j,.:t!-l

', ' ':J:r", Fr.i :rl.ii-.

; l;il -1..r;

't"r""'rtli"rË"r/;iààr"'rràien'ar6etopen i,at,eraag"na" de ofiÍciëià li*Àiar.ttiiil -i'.'i '

oo LH{S B.an. I,laaron nou toch?? Dit ls gevoon een hinderlijke ee+oontË.'- '

Kàm op tiJd vant'd,e leiilers nogéí ven ons 'gevÖbn óp àenenkàinsttiJd weggaan of tle i
speleis ttie te Laat, komen reserve zetten'.: Iédèieen is )gelràaf,d"n rU. '. t''''"

'. :, ri., , . : ',. *r.i,: '. ..r';, .O,' :r,1' .:- ,' : .) ... .r.-, .i , ',:; :-'' , '-l:,. 'j..r.-i

Afgelopen zaterdaf biè'hèn' ei: teVeèL spèIers zöiraa} 1ieg. tlti6 'het dé re8èà': het zal
- vel afgeheurd ziJn of kon Je gewon ..nist. Ws.t ale red.en o-ok uas, vegbJ-lJven -.... 1'
hoort nlet rrant Je dupeert je el,ft&I, EgI Je niet, ïoe.tballen beI deh, a1tiJd 4,1' 'root'
vriJdagevond. L9.00 uur tel-: 39?.01,5[ "(1..y,.d..$,pe-e,1)- , .-. .; . :;,.
Spelers itie'tvee keer niet opkoben'word,en voor 6éa wedstriJd Seschoret.
ni.1 eenj aerad tèei i.rorat'Je.:;ièt nider:'. opgéBteLal.i' J:u1fie uiJn. uu gevaaróchuvd:" -'rii 

-a

H.Àkdeniz," H'. Yàsar', .J.vairije, J Soysel,-D.MabEyoJe' A.Souar6,'Ï.v'Spronsen,l' t .''rr
N.q$' Cgpi ,. ,!-. Topuz , ,E.eI Lebber, ,E.Kipp." T,Stuivenberg en_ B..PlPqg,. pj :l j:., :i:,-:,.,,1.

UITSI,ACUN .]EUGD

L]]NS A-I . DSVP A1
LENS B]. - DSO B}
],ENS 82 - HTSV 81.
I,ENS Ià3 - }IW 82
IiENS'C1'-,DSO C1
IENS C2'- KIIID'CI
vios D1'i.'rLïN§'Di
DI'I0 O5 "t;' L,ENS' Da
SV'3' D2- TENS ,D3

_..-,...: i:i.;, ,.

' .,' tB-1 ïnnb^ di'' I nui;à"li Ëi ' ï+
0-\ ! , ... r, r.', I ï,ENSr 

'!121 f -r IIVV', Í3: :j .... :r í,18-0)
lr-6 r,ENS E3 ,. .- - HBs Dt4 " , . . " ,-22-2 LENS n\ -i''- Gr.Hit'"58 E1 i- 2.7' .f . l;3. Íï-, i ,'ind " r IJNSTXST' r;-- Quick.E6j,::; :"'2-2

;. : "9-2- ri.. .LIENS'II6 ""', .- lnava.".Ez"-.1, i iti.or2'
|.i ':.'" Z-3'. h.."..,., r, 3rnK6VM F1jli -'LIINS FT':: ïÉ'-'ír 2i10
'..:. '1:1 r',\ ,-",i r'. '. HDV pI.,. ,. :, LENS !'1, .-,:,111316

9-0 Gr.1,li1]em!2- LENS I'3 ., '' 1B-0
..,, t!;i,1 " ,y. ï,_r 6.: ,.. -f-,.i.; ..=,.; ln!.1..i,. -^ri , ,,] :-:f

) ;1,:): ,:,,i. IlrÍr1' : "i'J,:l_." :l ,í,. 1-,

! J" ''"' "À "
zo, d9..spitq is .er. af. Het weer-. viel tueei "mËà':'dà"ïu3Svql.oen irietèen ziiir goed,
uoór àe1vgré kopy.hiervoor heel kort íets óvér. de éIf,talten. vià de.àteniiLs die
alte .te{derg erieiopen ziteraàà'kregen vroegën'ir-e 

-om'wetlstri,l tlvèrsld[ep.' ,Ze]f
schriJven hoefb,niet,attiJdr,.§pe,lers, oqders etc.. alogen d.Ít oc'k-doen., ....
Soms een 6root versla6, 6omq egq puar zinnen..Gevoön 1,eYk Joor Ae Jongens.
I,ees.. lret etenciL'nog rnear: qdns-goéd door ]eidèis wsnt ei. staa4 nuttlge tips op,

..i'r,r" ri ',' 'rJ'i"r' '- I ..;'I .1. ' -tí: l'i 1 r;', ,;'.'t ;'.

LENS A1:'Det eèn treile'biiJns iiep Emiel ne sfLoop 'riónd. .Een 8-l' ruonsterscore
---;iï ii htJ biJ lxNS'dan':ooh hiet gevend." wenneer Peter P.'vgt lÍeer' naÉr

.. binnen gesneden ÍrÉd'raren de dubbele ciJfeie mogeliJk geveeat (grapJe).

lsNs bi: 
"p"uid", 

ao'riiiotén u3è, g*o' Daàrnol'kvam nu"i u{rt ,dvakke 
'3unt. ,1uu, ,orun

t.v. te've1n16 agresËié 
'in veràeai6end- opzicht' Ditj, heÈft rieit.alleen

et de geringe tYsieke krscht te nalreí'. Werk hteraair;'

1L I



LgNÈ gaj deed gàed.'ztn best en bleef iot-ï,st
+"-"'I:1 fï,9,f:e.1o }iJnè r-5. 

-ÉISv óp à-Z st,enen. Na rust 5-2 achter ',
ron toch net 6-\.' Ja.mer hoor. ' ':'.,

LENS 83: had enkele spelers $et al.een lred.striJè iu alè benen. Toch verd het.een .

leu}e partiJ tegen lÍtV en vlak vooX tiJat scqorde.B3 2-2. Coed ged.aau.,. '.

LENS C1! een herè Herkenal Í,8'lS verloor net 3-1 va! DSO. Toch zagen ire .Leu-k
voetbal vaa IENS oaar de tegendoelpunten verden iets te Eakkefijk veg-'
geSeveu.

fslÍó car' abËi rret goed'net iotrn aLs leitier.' tocb 'een bLiJ+ertJe?? ' '. : 'i' .

. KID vas echt te zvak en LENS woi set 9-2. : ' ':. '-

LEIYS Dl-:, Doest Ièng uet tieE uan. speJ.en. tloor e9n blessur:e. EeE 2-1. achterstanil .tíerd

toch Eog óngetogen in eàa S-z toorsprong. Det is kanp. . . ,_ ...: .,,, ",,, .

LENS D2: EpeeLde lang met acht man. Zo vroeg DWO vindeD is toch ook vel moelliJk,
Toch verd, het uitelDdeliJk 1-1. Eeel, goed. 

-. . .-''. ' 
,

LINS D3: zoDder keeper ïeg. Dan vortlt het noeíliJk en de 9-0 ned.erlaag is verkLaerd.
Zaterclag beter. i ", rr ". : .., :._.. i.. ,r

!ffiÍS._Efi speelde lest'vel aard.lg.vooral de eerste he1ft. DuiEoord nocbt .ook'rustlg.
scoren líaJrt EL veo gevoou ete-rker. .) ... ! - , . ., ,.

IEIS E2: had. een rnsk]rÍe uear 6peeLd.e toch prina voetbal. IIW kïaa er niet
keeper uoesr ió x viegen.

LENS E3: uaro Da rust éfstantl varx HB.9. Cewoàn rusttg bliJrten voetballen éa
.. ...,, b1lJven kiJke! was Fet, advies. En d.at hielp. Doorgaan zo.

aaE en hun

Boèd-

LHÍS Eh: tegen Groèu ÏÍlt EL en den preclès t*eè ateunpilaren rnigsen (RaAu en Youri),,
Tevèè l. gepinge] eD te veel stllstasrde speLers z orgden voor eeír T-2 neder- .i

leag. A.LleDE e1 koueÀ train€n" èn zondag zeker koinen. zie de kotrry',

I,BIS E :" vocht een heerll Jke striJd uit rrt Qrick. Ne.2 x 2l roinutep gaf het, score-
bord ??? ) een 2-2 , eihdult8Lag. .ook e,B.'pondeg konen alleuaa1, zie, kopy.

I,ETS E6: tle JoDgste welpen noeàteE tegen RaVA'spel-en. hierin }iep een hele ullde'
spefel ronfl. Niet beng ziJn hoor. Nu verl-oor Je net 2-0.

LENS F1: hatl even tlJd Dodig on wakker te norden. foeu d.it gelukt ves 'uaren ze
niet Eeer te houclen eD }ronnen net 10-2.

LENS tr.2: de. Lelder Bchreef, een veralag. Lees Eaer:

HDV r'1 - I,ENS F2 (13-0 )

Na ee! paa"r veken.hard. getre-1nd te hebten en het. EpeLen van. t$ee oefen-
ved6triJdeD (Velo 6-6 en RAS 3-1 verLoren), gingeE 1Ie vo] goed.e noed'op
'veg nea" iIDli. ïn het begin var de ïedst?lJà vas LENS vaak erg goed in , ,;
ale eenvèI. Er wertl goed gekekea of er lenand vriJ stoutl en ook priu&
YriJaelopen, :, . :

Ne 10 Dlnuten Letten ee ntet zo goeè op en stonden we oet 1-O echterl' '
, Jamer , aiets aar te aioen r nu niJ I

.'. Eelaas wag det niet zö. Het t',íeeale doelpunt was 
'grotè pech voor Fbed.. , '.

, HIJ wist eeu nöeiliJk schot heel- nooi te -stoptrlen, Inaar rofde nét baL en àI' ld het doeL. Oaze F-JeB lieten de moeil niet zakken en probeerderi door goed
sa.uenepel, d.e Íee1 te haróe ts,ckJ.es van tle te6eaótander ontsiJkende,. eèn

'doeLpu.nt te neken. Ja.mer uas het daaron dat Íoro de bel iets te zacht
op tie keciper terugschóot. NlèIs, Vlaeent en Barry proÈèèrdén nog alIes "
te aloen om een tloelpunt te voorkomen, naar tevergeefo t

I outlet aanvoerlng van Vincent en Kees ging LENS opnieuw in de aal'va1. t:".. De tegenstaad.er vlst, JuÍst toen er voor IiINS.een doellunt in tle Iuéht -'

,' ..' hing, een blJzontler xnooi tioelpunt te makeo (tl-o). ..
Ferdi ging nu ln het d.oe1 steaD. IIiJ ïas niet lDe beer vo,n tle Meer ,

" ins"s,r lrel "DE .GIOTE l,lEl{S VAï J,ENStr . Op zeer knappe viJ ze lrist hiJ drie ' -' zekere doelpuDten-te keren.' : "-'
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De HDVers gingen expres hoog schletèn, doli **" nÍet helemeal eerliJk, EBàr goeil
daardoor uerd het r-0. :

Indetveetlehe1ftregendehetnieta].Ieenverscbrikke]'1Jk'hetregende,ook
doeLpuDten. flet veld ïerd. steed.s gladder en.Ja, dat ualen viJ niet iueer gevend.
lticbèet stond al"s een were leeuÍ, in ziJn tloel, hiJ l-eek vel ven Breukel-en, Inet
ziJn nÍeuwe hand.schoenen, maar kon toch niet verhinaieren dat het uiteindeliJk LJ-0
werd. ALs een zeér sportieve aanvoerder 6af Níels de scheidsrechter en d.e Éanvoer-
der vau de tegenpartiJ een stevige hand. I,Ie hadden den tel r,erloren, maar de team-
geest vas erl
Fred, Michael, tr'erdi, Vincent, Kees, NieJ-s, Sarry en Tom Jul-Lie hebben gelreldig
goed Je best Bedao,n, rnet zorn inzet rordt diè vast een ki.esse E-tea.m,

Hans

I.,EI'IS E3: hier schreef de Leid.ster een verslag.

Gr.Willeu F2 I,ENS F3 ,].8-O

Deze eerste vedstrlJd van LENS F3 is fiet L8-o verLoren, flaarJs, l.Iinnen kunnen
we niet aLtiJat. De Jongens hebten a.11em&s.1 leuk en spoïtief gevoetbald,
Je ziet toch d.at ze s,L1e!:aal stuk voor stuk Íooiuit gegaa$ ziJn.
pe tegenpertiJ voetbalt a} 2 JBe,r en ïiJ psó écht. De nieuwkonerB Renao, Kevin en
Ilenaldo ziJn teuke voetbalLertJes, Hant voor hen Í{os het pas de eerste {etl-
strild. De kèeper heefb oolr goed zijn beEt gedaen, vaÍlt het hed uel 30-0 kunnen
1rorilen.
Dus Jongens, koII sllenaaL eLhe 1,'oensd.sgmid.deg naar de training, Hant zo leren Jul,lle
er beter Yan, §ant eeht het scheeft.

JulLie LèÍdster.

"+'
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DE LENSNEWE
WEEKBLAD VAN DE VOETBAIVERENIGING TENS

6l+ste Jaargang nunmer T , 20 september 1990.
*x**x*ix+++ri**i******+x***il+****xxxx +**x**t(*ri**rí*r{n**16tinntt*t{í(ltlt*líglt*ltll'*lt {lóltlÍlíttll*

Otr'!'ICIEEL:

Nieu$e Ie den.

28\l+

28\5

2B\6

281+?

28àB

J. W. Arenbèrgpeeters; E' 060?BL, zonneoord. 101-, ?51+.1 KC Den Heag,
ter: 36681+98.

H.R.Bekting, F, 3OOLB3, Ruimzicht 85, 2il13 RK Den Haag,
ter:36?21à9,
n.ae Klerck, F, oL11B2, I.Iezelrad.e Lr, 25\\ vr Den ll&48,
tel:36ï.À005.
M.iIe Kíerck, B, 230875, l^IezelrÈde a5, 251+\ VT Den Haag,
ter: 36?h005..

R.M.vereeiken.;" NS (leider) ,2o07r7, G.v.d.veenlaan 13?, 2552 HS Den Haag,
teI: 391oLB9'

2B!9 §paans; NS (leid.er), l'602?0) IÍaartensdil kLaan ![, 251+]- xR Den Haag,
3292929.

Heer opvoeren als Iíd,

2238 G.steenviJk; NS (teiaer) ohll-69, M.L,Kinglaan 79, 2r5? PN Den Heag.
tel.t 39721427 -

],ENS - WESTTANDIA efke ureek een stuk.le beter.

Zo Langzamerhand begint LENS l zich te vornen. llas het de eèr6te ltedstriJd nog
zoeken, passen en meten, àfgelopen zondeg varen d,e eerate tekenen te zÍen van
een team. Een téan drrt bereid v&s voor elhaar te $eïkeo, Bf en toe 6oed voetbaL
La.at zierr. en E1s het Doet bikkelt tot het er biJ neerve.lt.

LEI,IS-WestLanAia, een vedstriJd dle vooraf biJ het publiek neer (en andere) emoties
Josneekte dan biJ de speLers. Voor de spelers rvas het gevoon ïeer een te8enstanaler.
We1 een tegenstander die kualitatief vèI]icht.de beste ploeg ult. de .heIe derde
klas heéft rna.ar, gezien d.e resultaten van de afgelopen veken, zeker vas te
kloppen.
Met J'an Buitèlaer !.,ee;r in de basis en ale van vakanti.e :teruggekeerde Oscsr v.d.
lBaï op d.e bank begon LENS voortv&rend aan de k1us. Ín de eerste helft had "
ï.ENS het beste ven het spel en d"r'ong vat kleine kansen af. Iond de 3pe fiinuut
pikte nuben Jordan attenl een zvekhe terugspeelbal van westlandia op en scoorde
beheerst,
Na rust werd.LENS, door het aandringen van westlandia., op het middenveLd oYer-
Iopen. ond.anks het storen van d.e hard.verkende voorhoede krlaltl IENS zvaar onder
arif te staan maar !íestlandia kon het overvicht niet echt in Srote kan§en om-
zetten, Op de valreep kopte Westlandia nog we1 op de p48,1 , oaar det kon de pret
ne het bevrijdende eindsignaal niet drukken.

Zoels gezegd liJkt het erop d.at IENS op de goede veg zit. Hoe Eoed za1 a.s.
zondag moeten bliJken in de zvare uitï'edstriid tegen VUC.

DÍ

te1

1
red.



EVL'N VOORSTELI,EN.

In tie vorige LENSrevue liet en I{1 j U aI kennismaken mèt een aantal nieuwé spélers,
Deze veek stell-en lriJ graag de
U voor.

aetste nleuve gezichten van de ï,ENSselektle aan

Jan Willem de Bruin: 19 Jaar en schol-ier (l'ÍEAo). Begon zlJn voetbalkarrië"e op
Jeugdige leeftiJd biJ RvC.
Nattat hiJ biJ d.eze RiJsvi.Jkse klut ziJn 'riLde haren rras kvijt-
geraakt heeft Jan WiJ,Iem nog tlrie Jaar bij DVJ BIZON, gespeelö
alvorens hiJ de sprong taagd.e naar een hoger uitkomende k1ub.
ZiJn favoriete positie is op het middenveld cloch blJ ons
hoogste reè.elftal doet hiJ het aLs voorstopper ook nièt
slecht. i

I

i"
Winston Fearber: Via ziJn 6oede vriend Buben Jortlan gelokt naar LENS, verd

Winston 1! jaar gëLeden geboren in ParanarÍbo.
0p ! jarige leeftiJd kvan hÍJ naar Nederland.
líinston, voorheen, spelend biJ v.v.iobin Hooal, heeft biJ.IENS
een links-buiten positie en zoekt graag met Ruben de aanval op.

Jeroen I àhaak: Evenals Winston f'earber geboren in'Paxamarlbo. De nu
23 jarige Jeroen kvam 20 jear geLed.en naar Nederland..
Zijn lrerkgever is het Ministeïie van Binnenland.se Zeken en in
de avonduren volgt hij de studie rrPersoneel-s Management"
SVGW vas zíjn eerste. voetèalklub, d.aarna kwam Jeroen nog voor '
vele end.ere klubs uit aLvorens hÍj o.a. via Marcel Zealbeïg
kennis maakte Eet LENS. ' l

Alhoevel Jeroen biJ LENS 2 de rechts-half positie inneemt, ziet
hiJ zichzelf het liefst opererend. vanuit een midden-nitlden
plaate,

fLENS es

- Joop Peltenturg (A1) bedankt het bestuur, A1 en d.e B-selektie ïoor de getoonAe
belangstelling na zijn blessure. Hij hoopt ied.ereen 'Heer snel .terug te zien en
}Íenst allen veeL succes dit seizoen.

I

I

- Vorige ueek sloeg een vespenpl-aag bij de trainingsstrook genad.eloos toe,

- Een aairtal JeugdJ-eden kwanen' irardhandig in aanreking met d.e in ploegendienst
werkentle lnsekten. l.t

- De DGM bevrijd.de LENS echter afgelopen vrijdag van dit hinderlijk ongemak w&ar-
voor onze dank. i ,

I

- Onze. felicitaties gasr uit naèr Freal en lrene d.e Vries die ons berÍchtten van de
geboorte van hun alochter Sanne.

I

- Vakantiegroeten ontvingen ve Ían Frans en Ina v.d.Berg uit .FrankrlJk..

- LENS Cl- speelde afgelopen zóndag een voorwedstrijd biJ het d.uel Feyenoord- PSV,
tegen 

.Feyenoold 
D1. .' i ,,'

- Uitslag 3-0 voor de Rotterdanners, i

- Dinsdag 2, september speelt IENS onder de 21 ja-ar tegen Excelsior (landeLiJk),
a&nveng 19.30 uur.

- Denkt U aan het klayerJassen en Jokeren morgen (21/p), Aenvang 20.00 uur.
- De rrblind.e" pool ïerd afgelopen zondag gevonnen door nr.I?, De naam Ii.G.

(onleesbaar )



- WÍl deze Mr. or l,,Írs,, X,z:J.Jn oÍ' haor pSiJs afhalen biJ'Martih Heuver i ' 'l '

- Nog een raadsel.

- AL enlrele veken vertlviJnen er uÍt het vashok broekJes yan de verschillende
sel-ekties. " -.:

- Zeker onder het mom ver vie de brcek past, trekke tem'aan,. -, . '

UNlCONN UNICOAN UNTCOXN UNlCORN,.. UNICONN

Joop Willens, (zeer) oud-speLer en.trainer gaf vöor on-s de.punten. - _.
Hieronder volgt ziJn persoonlijke relaas,,,van ae wèastii;a. Oiaants àe'aanwiJ?ingen "-
in de lENsrevue van vorige week heeft Joop nog steeds het bord met de indeltn6 niet
kunnen vind.en. We ziJn bok de rotste niet d.us speciael"voor Joöp de'itànà in de
tlerd.e klasse B:

H.v. Holland
I,ENS
vr0s
\,lippoId.er
I,aakkfiartier
GDA

3-5
?-5
3-l+
J-4
3-l+
3-L

3-3
3-3
?_,

3-1
3-0

DS0
VUC

HestlEndi&
DW0

Vïedenburch
De1fla

Za1 Je trn volgende ïeek lrel veeï horen alat-ie nou ve1 öe stanf,-Ieet't, naar nog
steeds niet d.e indel-íng I

Sedankt Joop!

UNICONN u,,rrc0RN UNÍCOBN UN]CONN UNICORN

LENS - IíESTI,ANDIA 1-O

De eerste helft had LENS söms net goede cómbinatles, het beste van het speL,
In de 32ste ninuut, Uas Huben de linksachter te snel af eh.beheerst gaf hi:J '

d.e Westlandia doe lman het nekilken 1-0.
Na de spelhervatting ging l,lestla:irdia in de a&nval", de LENsverdediging kwera.'
onder dJuk te stsan en glng nerveuser spelen, Er l-Ierd. niet goed. meer aange-
sLoten, uat tot gevolg had., onnodi6 balveÍlies op het ' middenveJ.d., ' 'í' '' 1 ,

Toch kwe.nen er voor I,ENS nog enige kansen. Ronald knalde hard in eu Jan'Bulte1aór
benutte de hen gebodeÍr kans tot scoren niet. ' - - rr' '"v

Afs LENS met lrat meel spelinzicht hed ge§peëLd. hàÀden ze met een grotere
vooïsprong kunnen gaen Iusteh, "':'
Ne d.e rust een sterk eanvaLlend. Westlandia, maer die aanvelsdrift stuitte
op een onverzetteliJk LENS, nelk elke aanval afsLoeg, mede d.oor de goed spe-:,.r-
Lende L.,ENsdoelhan.. Zè zorgalen ervoor met veel inzet, dat de nuL op het score-
bord bleef, al hoe$eI nen langs de liJn elk oaenblik de geliJkmaher \ran 

.

Westlandia verwachtte , ;- . 'l - ' ir .i i . r, '

LENS probeerde nog met lange trappen de aanval te bereiken. Dit hsd echt,er
geen zin, vant speLers èIs Fuben en Wlnston rragen nu eenmaa] qm een óndere
opbouv. ooh vla het middenveld kwa,m geen pass meer aan. ', .r...-.
Al-leeu oscar v.d..Laer, veLhe d.e geblesseerale Joop odenkirchen verving had biJnè
succes met ziJn schot op het Westlanrlio'doeL. : ' ' ' '-1.

Wat ik in dit LENSteam mis, is een spelvet'deler , . iemand die.de ploeg d:raagt.
Misschien is cle vraag den ook wel- voor Pin !íestgeest Vie?
AL met eI toch ïeI een verdlendè overr.,Ínning voor di-t hard.!Íerkende tesm,
VeeL succes verder !

3



BAT Ir* n tt* BAR tí* rl tt* !AR **r{ * BAN*|fiÍtï * - 
BAR

IIet gaet reei t'34Íri sl,echt net berme d.ewerkers . EIke keer dezelfde mensen

achter de bar. ook deze mensen krijgen er zo snel genoeg van.
Het kost naa! een paar uurtJes. I ' '; i ' :

opgeven ks.n biJ: René v.d..Steen- te]:3&r5L3b.
m.i.v, 30 sept. is het de bedoeling dat spelers van de elftallen meehelpen
a.chter de bar.op zondag. Er'kont t'uee veken van tevoren een meded.eling wefk
elfbal oen de beurt is.-

3AR *:t raar * BAII *n*** BAn ****n BA3 i+t+ lflr,tt 3An

I

de

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIOBEN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslaeen 16-9-1990

I,ENS 1
I,ENS 2
Delfia 3
Groen llit'58/2 -
Internationaal 3-
I,TNS 6
IENS 7
Celeïitas 6 ' -
Wrburch 11 ';

Westlandie 1
I.Iestlandia-2
TEIitS 3
LEI,IS )+

LXNS 5
Lyra 3
Intérnationaal l+

IENS B

LENS 9.

1-0

2-t
o-)
2-2
B-o
uitgesteld
2-2 ;. ','

1-'

'r1

líedstríl dprosr amua 23-9-L990

1l+ . 0o
10 .00
11. 00
13. 00
13. 00
L0 .00
13 .00
Ll_.00
1r.00

uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur

wc. 1
Hermes DVS 2
LENS 3

LENS 
'Vios 5

SVH 3
I,ENS 8 , .

LENS 9

- IENS 1
- LENS 2

- Verburch 3 G,v.I j'zendcorn

- Archipel 3 l..Resmann
- HS Texas DHB 3 H.Wuhl
- LENS.6 ',
- IENS 7_yvM3,
- lJestlandia

3015' 30ï3
3t62

.'' 3a52
3?t7'3289

32'()+

veld, !
veld L
veld 2

2t
N.N
N.N

Opnerking: IENS .8: Iet op .gevijzigde aanvengÈtiid. .,

IIGGING TEBREINEN:

. . Sportpark "flet kleine r,oo" Loudonstraat.vuc

Herrnes DVS

VIOS

SVH

Sportpark "Harga" ," :' - SchiedsÍ

MèIj.s Stokelaan hoeh Deddnsvaartveg.

Era.smusïeg t.o. DedeÉsvaartl^te8.
'" I

Noo"d .

)+

:41

velè 2

, veJ"if 3 .' .

J

'.|



Pro voLgenAe veek -9-1990 )

t-\. 00
11.00
10.00
11.00
10.00
11,00
13 .00
1l-. 00
10.00

uur
uu,
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS ].
LINS 2
DWo 3
SOA 3
Oranjeplein 2
1ENS 6
LENS 7
Postalia 3
GDA 11

- Vredenburch 1

-DCV2
- LENS 3
- 1ENS h

- IENS 5

- Hr'rsH ,. HMSH 6

- 1ENS B

- LENS 9

N.N.
N.N.

3055
3073
3L63
a] )ro

3213
3283
326'l

veld 1'
veld 1

veld 2
ve1d. 3

OPSTELLINGEN.

LENS 1 t/E h vorden d.oor de trainers bekend gemaakt.

LXNS 5, 6, 1 en 9 als bekentl.

J,ENS 8: zonder Í.Sen, H.Aydogdu.

Atr'SCHRÍJVEN :

LENS
TENS
LENS
IENS
I,ENS
LENS

l- t/m I biJ de trainers.
5: T.vierlins 070-3606612
6: W.Heynen 070-3\61088
7: I.v.KniJff 0T0-380?1T6
8: G,Duyvensteijn 0189L-1?9U3
9: H,verhey 0'10-32556'13

LENS 6: Zondag 30 septenler 2 nan leveren voor de ba.r'

Heren niet selektiel I 1et oD.

Vrijdag 2l-9-7990 ís er &gg training Í.v.m. de klaverJasavond.

zzz7.z7.z?,zzzzzzzz,z
Z ZAALVOE1BAI 7,

lr lJ L L tr lJ L b L l! tr L lr L l! L lr

UitsLasen 10 t/m 1\ seDtember L990

O1iveo 2 '- I,ENS L, \-2

I{edstríJ dprosranna 2! t/m 28 sept ember ]990

Maandag 2l+ sep!e4!91 1"990

21.00 itur RAVA 3 - LENS 2
1!.1+0 uur De Halve Meen à- LEN$ 3

tiEging sportha]len:

Zuidhaghe - Melis Stokelaan 1201

De Schilp - Schaapveg 2-ll, niJswiJk.

OPSTE],,,LINGEN:

Zuidhaghe
De Schilp

.l

LENS 2 en 3 als bekend.



zzT.zzzzzz7.zzzzzz,zz,T,zzz,zzzzzzzzzzzzzzzT"zz
Z LAIIGS DE SPOBTEN VAN DE Z. M.I,ADDEN Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzT'zzzzzzzzz

Uitslagen zaterdag 15 september 1990.

LSNS
],ENS 2
LX}IS 3
],ENS l+

- Postalia
- Marine 2
-NAS5
- l{ootdorp 5

2-!
1-1

Een prina resultaat vcor de 1e volledige cornpetÍtiedag
Xen bed.ankje verd.eÍ voor de spelers die er voor zorgden dat het 3e en \e el-ftaI
toch met 11 aan konden spelen. Iclasse mensen

Iíedstrij dprograrlqa zaterd.ag ?2 qeIlC4lql 1990.

1lr .30
12. 30
1l+ . 00

uur BSC 68
uur SVPTT h
uur HTSV 3
uur HTSV l+

- I,ENS

- LENS 2

- LENS 3

- Ï,ENS I+

J. de Pauv
J . Vermeer
I\i.N.
N. N.

00, /30
ot7l61
0231t53
03\ /206L2.00

Het eerste en tveede e1ftal word.t door de trainer bekend. genaakt. :

Affleldingen voor IENS l uiterliJk vrijdag voor 19.00 uur.bij Hans d.e

teL: 015-612396 of biJ Martin Srusmans tel: 1658767,
Voor het tweed,e team biJ B.v,d.Nouland. tel: 3962016.

Verz&!eltij den:

Bruyn,

],ENS 1
IENS 2 1l-,00 uur

13,15 uur
11.15 uur

- Sportpark 'r0ns Erf" Sportlaan, Benthuizen, tel:
- "Fil-nstad" The"ese Swartzstïaat 321r1\1b

- Erasrnusveg t/o Dedemsvaartweg te1: ol7\2-66aL

lENS
TENS

3
).1

IIGGING TERREINEN:

BSC ' 68

SVPTT

IITSV

079-38\67

opstelling LENS 3:

P.Ax, w, v.l'Íersbergen , X.MiddelbuÍg, L.Slnke, A.v.WiJngaard.en, E.d.e Wolff'
F.IJlst + aanvul-ling yanuit d.e selectie,
Aan spre ekpu-nt J.Sinke te].: 0?9-U19237

opstelLina LENS l+:

S.Busch, E.Hakket, N,Jagesar, M.Knops, G.I(uiper, C.lipman, t.Mantel, S.Nia.mat,
M.osman, F,Sill-iakus, tl.Stuifbergen, H.Kouvenhoven. i

Aanspreekpunt ; L.l'Iantel tel-: 310?l+26.

Joop en L&urens nenen Jul1ie contact met elkaat op zod.at beid.e elftaLlen zo
voltal-lig nogeliJk op het veld verschiJnen.

Wedstri J dproerarma zaterdag 2! septenber 1990.

L!,30 uur HS Texas DHB
L2.30 uur Yit.Delft 6
10.30 uur Vit.DeLft 1ll
Lb.Oo uur Vred.enburch l+

rEN
IEN
LEN
tEN

S2

Sl+

005 /028
o72/065
o4/r3L'03\/206

6

J.v.3laricum
W. Staalduinen
N.N.
N.N.



VA],I HET JEUGDFEONT .

Algeneen kontaktpersoon: Paul v.d.Steèn, Chopinstraat lO3, 2512 SV Dén Haag.
tel-: 3970151. BiJ geen gehoor: 36311+18 !'red. Grens.

Wed.stri.i dproeranma A-3-C-D-E en I' .i euc al.

AfbeLlen voor. ond.eïstaande vedstrÍj de_n eI]een biJ. Paul v.d.Steen (39fOf5h)
zo sneL mogeliJk d.och uiterliJk voor vrij dagavond. t!.00 uur. Bij geen gehoor
belIen naar tr'red, Grens (3635à18).' In uiterste riood nog op z€,terd.agmorgón. 'op

IENS (366L3L[) na B.OO uur biJ ieriend van d.e J eug(ikomuis s ie.

EIftaI'datu0 aanvang tegenstandei uit/thuis terrein/vel-d sam.ir.lens

A1

B1

Dé

B3

22sept.
25sept,
-20sept.
22sept.
27sept,
22sept.
2\sept.
22sept,
26sept.
22sept.
2l+sept.
22sept.
22sept ,
2\sept,
22sept.
22sept.
26sept.
22sept.
2zsept.
22sept.
22sept.
22sept,
.22eept .
22sept .
22sept.
22sept.

L\. 30

r-8. 30
12.30
19.00
10 .30
20 .00,
11*.30
16.30
10'30
1B .30
13 .00
11.15
18.30
9.oo

10.00
l-6. 30
9.30
9.30

10.30
r,? . 30
12.30
1l-. 00
9'oo
9. 30

11. 00

.h5

,4>

.l+,
,l+,

VUC AL thuis
Looptraining op IENS
GDA BL :. , uit
DHC 81 thuis
Quick Steps B1 uit
Gona 81 ' thuis
Tonegido B1 thuis . .''
HAS Bl- thuis .

training Kon allemaal l!!
Westl.Bnalia CL thuis
.Ver:burch Cl- " thuis, ^
westJ-and1a uJ tnurs
RVC Dl uit
GDA D1 uit
QuÍck Steps D3 uÍt
Verburch D2 uit
training, Kom alleraal- ! ! I
Víos !1 thuis
DÍe Hd.ghe . E2 thuis ,
HVV El+ thuis
HVV E5 thuis
cDA E\ thuis
RKDEo E5 uit
DWo F1 uit
Laakkwartier F2 uit
XOC FL uit .'

vl_ .- 13.30

Madestein ' . . - .1?.30
VL ,. :,; : 11,-39
lliJkerklÈan,.- LB ,00
v3
\2
\2/3 -' ,

zie kopy, '. .'Í:
V}
vt-
v3 r- 12..1,
Sp.prk,trÍene :^ 10.15
Madesteyn 1?.30

. NiJkerklaan --. 8.00
v.Arkelveg/P I diJk 9'. 00

( z].e Kopy/ t-b. -1,va 9'ooy2 ..:.. '9.00
Y2 :.t ,.. . 1-0.00
V2 , i : : l-2.00
v? 12,00
Nootdorp i'. 10.00
sp. prk. West/Z 'meer8. 00

. J.v. Beeisstr', ,r B.30
Gunteïst.veg'r' l-0.00

9
19
.13

16
9

1?
(10

Dl-

D2
D3

E1
E2
E3
El+

E5
E6
F1
F2
F3

SIJZONDERHEDEN:
r :t1 ')

- aanuezig Juko varaf 8,öO uur: R.Jensen, J.pronk en tr'. Schuurman.

- Gaarne ouders net vervoer voor: LENS Dl-, D2, D3, X6, F3., F2 en 83.

- Lees ondersteande kopy altiJd goed door.

- opstellingen .zie hieronder. Dit is de l_aatste keer dat (tiJna) alle opstel-Iingen
er lielemaal iri staan. Vanaf'volgende lreek worden slechts de r.ri3 zigingen- iog
vernel-d en zullen de teams Ín de meeste geva.Lfen (uitgezonderd LENS Elr) rriet
veel meer viJ zigen .

],XNS A1: ais bekend", l.e rd.er fl. t paans.

LENS BL: M.v.d..Berg, E.den Heyer, D.JonjeJan, i.t*"".,' S.Merenóia, B.Olsthoorn,
J.Pronk, B.Pronk, B.v.d,§Iuys, A.Soechiet, H,Verhey + aanvuJlÍng
van 82, leider: F. Grens

7



J,ENS 82: A.Cruz, W.v.Dienen, P.HerreviJn, M.Izendoorn, M.Kok, M.de Kok, W.Í,ut, .

R.RieDen, G,SchLuter, P. Smoorenburg, P.SneLders, M.Visser, II. Vred.eman.'

':'^''"r'',"'._,-"
IEI§_33,: L.Aboune.ïsa.i .H.Akd.eniz,.M.suy-tel-a8r, 

'G.Gulpen, R.Jag6a, M.Klerck, E.Lau,
M.Meurink, 3,SsaEA, R.v.d..Ree, H.Yasar.
leíd.er : l.l . Heynen .

LENS C1: J,v.Diènen,, A.e} Haddioiii, T.Heins, J'Hoefnagel, S

trl'.Kl-opstra, J. Koppend.ras.ier' , T.0zdemir, M.Pronk, J
leider J.Ms,nsvéLd. "

.Hoefnagel, M. Jansen ,

.Sandifort, P. Sinke.

LEI'IS C2: Y.Basdogen, R.v,d,3erg, F.
, M.MattheiJer, D.-v.d.Raaf , .

M.Urgeit, M.l.le1bergen.
l-eider: J. Pronk.

LENS E6: aIs bekend leÍd.er l.tr.B1om.

TNAINING NIET GESELEIEEERDEN JEUGD. ]'

ef Haddioui, M.Koca, P.Koo, R.v.Leeuwen,
L.Sendar, J.Soysal; V.v. d, Spek, . P. v. d.. Stee!, -'',:

.d.H.eiJden; R.llendriks,
k, J.Pronk, A. Sen,

LENS Dl-: J.3uis, I.l. Daamen, J,e] Haddioui, J.Hage, B,v
I.HerrewiJn, A.v.d.ileuvel, R.de ],8nge, L,Pee
leider: A. 's-G:aventliJk. .i ' :.:

LENS D2: E..Akar, A,Akkabi,-D.da Cruz; I'.eI Haddioui, 1'.Ka.mpfraat, B.Korfnoaker,
R. Marten, M. Nahari, A. Nolten ; .x.1v.. d.Post, E. Sahinan, R. Yreesvi jk;'
le.ider: P.Vreesvijk. '

@tr3.t K,Azga8uen, v.du Chatinier, S,XssÍad, Riv..d.Geest, M,Gokkaya, A.Jagga,
F.el Masoudi, D.Obdam, S.n€.mhiet, Il. Sahin, .M I Said.i , Y.Yasar,
lqider: W,Y. aI; Geest. ,'.

:.,
LENS El: M.Dijkgraaf, M.v.d..Donck, D.Gillard., T;Jozee, R.Meeuvisse', R'0ened,

Leider: Th.EoefnageL. '
'-'l'l"

I,ENS E2: A,Basdogan, V.d.e Boer, tr'.casni,.F.v.Ieeuwaarde, M.Postena, K.RBr-

leider: J. de Eoode.

IENS E3:

LENS E\:

s.ls. bekend feider P.Hop, '

J. AÍenbergBe,eters , J. Srugman, R.Hoogendoorn, V,Kno], F,Lock (22/9 niet)
S.,Siregar, B.y.d.Snoek, B.v.Tol. .,- .
leider H.Hoogend.oorn.

LENS E5: A.3haros, M,Essiad, A.Jhinnoe, R.Kanglie, E.Ras, J.Ras, D.noos, N.Topuz.
leider: E.Ras.

,.,i

LENS F].:

].,ENS F2:

aLs bekend. leid.ers: n.Heidel en iM.I,lesterhout. . :

leidérs: J.Mu!s en U.Buyteis J

IENS F3: R.Antonissen, B.Slans (???), R.Bi-om, R.ten Kate, E.Kipp, M.icuik,
M.teï LÍnAen, R.neuver, D.v,d.Vegt, K.Vereecken,
l-eid.ers: A.Ant,onissen en B.Vereechen,

Buyters; tt. v. a.Voórt,
j ,i 

;,

F.Das.men, V.v.d.Geest, F.Kuik, K.Lorie, N.Mund, T.
B. VreesHijk,

\
0p voensd.agnicldag DogeD alLe spelers van L,ENS 83 en D3 alsmede de spelers van
LENS C2 en D2 die nj,e'" biJ de seLektie zitten, homen trainen bij Arno v, BlitterslriJ k.

8
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l.Íe verwachten JulLie zoveel nogel_ijk aLiemael op-deze tfainÍng. Zors dat Je optijd bent d.w.z. om 16.15 uur in het kleedloÈaal. Jull_ie trainen "* fe.Só' .-
t/m U.30 uur. Nu komen er v'aak nog spelers"na 16,30 uur pa.s aan. SldrOi! hoor.
0h ja, voor tle keepers is d.e heer BiJjersbergen er iedere soensttagmlddag.
Dus kooen hoor. Trainen hoort erbiJM Í '" ,r

WoensdaEmiddaeklub.

Zoa.ls ied.ereen Heet brainen op de voensd.agniddag de vol_gend.e groepen:
13.30 t/m 1l+.30 uur a1l-e spel-ers van F1-, tr'2 en F3

1\.30t/nf5.30uur8.11espe]erS.vanEl+;e!enE6.

Doordat er op de open d.agen nogal vat spelers zijn bÍjgekonen en omdet er
geLukki8 veel- spelers van bovenstaand.e tesms trouv konen trainen is het voor
detweetrainersei8en1ijktedruk'wezoekenvoorbeidegroePen,riogéén
trainer zod.Et we iedere groep in drie groepjes kunnen verdel-en vaardoor
lre vat beter kunnen tra,inen. Is er een vader d.ie Ínteresse heeft, of is er een .senÍor of A-juníor d.ie interesse heeft beI d.an even na.ar paul y.d..Steen 39?0f-r[, -
Het is echt nodig. : . ,
Ws,t ook nodig is i-ijkt ons duidelijk. Kom op tiJd.,Bovenstaande tijdeà zíjn de
aanvs,ngst ÍJ d.en. Kom dus 15 min. eerder, Luister: goed. naer de trainers,en l-oop niette klieren. Je kont inimers om te l-eren voetballen. Tot voensd.ag. ,

Extra traininc }'1 + tr'z.

0p maandag 2\ september veníachten viJ de spelers van Fl en tr'? voor àe extra
treining van 1?.00 t/m l_8.00 uur. I,latuurliJk ook op d.e voensd.agrÍdd.ag bliJven
trainen hoor.

Open dagen .

De open dsgen Ï,eren erg succesvoL. Zo'n UO verschiLlend.e spelerijes van 5l t/n
11 Jaàr hebben kennisgemaakt net onze vereniging. Theo Hoefnagel en Ton
I s-GRsvendijk gaven d.e training. Dtt lÍas heel Leuk voor d.e jongens. De penalty-
tokeal en de patat d.ealen de rest. I,le houden er heel wat Led.en s,ah over.

Herfstvakant ie .

Het beloofd veer een ouderwet,se herfstveek te vord.en op LENS. Geen vakantj.eE
boeken vant er vordt weer heel vat gedaan, De F-kLaEseïs ziJn op 15 en 16 oktober -

aktief. Er vordt zelfs geslapen net de liefhebbers. L,ENS 81, X2 en E3 volgendit voorbeeld rlaarschiJnti.l k op 16 en U oktober.
Misschien is er nog een verrassing voor Ju]1ie. voor E)+; E! en E6 proberen ve ook wat
te regelen, misschien samen ][et de F-k]-assers. LXNS DL en waarschiJnlijk ook ,
D2 ziJn op 1? en 18 oktober aktief.
ook ziJ slapen nisschien op LXNS. De overige groepen horen nog of ook zlJ
ektÍviteiten hebben. Een d.ing Ís zeker. slapen op LENS is deze week verder nlet .:.
neer nogeliJk.

Afeqkeurd of niet ,

BiJ veel regen'a1s de vel-d.en onbespeeilbaar zijn iÉ het goed. moBeliJk dat 'd.e wed.-'
strijd.en niet doorgean. Vie toketel TV is te zien of het voetballen vel of
niet doorgaat vanaf 8.0Q uur.
I[atuurliJk uogen Ju]lie ook n8,ar LENS bel]en tel: 366131\.'of Je I,edstrÍjd
doorgs.at. Wat niet nag is naar buiten kijken en .wa,nneer je ziet d.at het gere-
gend. heeft zonaa,r thuis bLijven.
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I{ees er eerst zeker van of het voetbalfen d'oorgaet of .niet.
Thuí s bliJven is natuurl-iik helemaal doE va4t op LXNS" doen ve altiJd wel-,iets- .:

3Íj algehele -B,fkeurin6 hebben we het ïolgend.e Elternatieve iprograulma in Sedacbten:

13. 30
12 .00
1l-.00
t0.00
t0.00
10.00

I,ENS
LENS
].,ENS

],ENS
LENS
IENS

trainen

uur
uur
uur
uuI
uur
uur

BÍJswiJk A1
Gravenzand.e Bl-
NAVA 81
Gona 32
Vit . Delft C]-
Bohemen C1
IENS D1
IENS D2
IENS D3

Al- trainen
31, B2 en 83 treinen
Cl- en C2 trainen
j)1, D2 en D3 trainen
II1, E2 , E3, El+ , E5 en
IL, F2 en F3 tïainen '

E6

BAVA E1 - IENS E!
H3S E3 - LENS E2
Te I'lErve E1- IENS E3
Duno E3 - I,ENS Elt
Kranenburg EI- LENS E5
IENS E6 - EOC E2
L,ENS I'1 - Vios FI
LENS I'2 - Vigs tr'2

IJENS 5'3 ,- Bl.Zvert F3

Sons Lukt het ons nog om vrÍendschappelÍj ke uedstriJden te. regeleu. Neetr dus
zoveel nogefijk Je l,El{Skleding nee ne-u Je voetbalschoenen, glmschoenen en een
trainingspak.- Het strand, het Zuiderpark' de. Rade.zijn goede alternatieven om

te trainen. . ., .. , ,

De trainers besfissen vat iuLlÍe gaar doen' Tot zaterd.ag'

Blessurel-eeii:

NatuurliJk kennen ue dit seizoen ook veer bl-essureleed.
Geluitkig niet zovéel al-s vorig seízoen toen ve eï zelfs de krant Eee haal-den.
Toch viIlen viJ èven stil staan bii de geblesseerden spelers. ZiJ kunnen imers
hun hobby nlet uitoefenen en dat is heel vervefend.. Sterkte dus rnaar laat je 1

zoveel nogeliJk op IENS zien.

Jinqr Doerga: schiJnt geblesseerd te zijn' llelaas Ís het niet goeA noBeliJk,om '
kontakt net hem te kriJgen. Ook Laat hij zich níet zi.en-op ISNS. wii

FarLey Alladin: Srak tegen WC ziJi.r scheeà- en kuitbeen, Dat za! nog'vel eYen duren.
lfiJ hopen toch dat je snef geneest. Binnen het veLd word ie ook
echt Sercist.

Dennis Roos: heeft net ztn vinger tussen de deur gezeten. ztn topie'was eraf en '-

. moest dus vorden gehecht. Dit vas en is nog steeds geen pretJe. Heel ,

vàel sterkte en het was leuk on ie aÍgeloPen zondag op LENS,te zien'

IENS t/n 21 Jaar.

Op d.insdag 25 september speelt LENS t,/ÍL 2l laar on 19'30 uur tegen het landelijke
Jeugdelftal van Excelsior. Naast spelers uit de senioren afdeling kunnen er ook
6pel-ers van LENS A1 mee. d.oen in dit elftal' Voor iedereen geldt dat Je het in
Je eigen eLfta},I[oet l.erd.ienen om mee,te nogen doen gua trainingsarbeid, ved-
striJ dment8 liteit en natuurlijk d.oor goed. te voetbalLen. 0p 23 oktober komt
Feyenooral (bijne zeker nu SW a.fgebe].d heeft) en op 20 november FC Den Haag.
Ook in naart en aprlf spelen ve nog. De spelers vorden steeds via hun tveiner - '
uitgenodigd.Speef,Jenietkomda,nwe1'kiJken.

UÍt slagen .J eusd

- IEIIIS A1 O-3
- IENS 81 1-1
- I,ENS 92 , 6-0
- IENS 83 t+-6

- rENs Cr_ . 5-1 ".
- ,IENS C2 3-2
- vcs Dl 1-8
- Vredenburch D3 3-0
- DWO. D7 o-3 .

2-10
1-l-l-
t-8
19_\ ,'

l-0-0
0-9

t, 1-)

I -'+. a-23'
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Grote uitslagen ziJn èr veer te uelden. Helaas blijkt het altiJd weer moellÍJk orr

de teans goeà ingedeelti te kriJgen.. Gelukkig uordqn over twee weken de hele sterke
en heLe zwakke teans overgeplaatst naar een andere pouIe. Nog even tloorbiJten
;ongene. BliJf ve] sportief spelen en Soed Je best doen.,

LENS A1

Het ging te gemakkeli.Jk. Nonchafance sloop in het spel. BiJns ïerd dit fataal . 1

bij een 2-0 voorsprong, niJsviJk raakte tïee keer de paaI. LENS had Beluk en- i
won met 3-0. BliJf scherp spelen Jongens. Succes. Nr. 8 en LI schreven ook nog
vat, l-eès maar:

BiJswiJk A1 - LÈNS A1.

Zaterdeg L, septelobeï. I,ENS Al- speelt ale tveede conpetÍtiewedstriJ d in en tegen.
RiJsuiJk Af. Voor een groot aantal LENs-Eanhangers vilden wiJ de prestetie van '-
vorige veek"(8-1) evènaren. De eerste zes min. van de lÍedstriJd speelden we
yriJ goed, lls.t resulteerde in eerÍ SoaI van onze nr. 6. t ." " '
Na deze goal vas het spe} minder verzorgd, naaï bleef de nuf achterin gehand--
haafd doàr goed. keeperir,rerk van onze doelman (prima goalie, hoorl). " - '''-''l
Vlak voor rust naakte de nr. I via.een blunder van de RiJ swiJk-doeJ-inan 0-2'" r"

Dit lns tevens de ruststand.. Ne slap Seoueehoer uit d.e mond van de treinea (grapJe)
begonnen ne aan de tveetle heIft. Deze t'weede heLft rras nou echt niet Leuk om

te-zien, ondet ook d.e scheidsrechter ons ging tegenverken (boeking voor nr.6) en '
het spel' van BiJsïiJk onsportieyer uerd..
Al-l-een onze nr. ? lrist nog eennaal het net te vinden, na een goede aktie op
li.nks vÉr tle nr. l-1. 0-3.
RtJswljk raakte nog l.rel twee keer de paaL, Íraar dat was meer geluk dan wiJsheid. '

vol-genden neek wacht YUC ons thuis oÍl 1L.30. uur en hopen $iJ l,eer zoveel aanha48ers

nr. B en Nr, 11 van de A1.

p.s. I,liJ bealarken Free-Kick sport voor het schenken van d.e rugnunmers Í,'aard.oor- "
àit veriaettSe inakkeli;ker was om te schriJven. r'r'

IENS BI:
kua.n met één punt
Íets te snel voor
dat kan gebeuren.

LENS 82:

terug. Het hadalen er tvee kuanen zÍJn roaar d.e scheids flpot
eelr overtretling voor LENS toen vii scoorden. J&nmer ' na8-r
Het eerste punt is binnen. : ' ' - -:

..'..
'i'

had problemen net de ka.arti'es én naar l-ater bleek ook net de A/3 conbinatÍe,,
yen RAVA. Voetballentl Bing het best naar fysiek kr'rarnen JulLie te".kqrt'-

L,ENS 83: .. 
.,.

:::iltr :ïrï:ï:,'ïlil,:'i,"E"li;"1ïï3"Iïï'* 
voor uasr de doelpunteir naar .e

LENS C1-:

tegen VitiDe1ft é6n helft aardig. De tveede helft lraïen iulJ.ie nergens neer.
Had Bonald hét sbms aI verteld van d.ie voonledstriid biJ' Feyenoord-Psv?-? ? r'

LENS C1 naar Feyenoord : een voorvedstrii d.

We

!íe
We

op
en
Er

gingeh 'oui 11 uur veg. ." ..r '
kvamen aen ein werd.en ontvangen door ,:drie mannen met nette stropdasJeq i '. ' :.:.

moesten een hel-e t,ijd Hachten tot we eindefiJk om konden kLeden. We kllejlen .. ,

het veld met een warm applaus. We noesten met z'n a1len in één riJ Saan staan-
naar de tribuae zlIs,aien ' Toen gingen lre op ons plaats staàn en begonnen ve. -

'werd. leuk gevoetbald. de eerste vijftien Inin. Toen kregen we ons eerste.tegen-.
goal .

11
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Aan he-u eind. van ie eerste helfi. $e:'d het tneeoe gcai docr f'eyenco:'d gescoord..
Dj.t Ëas de ruststano. 'víe begonnen àan d.e tïeeae helft en toen zaten er veel-
meer Eensen op de trib'ane. i{et ging steed.s beter naar toen Feyenoord doorbrak maak-
te TescEn een slijding en er ïes een pen€.lty voor Feyenoord en die ging erin.
i{et stond 3-C voor Feyenoord en dat Íres ooh Eeliik d.e einèuitslag van d.e

wedstrÍJ d .
trn de uitslag var Eei.enoord - ?Sv was 1-1.
Tcen gingef we ïeer ce autors in opteg naar Den Haàg. (LENS.).

ïet va.s een ge'wel-dige dag om nee te naken.

soelers C1.

I,ENS C2 : . .lr
kwam nog lreI net i-O voor maaï het sEel ÍIas niet best en de plaatsen werden ..:
slecht 6ehoud.en. Een vaste leider (J.?rontr) zal- best helpen'

kvaro gevoon te kort be8en vCS Dl. Lesley hield er de eqrste helft nog !ee1 veel uit
naar YCS naakt e er toch acht.

I ". 
. ,, ;IENS D2:

lang bleef het 0-0. LENS miste veel kansen en zelfs een Panal-ty. ToeD de eerste,.
viel r,erd. het t'och ncg 3-0. : rr

LXNS D3: . . 
:

viiend schappefij k tesén Dwo. volgens Ce scheid,srechter een leuke partij voetbal.
Dlio vas iets beter. Jongens, jullie hebben een l-euk
niet zeuren op elkaar.
I,ENS X1:

speelde een prina eerste hel-ft en vas opperrnachtig.
en scocrde ook nog een doelpunt,
],ENS E2 :

de ]eider schreef een verslag. lees uaar:

HBS - I,ENS E2 1-11.'

Zelfs

Veef trainen en

Bonald. ging meespeLen

Na het lange lracbten op de scheidsrechter konden de kinderen eindelijk beginnen.
Na een goed. sanenspel verd een eerste doelpunt gescoord. En toen was het hek van
de dan. Elf keer vevd d.e keeper van HBS naaï de verleerde hoek Sestuurd. SoItrs

d.oor een prachtige so1o, dan veer via een goed.e combinatíe. Gïote klasse,.iongens.
Redu bedsnkt voor het invallen (en d.e tr,ree goats). Jul1ie leider is trots op
zorn stel sportíeve spe].ers.

I de ouders op d.e, staantribune,

Ï,ENS E3 :

Te werve E1 was geen partij. Onze eerste iaars E-klessers scoorden er lustig ,

op Los. Goed hoor.
LENS EI+ :

heefb duidel-ijk fast van as.n.Loopproblemen. Te hoof ingedeel-d en nog niet de juiste
sanenstelling. Geef ons nog tLree weken de tijd en doe \,Iel steeds je be.st. r-

IENS E

iheneiburg El vas 8ewoon te sterb. Flaur,'om Je zo laag te laten iBd.e1en.

IENS E6:

EOC vas ook veel- te sterk. cok voor deze veïeniging 8e1dt ï8t bierboven bii
Kranenburg El staat. Flau}., ! !

!?
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LENS F1:

een geweldige vedstriJd speelden viJ tegen Vios. HeerlÍJk on dat te kunnen zien.
Goed. voetbal en verbeten gevechten. Vios had een echte keeper, wiJ }Íeten spelers
dit doen. Dat lras het yerschil. Jongens zoek éens naar een echte keeper.
Heus het helpt.

zaterdag Lr-9.19O I,ENS I'1 tegen Vios F1.

De 2e conpetitiewedstrij d i6 aL achter d.e rug. Vorige week l'aren lre een verslag
vergeten te schriJven over de fe coÉpet itÍer^,edstriJ d tegen RKSVM in Monster.
Dat vas een leuke vedstrijd., wij waren gevoon iets sterker en beweegliJker en
vonnen ook met 10-2. Die 2 doelpunten tegén varen echt niet nod.ig geveest.
M&ar ve leren ervsr ! .
Terug naar de vedstriJd van afgelopen zaterdag. LENS tegen VIoS, He1àas varen
we nlet conpLeet tnaar lre speelden 7 tegen 7, dat is voLd.oend.e. WiJ varen L min,
bezig en door de felheid. vaJr Vios konden ze de bal onalerscheppen die nÍet goed
ïeggewerkt llas. Toen begon ale redstrÍjd pas goed,
Wij $aren aan elkaar gevaagti. Er wqrtl goed gespeeld door LENS. Door veel loop-
werk te verrichten en gebruik te maken van het hele vel-d kwam de geliJkmaker.
ïet spel ging over en ueer, de keeper van VÍos pakte hele goede traILen. De stand
lJas in d.e rust 2-l- voor Vios. Vfak na de rust stond.en ue geLijk, dat is zeker
een klÍartier zo gebLeven, He1aas door verkeerde reggerking van d.e ba1 had Vios
rreer een voorsprong 3-2. Onze Jongens d.ealen er aLLes aan on het geliJk te maken
naar dat zat.er niet in, We kregen vel- d.e karsen aLleen de kracht ontbrak en dat
1s heel goed te tegrijpen. Jongens, winnen is ]euk, maar verliezen hoort er
ook bij,En daarbij hebben wÍj toch heel goed gespeelat!
Jongèns en oud.ers, hef.aas noet ik toch constateren dat de tijrlen die in de
J,ENSrevue staan niet in acht wortlen genonen.
De aankomsttiJd om te verzaruel-en wordt dik overschreden met ruiÍr een kwa.rtier.
Ilefaas houd.en ve tlan veinig tijd. over on voor te bereiden op de vedstriJd.
Ik hoop op Uw lledeverking.

LENS F2:

kree6 steun v&n drie spelers van F1. nat hiel-? ook. Met T-l+ werd Vios versLagen
en dat was dolfe pret.

LENS I'2 - Vios F2

Na de nederlaag van vorige $eek begonnen we voI goede noed aan de tweede conpe-
tÍtiewedstriJd uet a1s doeL deze wedstrijd vinnend. af te s1uj.ten.
Nadat scheidsrechter Hans, het beginsignaal hod. gegeven ging l,EN§ meteen in
de aanval, Voordat tegenstand.er Vios het ons moelliJk kon raaken kve.men ve d'm'v.
een mooi doelpunt van Nicky al- op 1-0.
Hierna hregen we het echter vat noeilÍJker, Vios kï'am steeds vaker in de aanval-
maar keeper Freddy hield zrn d.oel- d..n.v, een paar goede redd.ingen schoon.
Ondanks goed verdedigen van Berry en Niels kwam Vios tocb verd.iend op 1-1.
Vios leek er zin in te krijgen vant via L-2 verd. het zelfs na een heïd hoog
6chot L-3 (het doel is eigenlijk vel- te hoog voor ons h6 Ired vind je niet?).
Nu vonden ïe het echter rÍel veLletJes en via goed. voetbal kon Raynontl 2-3 scoren.
Na een goede aktie van keeper Niels konden ve echter niet voorkouen dat VÍos
op 2-l+ kvam. Maar door o.a. ho,rd lrerken van Michael en Vincent kHamen we
wed.erom door een doel-punt van Nicky op 3-1+.
Nedat ve van speelhelft gevisseld hadden ging Vincent keepen.
EVen kregen ve het nog moeiliJk naar dankzij de aanmoedigingen vaJr de aanwezige
moed.ers, vaders, opats en onars hielden we ons doel scboon.
Door de goede uittrappen van d.e keeper eu steïk verd.edigen v€.n o.a. Bas kreeg
LENS d.e wedstriJd goed. onder kontrole. We gingen steeès beter voetball-en.
De verdedigers veroverd.en d.e baL en probeeralen de aanvaflers Fred., Raynond en
Nic§ te beïeiken. Dat dit goed fukte bliJkt wel uit de doelpunten d.ie nog volgden n.
Balrmond 3x en l,licky 1x. De eindstand was dan ook 7-b.
Nicky, Rsymond en Bas beèankt voor het invaLlen. Jan,
LENS F3-: weev kansloos te6en Bl,Zvart dit keer. M&ar rÍe scoorden }rel' I{at een leuke
fotorzeg van de eerste vetlstrj-j d. Niet d.e [oeal verliezen hoor. over 2 weken een vee]-
lagere ind.eling. 
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Nieuwe leden. ! r ..-i, l.';,f i i1.".r-,-,r.r. Í

2850 c.R.cu1pen, B, ó510T\, Hezelretle,Bia,.z:\h irx lp.1 ttg.ei,.-r..;'j,r,,. ", :,",1],,.
. tel: 32L0L70.

2851 J.F. à.*ioo, D, 2112?8; Bertenrade 272'; ail\ m nen uaa!. " '' '

2812 J. Gueno,uni E; zzíJLBz,l{et Oord fi, ilili,tl, Den EaaE-' . ,, , , r]'..;:":. ' .r,eL 3667513. ..,.., i:i ,..r...{--i"r, . ., .ir,:Lr ....r .rp_ï ,.r.-r.r,o
2853 J.v.ElsviJk, I'. rgl282, Vretleoortl a20., 25\l+.C.r,Oeo E?98:,.: . ,6 .,Í.. 0[t;.i ..,. ;

2851+ M.A.Spinks,. F. 0L0585,,§999t:dijFs9kaa.9,,§8T, 25?\ BL. pen.H"4g...r., ,,,,.".,,..1 ,", n
t,eI: 3663\?l+.

2855 M.E.Kok, NS, (feider), 0?0958, nàartlitíeat' 23, 25\l--AC len tteas-.
tel: 32L2019. " l'" ' :-','' r l:' ;' Í1'' i'r,I: 'r!': iL r'
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Even terug ti.J v. u. c, '.J.,r. : ...,i.j

Voor Pin, Jar Gerritzen en niJ was het een bezoe.4 .1.8Ít S-".1_lleh,"o] goe.tte, spolf; :.
herinneringen. Eet vas uiteraard. fiJn veLe handen te schudalen ' maar de onver-
aliende nederLaag van LXNS 1ag on§ zvaar op ale x[Beg.: !t I'3J:r Lrie'ui'Í .;a 'v-r 1:I )i

LE{S vas n.1. geduïenale de hel-e vedstriJd. de betere.pl-oeg.
Ons eerste el-ftaI toont in de beginfase van tlit §eiioèn een prina lreèstriJd- "
EenteLitiet, na8i iaktiscb lii;tt er nog veèI vèrts voor Pi-n.

I{e zien tevee]-.spelers vó6r de bal opereren, h.tq::".-bil P}"::1ii:,:H!",t ,.,*;.,r.;,
kan ziJn. b vordt te veel gel-open net d.e bal, med.e door het onroLdoenÖe
bevegen van tle speleri'àonder Ëal. Het plaatsea i§ no6 voor verbetering vatbaar
en Joop en oscar krijgen veel- te veinig ballen van de ziJk8rteD.
Als-.spits of centrale nidttenveLd.er vord. Je gek als Je in een ved.striid tien keel
dertig netér tevergeefs spiint: weèr 8een,.1ié11 : -'
gp,recht_È"va1t dit euvëI we1 Eee. nuben pas6eert ztn diiéctè!'t egenstantler ïeàk;iiir
naar zoClt diktliJls den tvdéde'-of zelfs aleidé dÀh op oE hem ook te'vernachelen' -'
Toch telde ik een.aanteL (goede) voorzetten van Ruben. tr'recl kont sous buitenoB
en brengt de ta1 voor uét àoet. ', ; :: :" j i I't , '

Linrc i] u"t "réJ.-i", uà"r*u-. ï* ".""tà l§ wi.-i"toi *oit a".,Ëpeerlàeii.ólÍr:.ot"
en eLs hiJ er ve1 eens is, èe'' pingelt 'hiJ-, zicfi"1qst,.,HiJ noet,no[ veel-1éren.
De buiteuon komen4e niddenvef6er of vleugelverdeàiaer kan ngt Íiet-link;itièËn te
veinig om eea gerlchte voorzet te geven. Een kouinËi3k voo'r' een 'linkipoót dust

' l,: . ,i,.1' - l - '1 i'.t._r). I r
In de eerste hetft speel-d.e LEI,IS niet scberp genoegi vier kansén, -geeà gbal.

ftr de- tveede àelfb-heb ik, ontlanks de steeds. dreigend.er neeerlaB8, 
- 
genoten ,van. ---

een ,§érielrlige inzet van T.XNS.

fed.ereen,wiftle zo. graag arinnen t Al-s die .goede Ínstelling tliJrt; aen
nog veel- punten.
Met Hat Beer bersenwerk en oog voor het be8rip 'rtea.nsportrr konen .ai" plljll - :..,v
er beslist.
Een'brik ài, 

"a"'iri"fril àt léeit'ons :echíer, dat er geen uitspriígerd .. ziJ 4:r:'.::. l,' .'

IlJill-en ïe lets bereiken dan zulLèn èe spelers alle facetten moeten benutten'oÍL\
net "èat béetJè rdeöit':aa,n te dragiin voor eën óveruiíBií8.' .li -r'-: i.r rr-/ 'r3 ':rr

r' . r -,... .r i ..,r. - ,.,: r :il . -i ...,-
Vredenburch ( zontlag a.s,) hgefb b.v. veel Se1eerè in de ma8.nd §eptembef' s9!.1i8:
d.e winst op VIoS. Zo nsiëf als in augustus speett die ploeg niet néerï'We ziJn
gewaarschuwd.

T. C. John.
=1



-j

:

r+ Onze..veeL. beslroken.D.G.M.. heeft zoaLs"beÈènd roag ziJn ,ook qen Dtenst 'die . , i .'. .',t

";;; f"i';""iètiïiiti-o"ï'dïEuit*eri§e"ruoien zored..ït 
!61 -: '"n'' "* i*"{"'tt "* ",''" ' ''

* terv"iJ I deze aensen zeer enthoueiast 1en8s ons hoofaveld hun dsnkbare taak
verrlchtten, §foeg het inooa)rot toe....1..... "'' i ''

r Een eno::me taJs viel boYen op een-tloell - -.-":-.'J.: '.',
x Nadat deze scbaAe door divers.e deskundigen van d,e D.G.M. inderdaad vas Secon-

stateerd, werd het scÈaderalport öpgemeait. '' r " ; ' : '!' ".. ;^ " ':i''-{
* TerrriJL U dit leest is. het één en and.er ïeer geIast,.c.q. geveifa, c.d. recht-

g";";;;.'.-.;li!"..-..('...','\,',.:

* BiJ AIO presteren ze Uet dË it rdnaigé Ieérwérk tiJöens trainingen- op de

stekel-s van het hekïerk te prlkken..
r bU LENS gean ze zohiter nóbite ri'chting l"gne1liégrtt ! t

t De winnaar ven'àe ttblÍridert triool, islàoË teÏ<ena...... '. i''
I tle troune - Ean - aaJI -. de - LEI{Spoort '. .: _i ;,:,i.iit. -,- "-* Uiteraard onze. gel.ukvensen ! t

r Kees Bogisch, de stuuend.e kracht biJ LENS 2

dubbelrol vervul-t .

(zo) heeft efgeS.open zondag een

t aIs neer dan deskunttig leitler heeft hiJ niet èLleeD 2 naar 'ook=i geholpen.

t Hoevel beitiË uitiraàen.....'."... t

r Tips voor het koroeDa veekend: '..

.{!EI§lë:

zetertleg 2P sept: I,ENS A].

(. . ;. ti I'

dbr. Lentlng is de SeLutrki§e"ïinnear..... . '

-i

I

Ir, ' r":.,.i :,

ES _TexF,s -DEB , ..''

r,us d -

LENS 1' .

ADO 42'

T,XNS 1 ]

DCY 2', ,,

r.: ;. IL.30

.,.:. 1l+,10

. 11.00

{,-
,!

;,' I

zonttrag 30 a'e'pteaUei:'
vredenburcb' 1l+ . O0

I'NICOBN

1

-:I'NICONN: ,., UNICOBN UNICORN IINICOBN

EeD. nan ttie er ziJn haud niet voor ondraaide een rrceeLtJe'r richting
. Zeist te sturen. Een nen Sevreesa door raenlg arbiter. Een nan die

zoïeJ. op Ae LENSnat aL" ol L"t Sroene laken firrore naakte; ''
: : Otd-tèIèktiespeler Theo Dikstr& vas afgelopen zondag onze

ii. ï

.' - t.;

P"p,,b."j*kJ, rgo-, J:r r""l:I"Ilii:1
Í. :. t;

IJNICORI{ UI{ICORN UI:IICORN TJNICORN, ,,..rrNrc0RJ{,

YTiC - I,ENS 't '' '2-1.' ' "

, ;.'r

, .,'- -t!

" -'l
vUC leek,, gezien ,hu! pro8r8.m€b.L-eö e_r 8.] vaÍIuit te gaan qat, 19 dgze ïeflstriJal
zouden gean.winneu. .. tr ...i - , . , .,.:ii .r ..i :): .o

Iu de eèrste fase een lets ^gretigqr YIJC alie LENS op eigen veIA qtpt yast "te ,

zetten. Dit ïas echter vai koÍte tluur ' LENS kreeg meer en meer greèp op d'e'

veaiitiiJ a- rietséén rqsgr!;1"le .in. 1:,n"1_".3u 
nï" ""1,.* ïed:trlJd.:'

-2

.r I



Een goede' coitrbinatie tussen Ered.Spa en Ruben Jordan op rechts net een mooiè :.:
uegdraaiende voorzet van R.J. atie door oscar v.d.La.8,r Jamer,genoeg niet echt ' "...
vervacht verri. ViJf minuten later is het veer I'red Spa clie de op voor hen . , .
bekende nanier, de bal verovertle en met een strakke sdhuiver'd.e I'pinguií keepert'
beproefèe.
Deze kon dlt Bchot niet goeal verwerken en hatl d.e hulp yan ziJn voorst,olper nodig
atÍe op ziJn beurt de bal van de doer:'liJn vegwerkte.
Even Later kopte Jan BuJ.t,e]aar-uit een vriJe trap over,
Na dÍt offensief kwo.n vt,C veer telug in tle veastriJd. Een foute uÍt8ooi .van onze
doeLverdediger ïas d.e aanleièing tot het eerste doeLpunt van dé,ÍedstriJd.. ' ., - r

Een voorzet vsr links rn rrn klassieke beweging, voor de rnan kouen; van VlJCrsl
Linkernittd.envelder alie onze sluitpost kansLoos liet d.E.v. een strekke. kopból. ",
De tveetle helft begon niet zoel-s Je zou vervachten vaÍt een ploeg die achter
staat, 'r_.. ','.:.. ....
In de eerste helft ves aI ttuiatel-iJk gevorden aat, vt,C achterin kvetsbaar Ís

NB tÍen nlnuten àe eerste kans voor Freal Spa tlle als enige één hoge bal in,
het strefschopgebied Juist taxeerde, de bal over tle goalie van WC kopte, ' :.;

líe1aas vaB da&r weer een VUCvertlediger die op de rloelliJn .redding. brecht. '.

De dru.l( op het WCdoeI hiel"d aa,D, Eaat het vas VUC àie in dri counter d.e beste ...
kBns kreeg.
Tien Einuten na deze kans Ís de counter dan "echt raak. Een móoie crosspass ' 'ri.
van rechts bereikte de WC-spits die slecht vordt afgeAekt door tKoentJet en
zod.oend.e het karwei kunaig affies,kte. - ...:
LENS drult na tlit tloelpunt nog eeer d.oor. Kans op kans kriJgt LHIS in rie cha-
otische WC-verdediging.
Uit Één van d.eze kansen is het oscar v,d..Laar die 2-1 laat aaBtekenen. : :-',.;'r.,r.-t - -

l,EIllS bliJft zoeken maar de gelijkmaker hangt in de Lucht, maaÍ helaas konrt
het er niet van . ,. -i ' ;'
Het is J amer om te zien d.at een p.Loeg a.Ls LENS net zoveel ÍoetbalLende . . , '. i. , ,r
nid,d.envelders zovaak de lange trap hanteert. neze nealerLaag vas zeker niet , j.i 

,

nodig geveestl : - ' 'i.i'

Theo Di.kstra.

Na vier ge8peelde wedstrÍjalen ziet bet klasseEant in.de 3e k1:3 ei als,volgt uit:

1. Eoek vafl Eollentl
2. l,IippoLtler
3. Laakklrartier
l+. cDA
,. I,,ENS

6.wc"

4->
4-)

,.l+-,
\-5
\-,
l+-5

q-\ ',1

7-5
9-10
B-11
J-O
6-13

o-A
9-1
7-5
8-?
6-5
\-3

7
I

'9
10
1l-
\2

Vios
Westlandia
DWO

DSO

Vredenburch
DeIfia

h-l+.
l+-l+
Il-3
l+-3.
ll:3
U-1

t

.i

p Joop vat ind.rukwekÈend àt aid'cijfertjes hél

Progranna 3e k]-.B konend 'weekend.

I

I,ENS
GDA

DSO

- Vred.enburctr
- Hestlandls,
-wc

Vios - H.v. Hol.Iand ---
Wippolder - DI.lo , .,
],e&kklr. - Delfia

í

' i,l

TEESTAYOND OP ITINS.

0p zetertlag 6 oklober is er veer een grantliose feestavontl op ï,ENS.,
Voor tle leifhebbers be6innen viJ net een barbeque dit jaar. Aanva:rg
19.30 uur. PriJs f. 10.-- en opgeven tot en met 30 septenber.
Dit i.v.n. het besteLLen van het vfees en d.e stokbrod.en

brirbeque . , .

'!|I 'r

3

T



1 , I t,.

Na de barbeque'tot in d,e,l-ete uurtJes ldansen op'de muziek- vd.ri' ZBratustre.

r:.i 'i, :

Cerla Verhey - ,. tel: 3215673, . .'
RenÉ v.d.Steeà tèr: 3!551+31 'of acàter de bar.

"., il .t t,,_ --
.:. I i" .,!:., .l a" ffofO.

't

1\.oo
11 .00
10 .00
11.00
10.00
11,00

uuI
uur
uur
uur
uur
uur
ulIf
uur
uur

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

ssssssssssssssssssssss
S SENTONEN ZONDAG. §
SSSSSSSS§SSSSSSSS6SSSS

Uitslagen 23-9=1990.

I

Vuc 1
HerEeg DVS '2
TENS 3
IENS L
IENS 

' 
.,

Vios 5
svlr 3
I,ENS 8 ..

LENS 9

,1, .jI

- I,ENS 1
; -. L,ENS. 2 . ,t ,

.' -:, ïerburch 3 ., .. - Archipel 3.' - HS Texas DHB 3
- LENS 6

.:o''- LENS 7. . ;.. _ w'Ir 3
- l{estlantlia 2l-

2-l
'3-1 

,

2-5 .,
1-0 .'' 2-3

'0-l-0 
,:'

' 2=L
7-2

L

Eqjlqtli jlrrosrea4q 30:9-1990.

.00

.00

.00

Vredenburch L
.DCy 2' "
LEI{S 3
I.,ENS II

IiENS 5
IIII,ISH' 5
H}1SH 6
I,ENS B'

IENS 9"-',', 
i

30r,
3073
3163
31l+9
?r1 2

3283
3267

vetrd I-
veld L' -
'.'-rl . " .,1';

veld 2
veld 3

I.,ENS 1
LENS2 ,,
DWO3.
SOA 3
oranJeplein 2
LENS 6 ii
LENS ï
Postelia'3
GDA i-L . _

1

H. Wtrhl
N. N.13

l_1
r.9

LIGGING TERREINEN:

pllro

SOA.,

0ranJepIeÍn

Postelia
GDA

- llesterpark, ingaEg;,1{euvelveg via de Voorveg, Zoetermeer '0?9-517899

- Sp.prk. K+Jkduin,-ingàng M,VriJ enhoeklaen . 070-32501"L3

- Groenendaa] Nrd,. BuurtrÍeg, Wassenaar 0?0-321+1370

- croentlaal 11, Wassenaar (bi.J Theo Mann Bouwneesterpad.) o?o-32b31+2)+.'.,''.
-Mattesteinvegl0 ' .:.r . . :oïo::gTïÍt

kogramma volcend.e week ( ?-10-1990 ).

1l*.30
10.00
L1,00
13.00
13.00
12.00
12. 00
11.00
11.00

uur
uur
uur
uu?
uur
uur
uur
uur
uur

H.van Holland. - LENS 1

LENS 3 -wc Ir

I,ENS b .OSC2
LENS , - d.e Postduiven 3
OSC 3,. ," , , - LENS 6
YDS l+ ,r LENS 7 ,.
IENS B 1 .;EOC l+ r .!

L,ENS 9 - RiJswiJk 6

l+



O?STEI,L]NGEN.

LENS l- t/n \ vorden tloor de treiners bekend gernaal<t.,,-.";1 ..,
IENS 5 t/n 9 els bekend
LENS 9 + H.§dogda.

Ír 't,ii' i'r. : , ':.

AJ'SCEBIJTEN

f t/n l+ blJ de trainers

i) í ),r. r

]..ENS

tms
I.,ENS

I,,ENS

IENS
I,ENS

6: 1I

7: I
8:G
93H

.Vier11n6_.:,

.lleynen

.v,KnÍJff

.DuyreeteiJn

. Verhey

o?o-36066\2
o?o-3\6r-088 'íoïo-3Boï1ï6
01891-1?913 ï*
o7o-32r5673', 

-

-Lens b
lens ï
l-ens 9
lens ï
lens L
Jens b
lei:s 9
].ens I
Iens 2
Lens 2
lens 2
J-ens J
Lens 3
lens 3

LH{S 6: zondag 30 aepteraber 2 man/vrouw leveren voor de ber. 
-ltr':':

, ',. 
]l

liil de heer ozcelik contact opnemen fiet n. Sergenhenegousen tel: 3660658 zaterda.g
tussen l-8.30 en 19.30 uur, of R.Keus-'tef : 36015)+l- vriJdag tus§en 1:r.30 en -r .,- ;
18.30 uur.

Yri j tleg 28-9-1990 Ís er weer tr€.ining.
aenva,Dg 20.00 uur . AaJl},,ezig. 19.30, uur.._

BET,ANGXIJK
i

[heo Massa (keeper van ITtrIIS 9) is afeelopen zondag zijn portemonnee kïiJtgeraakt.
Het 1s een Bord.eaux rode porbenonnee net inhoud i .::'... :. - .'
I studentenkaart lIB0
J. bankpasJe (nutsspaarbank) * ;l i

A]s Íex0and dit heefb gevond.en, wil- deze het dan afgeven aan d.e.bar?-

fleren niet. selektie .

lo_ps1:orers seizoen !0/!1-

6 doelpunten

5 tioelpunten

F.v.KniJff lens 7

r,I
l+ doelpunten

3 doelpunten

,Disseldorp
. Y,IftiJ ff
. Groèn
.Wa,sèernan

J. odenkÍrchen
J' Col-pa "' r ' u

C,Wol-sheinéi '

R,Jordan
Ií,Kooyenga.'"
M. ScbuurBeÍI
C. BoLnan

P. v. d. Lubbe
Y. Xauch€,ran

T

F
B
x

2 d.oelpunten

zzz,zzzT,T,zzzzzzzzz
Z ZAAI,VOETSAI Z
AL L IrL L b L lJ L lr L IJ Zr L lJ tJ

F.Monkau :

A.l(uypers .

L. VerkiJk
B. Scholten
n.v, Noorb
J . Heins

lens ll
. lens. ?
l-ens 7
l-ens 8
lens B

.1ens '9

Uitsl-aeen 17 t/ n 2\ septenber l-990,

'' r,ucs r' '
Rava 3

; SC Noord.zee L
- I,ENS 2

' I)e halve Maen )+

. .r; r'i
- LBNS. 3 . r: .J-1l+-1

?-r

-t

, ,.. i.l



Wedstri,l dprograrm,a tt/a5 oktober 1,990.

MeBnalÈa L oktoler L.

19.00 uur LENS 2

Hoenstlac 3 oktober

- Shàkti 2 RIIA Zuidheghe

zriialagrre 't21.00 uur Le.akkvErtler L - IENS l- 2C

Llg8ing sporthat Zuitihaghe 3 Melis Stokeledn 'l-20L -

opstellipg:
LENS l- en 2 al-s bekentl.

, j'.,,J.: 
'] y.íí::. r

Voor d.e comiretitÍelndeliDg zle vol8ende lENSrevue: , r

zzz7.zzz7,z7.zzzzzzzzz7,zz'zzzzzT'zzzzzzzT'z7,zz
Z I4I{CS DE SPONTEN VAN DE Z.M. I,ADDM Z

?,zzzzzz7,z7,zzzzzzzzzz7,7'zz7'27'zzT.zzzzzzzzzz

;,

Uitslag vriendscheppe]-iJke vedstriJd 19 septenber 1990

LENS 1 - Ecso 1-\
,.rl' '+'.r 

".,:.
Uit slagen zaterdag 22 sept euber.1990..

1\.30 uur ïS Texas DHB

12.30 uur Vit.Delfb 6
10.30 uur Vit.Delft 1\
1\ . 0O uur Vredenburcb ).1

Verzanel-ti.J tleí:

J . v. Blaricua
W. StaoLtlulien
N.N. :,

N. N.

9.15 uur
13,00 uur

genaalct. AÍheldlngen
Bruyn , teJ-: 0].5-6]^?396
. I r, i!". :.

.- .i- ' 1r,lrj,;",

lr3 '

l- !
I

BSC 68
SVPTE \
ITTSV 3
HIsv l+

1-1
3-1

.-' 7-0
2-l

LENS
I,ENS
I,EI'IS
IigNS

1
2
3*
)+

líedstril dproArerÍÍna zaterdsa 29 sept exnber l-990.

IIet eerste en tweed.e etfta] ïoÍdt èoor de trainer bekenal
voor LENS L uÍterliJk vriJèeg voor 19.00 ui:r blJ Hans de
of biJ Martin Bru8nans tef: 3658f67.
Voor het tseede tea.n'biJ B.v.rl.Noulsnd tel-: 396?016.

- I,ENS

- I.,ENS 2
- I,ENS 3
- IENS \

LENS 3
LENS \

oo5/028
otz/06,
o23h3t
B\/206

il
I,ENS ]-
I,ENS 2

13.00 uur '.

1L.00 uur

DRINGEI{DE OPROEP.

Gerrrea/d voor LENS L Zaterdag een grensrechter. Interesse?
Neen den kontskt op met I{ans <le Bruyn &f, OI5-6f2396.

..WiLt U eventueei verzorger vorden vaD onze zatertleg fomlatie. neem èan ook -kontakt
op uet Hans de Bruyn.

6

,J



LIGG]NG^ IEnREINEN! -t,-r'- -' :r=-1. .i.;r.:-'...,.i ""', 
.,)'Ir;",:,i'...,., ....:F..rri, ,...,j .,t I..r.' i .

,'.
ES fexasl,DllB:

Vlt.Delft'-. :Irlt,l:
Vreaenburch:

(i(i,.i
i r...

OPSTELTIIÍG

Duiulaan'.1.90 ,. riu .te1i 3É.q63í9',. rj;!"r, ... irj;
sp. prk. bíad É eís'Éóàu. i5rëaos ntdaerwè[., ];. ter:: 0]i-13i] 5

JuLi aLaanlj e liJ,v;e{enburchteg: liJ -ay!J k te}j .,39 5??9q,

ri

.!. :1i t

.irr.)í. '.i' : ;rlJ ,lI ;l'..-r, .lj. j, . f.i--.:.:.1..
'l.l.a' :"i, ' i.rr.',, cr1 :',iii r):'.':t ,*rr- -.

@g!411@3: ii ," .,1.' : '" I 1- :.r.n:r:-:.r." ,' +'rir: .,?.':.r . :'ri, E
.? n i,- - . .

P.Àx, H. y.§Íersbergen , E.Miàdelburg'".Í,. SÍnke ' J. §inke, .1l.v.HiJlrgaerde-à; E.
r.rtríst,+'Ébnvuuiag. L"'": ,,ï "1,',;.ti .:;;"'i'i' ;ir,.,Ï ::i':; :ll"l,
aaaspreekpult .r.éínte telj i Oí9=:L1923?. :,, qii:l j.t. i j ,,ï..;-i-r ,:i;.,. .-i -.. ,j.\r,.

.'1 .".:11,",i,,

': rit,'t .,
,. :i

d.e !ÍoLff ,

tfns )+:

M

.Suschi E.HEkket, N.Jagesar rt l{!Enqtr)-e., _G. KuipF{.r -C!.L-ip.Iaan, L._Mer:ite-11,-,S.NJa.met,

. osuan,i F: SiLlÍakus, 1I. Stulfber gen r;,H. Kouwenloven-.. ,Ír';.i'
aausprdeEr'unt r L.líantef 'ïè1 :' Sioït*26.'

HedstriJ dpi-ograrnna zateritae 6 ohtober 1990.

' 1,. .,. j::.íi.
.Íi\t-1 -.. Ll:". -','' Í^ '.,- :..'-!.,:?rÍ!

jio 1.. i-.i,-'r' ,'ii'

. it.Íi,a[: .

..':r;,t'll

I{een dan tontrilli-j-Ii:.

Lr-.i

;" "';i .

ir..:11,:ÍÍt;{.i,rí1 (-1.1 i- i.-

': rr, : iË

1ll. 30 uur LEII€,,-| 'r,.i' ,Vreddnbur,chr
12.00 uur LENS 2 - Xc:eq.3 .,_.

11.\5 uur tENs 3"j JAÖ 6
1\.30 uur LE§S l+ - Nat.Ned. 6

I{..Teunisse :j,t ':{00,r1O2_r. ! i ,r.,w r...r -
N.N. Ot2/062
N.N.i , . t,,.,,_1r i . ï O?f,i]\g.Í.! 

.r, .r.r,.''. -

ltl;N;;. 1,,', ,r';t: o3l!'1202 .1.,;;, r,t.-,,! :

DilziEende oproep:

Gewaagè voor LEI{S 3. Zaterdag een grensrechter. Interesse.
op Det,'.lld,n6 ''d.e Bru]rB tel: .OL1:6L2396:.'. ii.;'r,,",. . .'- ,ir, ï.r+a ,',i c

Tevens gevraegd een verzorger. "' ':r'r-' I r'rLir'í]'r";.i "?':"

:4,.-i , .. , ): :.',) -i . i ,,r i, ' ,;:,1.

,', :.:,,1. .}i. 1,. . .ítitl r-,'? j

VA]{ HET JEUGDFRONT:==================

Algeneéo.kontaktpèrsoon:'. PauI .v. d. Steeil, Chopinst].a.et .:!O3, i25r2 SV ,Dep Hapg.... : .:...
.''.r..':'. i - .: '. tel i , 39?0151+. . BiJ "geen ge\oor:,. 36351118. Iretl Grens.' ;.',

________ï:__:,1i::i;;_ j:_ï______

IíedstriJ dproere^ma A-B-C-D-E en I' ,l eusd.

6 r.Afbe]leir voor. ontleistiiieiitie ïed.striJdeE a1leen..biJ Pau1,. I.. à. stegt , (39Tp151+) 1'll:i"'
zo snel, reogeliJk doch uiterlÍJk voor vrlj dagavond. 1!.00 uur..BiJ geeF.'gehoor. ';. -:

beLlen naer f'red Grens (3635U18). In uiterste nooti nog op za.terdagpor'E9q op :ri..,
IENS (366L31\) na 8.OO uur biJ leroand ven de J eugclkoumi s s ie. , , .,.*.
E1fteL. deturir' ": aairveng. tegeÈstandel ;', r uit/thui'e" l. terrein/veId. .sa.:n.k;Lens

i..Lí1i:):r',-r . <, r','í,flí,/,i'i . -..,
thuis . '.; Vl-:,''í, J .. : ir: .. . L3.30 ;,.r : ..,AL

B}

29sept. ]-l+.30
lokt. 19.00

.,zlsept. 19.00
.í thuia
Stepe 81 uit NiJkeïk1a8n

18.1r.
18:00 uit

A.DO A2
SEV A1
e"iËfl

,l

29sept. 12.30' ..,,, Zuèrvei's,,81.. ' ,thuis ,;.,' Yt : -*;i,:,ri,I .ir J1t30, .. .:.
zgsept. 10.30 . . HW'81'., 

";r 
,r',. tbuls- .'.-:.,,V1 . .';1 r'.' ,. ,. !i,h5 :.'.

zgsept. t\.30 Leat(kwaltier 82 thuis:, ' , V3 -.. . ;'.u-t. -1.1;,.11+..00., -r'
29sept, 10.30 DI{O CI , , , ,, ... thuts , V3.,..J _. . .r .. ...,9.\r ,. ..
29sept.. L3.00 La€k](varier c2 'thuls V3 ' 12.30 ""
29sept. .l-0.00 ,.BL.Zvert DL uit - Dr.Maneveltketle/W'near. B.lr5
:ósept,'re.oo "''onderling voàttàr op lÈus zid kopy ''1" : "r' :'-' 11.30:,': :''-

30sept.].2r00",.oDtler}ing,vóetbe}'op,I,ENSziekopy

82
B3
c1
c2
D1

-- 7

D2



ELfteI èatun aanYang tegen§tand.er ult/thuie terrein/ve1d 6s. . k. Lens

D3 29seÉ. 8.1+5 Quiik'Stbpd Dl+ utt t NlJkerkla-an .;; 8';00.',.',',
11 .30
9.00 

.30sept. 12.00 ,. oh-dgrIin.g voetbal .op .LENS ?ie..kopy" . ..
egsept. 9.30 '- RVö"Él ' 'thui'à " v2
Zisèói,:r:9.3Ö'' :iàticis;,E3 -r'..,i,..'rr-1tru1§ eii .-V2.:,ri,:l','.'.i"

zgsept. 10.30
zgsept,. 12.30
lokt. 1í.00

p9sgpt 
'.,1F-.3P

,!.t00.:cr9'.'1
10 .00
12 .00

,)

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

EL
E2
E3
Ell

E6

Tettro EL thuis V2
ms E6 thuis v2
extra trainln8 op LENS zÍe kopy

onderling voetbal op LENS zie kopj'
Cronvliet FI uit

, 1. .,i1,; -1§_-'lr5 -t :1.É..,:-

':1,6:.15 r"u."' " r:
8.oo

EI ,.,;

F2

Í'?

17.00
r0. 30
1?.00
8. )r5

12 .00
]0. 30
12 .00
r.0.00
l_2 .00

lokt .
29sept.
lokt .

29selt.
306ePt.
29sept 't : j...' .30septr.
29§ept.
30sePt.

, Quick E7. '-- - thuis *..,. ^V2 ,, ,, ,. . - . -12.00" àiit'a'trÉirirne ob íuus ài" riopy''' '-,.','' 1,. 16.*1151

Quick Steps E6 thuis " .' 10.00
':-'t,

extra t"aÍning op LENS àie kopy
nuno F1 uit

r-.30 .. "". -
9 i 30:i:.: '+-'l:i'"

, :. onder.ling: Ygetbal ,op LENS zie 'kopy-'. : i:fti..i.LÍ.30:'.i:lir.. "
JUvenià,'d;-Fi' '!'i.r'.111, ,r'r.: i;..r-,ll _...' ,..ri:i -iI-ri.DL00 ..:r...r -

oraerling voetbal op,.lpllp "zrg Lppïr; , ..: .. .i , ., *r,19 . ,. u ", .l,

T1

BIJZONDERESDff,I:

- aanweztg. jUI(O íanaf 8.00,:uur.: L.+].A.Berg, ltí'den HeiJ er:'en;',H. Verhetrr:.:,: r,',;

. i,,._.: 
.. 
r,:,' r t . 

1. 
j,,1.:_.:.."..r::.:j.:-.ilrÍl+._...1.;

, ,-',,' 1

- gaa.rne oudeii' rqt vervoer voor : .t'Ells D1 , D2 , D3 , Fl, , I'2 el_ I'? . .- i'i I
- lees ond.erstaande kopy goed door'.' i' '-'.1: -. - . ' 1J.' ' , ''.
- opsteLllDgÉ[ als yorige 'ÍÍeek net uitzondering van: ';.:i.:-i.;|-1i
I,ENS 83:

L,.Abounarse, II.Aldeniz, F,Barsatie, À{.hlytelèar 
" 

G.GriLlen, B.Jegga, M,KLerck; '*

E. Lau, M.MeurÍnk, B. §naaal. R.v, d.8ee, H. Yasar.
Ieitler: W.Eey$en' ' ' ' -rv' i1 - a"'1''''Í'rci :r'" ' '
LEIIS DI: Èonrler J.Usge ( Í,ENS D2) en B.dé lange, met E.Aker.

I,H{S D3:

K.Azgaguen,. V. du Chatinier, J.Deurlgo,' S. Essièd' .R.v. d. Gee6t, :

F.el Ms,souati r' D.Obdon;, S.lànhlet, H. Sahin, . M: SaitlÍ, :A. Souaré e

lefdèr: Ï.v.al.Geest. "' '-" ! i'=-': - ' - ': --'
M. GokhalÍa,,,:A i Jagga,
n Y. Yaser.

J,ENS E\:

J .Arenbergpee bers ; J.Bruetlaí; R.l{oogendoorn, J.Guenoun, Y.KnoI, tr'.Lock, S.Siregar,
n.v.d;Snoèk, R.v,d..Íof . l.;',, '.:': ' '.:i r'::ri-l',,, ' 

-.'-

J.eider: lí.Iloogendoorn. , i1'' r,''.\ ' '-.i r ".' li'.. I '.--' i'i

I,ENS F2:

.Í'...DeeÉel}, J. v. EI-§rÍ-tJ l'., ],v. tI. Geest, E. Kuik - (29 /9- niet ), K.lorie, N..Muns, T:nuy-
'gers, M.v.d.Vooït, B.VreeswiJk.
1eÍderè: i.Murs en It. Buyters.

I,ENS F3:

L

.! - 1,,

L

R.Antonissen, n.BekkinB, B.B1oB, R.,ten Katet ,E'KlpP;''R.de. Klerck'" M.Kuik(29/9 niet)
M.ter Libdeu, R.Beuver, M.§pinks, D.v.d.Vegt, K.Vereécken. '.'.... .)': .. -1
l-eid.ers: À.AntonÍssen en R.Vereecken;' 't .'i . -,, i' . , , JLr.. ..

NOCMAALS DE OYERICE TEAI,ÍS ZIJN AI,S 
"BEKEND-,I 

IJ!,!

OnderLing voatbel op zondatq. 30 Èeptekber: D1. - D2. D3.r iI Ert . 1!?

Aansts,anèe zoEdag gèen ve lekker onderling vat voetba,llen op LENS.. !e,v9r-
wachten. ls]Le spuiers v.au. L,ENS DI, D?, D3, F1,'F2 ën [3 ongekleed,qm 1]..l+, uur
op LENS. NrituurLiJk spel"en de D-k1aÉsers nict onze F-spelers.

B

I

.lí 
;



I,Íe naken hier apàrte groepJes voor. He voetballeu door tot ongeveer 13,30:uur.. -',

DaarnadoichenennatuurIiJhnaari,ENs].-vxed'enburch].k1Jkenofand'ere-.'.
maar nàa? Ètié. ueen eèrusi Jé vrtendJes van scÈool of uit àe. buurt raee.' ' ' ' -:
íài-rutË",iui*i ;'""''.:"' ',, ',,,.:.. ':;:,"-.,.:r',r,,'_.ij'.
Extra tr &lnihE oD roaand,eg I oktober ! EU. E5 en x5. ; "_.* ., .. .._i::i..:,.. rrr_',lii-.

il r'. r:.,"

a. s.uaàndàii:iràtnen 'ae 'lpeierà v'an;'E\, t: éh É6 een keértJe p*tr; "rí"' 
i';' qs "r'l

1?,oo t/ntr8to0 uur. Maitin eri n'éin'gèven Jurtie han trainln§." r&h'or r6llr1'uír
,og"t, y:.rop.ljJ.q 5pnes lers.r..l:99,., 

Nuuï, Íl"I6t Je vriendJg". ,su,- : '. l: '.";r;,i:,: .i .,''

i'

Ond€rkB de olen èa8en kunnell,j ve negisteéd.s nat nieuïe leden gebruikeni
3iJ aie B:-*Lassers Fulrne4 er zel<er nog 2 6 3 sPefers öiJ . r , ,1. .. i
De C-: en D-klasse zi.t daarentegen bartstikkg .vol,. .!iJ de E- en,I-\la9§e,:

Nieuve leden nci

ELfbal, Íotors nsken.

KledÍàe rëti:uii.

r '- Ir'

I

I ,'' r ,..,ir , ,. '.
I
!'

1

.'7 , r

kunnen ue,.q.ItiJd ngS nietrlíe',1ed.e-n getruÍken.., BiJtB ,hebben r,9 'een.E? terwiJl
f'lr, vat ;net 1s Íngedeel,d, test nog vat spelers:kan gebruiken ' ,, {... . .r. - i.-:. r

Doe alLeuaal Je best en neem kantiitiaten eens &ee naar d.e traÍning. , -'',:,,.i

e.s,Zaterd.ag zullen er fotors genaakt vorden van de thuis spelende teans...
Zorg èr dus ellenaal voor d.at je op tiJd komt zodat tle fotors gengakt kunnen'
voràeir'ian de kómplete"tean§l Ícitestelien kan'dè veèr er na biJ tle lèider. 1 r

Van de D- en F-tesms word.t een veek l-ater fotot s gemaakt s1s JïIlie thuis"í
Epelen. r ' i..

, r../
;r

.-ll

t
' ,. i'''ii

.,, Í

, 'Í..i ,,r
| :-:'t 'I t

!t

._i

!

{

Afgelopen perioae hebben wiJ ean d.iverse Jeugdspelers een shirtJe ven LENS ,.

uitgeleenil met natuurliJk de betloeling on deze terug tÈ kliigen. In sonniSe -.1:'

gevellen Ío dit nog nÍet terug gegeven'. Het Seat om licht blauv-e shÍrtsi va:r ,

het rnerh Pony en orr ble.yte shirt net korte nouï en }ritte strepen van het ..,.' ,.

merk Advendo . Gs&rne a.6 . ,à aterd.ag retour. 
: . :j . 

,.

FeeEtavond op ï,ENS 3 voor de snelle besfissersl., [,.r. ]. .i ).,rr

, 4 , t ); i . .r { :,:.. . ,' I
0p zaterdag 6 oktober een lekkere borbeque-avond op LENS. ouders, trainer.s, . i
IeÍders en A-kla6Bers ziJn von harte welkom. I
Aanvaflg 19.30 uur., Opgeven kan a.s.ueekeqd,biJ carl€' Verhey en lené v.d-.Steen ,g

d.n.v. beteLihg van,f.10,--. Dit is voor bet vl-ees' het. stokbrood en -de pinda- 
1

gaus. Na de barbecue natuurl-iJ} een daYerend feest en natuurliJk is de disco . 1

er ook seer. Zie voor meer infornatie voor in de lENSrevue. r'- . 'r.i
i

Uitsl-asen,ieuÍ{tI:

ir. - i:, ,; :. ., ",,j -: ,i l, ., ;f
,, ï. ,7|

',. ,L
b--í ,i

E2 '23-o " i.'" r i :)'t i.., . ,3_? ", , !

LJENS A1 - WC Al . 1-1 L,EllS E1 - Vios El
I,ENS-BI "' - DUC 81 

' e-l ' LENS E2 ', - Die :Ita'ghë

Wus nz ' - Gona BL 't-2' ' LENS E3 '- HW'E$
TXNS 83 - RAS B1 6-3 I,ENS EL _ HW E,
],XNS Cl - Wesr]. Cl t-z LXNS E, - cDA E! 1ï-0 , _ . ,i $

luNS c2 líestf. c3 1-6 RKIEO E6 - LENS E6 10-b.".' ;
rrvè lil : .: inus lr I À-a, " Dt,ro l'i ''- - r,ENs Ft' " 1-1" -;.
Quick"st. D3 i- lENs D2'' " 2.í Laekkw. F2 - LENS F2 i 9-0'"''''1''Wrtuiet, D2 - IENS D3 3-L spoorviJk I'1- LENS Fl+ 0-6'' ' i
Do.t was ]ekker ruotig, efgelo!€tr YriJdagaYond' De teLefoonks,bels varen ooó"!u-'ïi'
Eireden en tte J'eu6daeiietafis'vas onbereikbaar. Gèe,n afbeJ-leirs en gewoon'door 'i
kunneÈ'eten. iíat-een wéeid,e, Oeíukkid lraren alle te"m" *.f konPleet en'tféef 'I
de betoofde regen \,Íeg. Hierdoor kwamen all-e teB,ms ln alctie met de vofgende i
I'e6ultateE.

{
9



@[:1;i:
Mooiè shlrls^,
viel heel erg
notlig ou hoog

LEHS AX - WC A1 1-1.

t... ...
rrr, J:. ' " ";-i, i :;...,.'a .. r:,- ;..,.

.nleuve broekJes en.heLe moole tra.Íningsilakken. Eet voetballen
teEen. KoE op JoFger-rs. Het meer inzei en èoncentratie 1s egh!
te elnèigen. Begin er nu nee. \'' 'L :

-1 I li':,."j. .:. 'r'f i- .

1..^r

Met d.e nleu'de .treiningspakkeD aaJr kv8Jrren ve het veLd. op vooJ een uarning-up. ,
Ioen giJlg lret nog vel iekker, , &a!r. toeÀ tl€, ffedstriJ d.: bàgöy iraa WC hel, 'ilteiè' ';'
spel en èomlneerd.e._. ,, ..,...... ,.. rr.:.,j,,, !:...,,i ,., :.,r..,..
Toch kv&men we op vooisprong door een kJlappe vriJe tràp van Ergin, alie schltte--'

-t-

renil uerd ingekolt d.ooÍ JÍn. Daarna kwau ile achterhoeale ond.er grote d.ruk te
staaÍr, Eèar tot de rust bLeef het 1-0. - --:;' -' '; ''-''
Na de rust bègon.r'IENS vliJ goed rias,r'l,ENs. VeÍziíàkte veer':na .10 'nln. ' 15 , ,
De druÏ op de g,chterhoede vertl groter naar D00B EEN PAAR 'SCHITTEBENDE RED- .;
DINGEN VAlt'DE IGEPER IN vAN DON ,IN NIEI,§ BLEEF DE,NUL ACHTERIN totdet ei.aen

De ïoorzet van
harder; .iÀaar
': r- ;t"'1.i;

de rechfèihÈnt baLverl-les geledenr vertl.:WC'nah de a8nvéI' ovei.
WC verd ongelukkig iir ei§en'rloel gdàchoten. Het spel irerd Íeel
het bleef I-1. .., "i ,.' ." ,r',.' ri. ",,.r., , .l:. . .,, r r,,n: .'1 .i

Jongeno, volgenale week ADO thuÍs, dan winnen ve neerlI

2 41 spelers.

@l,:.''n'
von heeL ller
Etlvin d. H. ) .

LENS 82:

Een leuke !&rtiJ tegen Gona Bl-,
vaute leider t.w. oilbert Steen

-LELS !3: . .

deed }ieti veer , heel "l:euk. nAS A/B/C-conbinatie' verd sirnpèJ. met 6-3 versloBen. ":rIoch konen tïeineh op de Hoensd.Bglridtlag Vah L6.3O t/m 1?.30 uur, , - ': . .

IENS cl: '"1 r i i '' "

Ycrgootde de vedstriJd in cle eerste heLÍb. Ter veinlg iuz-et èhieen'2-O echtbr'stdnà.
Dom hoor, allt vas nlet nodig. Dat zEgen juIlie de tweede helft veI.

. ,.r' .,.; ;.' . Í!: r. '. r-. i I -,!,,. I -, , .i

aletld.va.n kopl-oper DHC. Bi. staat nu.vel lreel .drg. veiLig". (iietuaar '
De inzet rves grand,ioos, Ge zo door, 

" 
.. . ;, ...: : ,

He1s&r verd er veer net verloren. celukkig een
viJk. Maak er iets van Jongens.

:1- l

,..,

niet.
1ï . 30 .,uur.
t/m Ii.30 uur.

verlooi 'nxet '6-f Van kopLöper'Weetl-antllÈ.'Even allemael een vaste p1aóts vinden
net Jd}}leileidei Joop Pronk. .Daerrra zsl het bcsf beter' 1iaen. Succes.'.r. .1"'

I,DNS CA r

LENS D]:

I,T]NS El:

de eerste heJft varen Juu.ie.beter. BiJ een 3-2 voorsprong echt,er te veeL
kIin$engeni§t'NaruStwaghetnind'er.Rvcvonmet6-3.
I,ENS D2:

-.*., 

'-, '
kwan oet J-0 voor mB,er Qulqk Steps:hod wet mecr inzet. Dot is niet nod.Íg. Inzèt
is een vgn de belangrlJkste dingen .iq het voetba] en det kan éIke spel.èr hebben.,
ïed,ere veek. Kon op. . '., , i , :r

, ar+ 'lvÈrl-oor.geheel onnodig- met 3-I. A]leen ms,or voetballen kair natr:urliJk
Irainen.,hoort er ook biJ. Dat.kan iedere uoensdagmiddag van i6.30_t/rr
l{par ziJ.4 Jullie??? ook zondag l oktober uogen JuJ-Iie kohÈn van 12.00

----: .f.--- .rf , 
..

speel(le een hele knappe eerste heIft. Daarn& verd he! ,Het , ronnellBcr,
tigenstantl, nen.trogeiè Índeltng ls "aangeyrsagtt. Zaterdug v91 een iter

Te veinlg

t0

ke;.RVC.
},

.; " ' 1 ';t l

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



À
ö

I

r

LENS Il2: . ':'- ,"..--'- t. -t.-....,..'r:-,"'..: ;.1
hetzelfde verhaaL als.biJ El.- te veinie tegenstqntl. .0ok voor. Jqlli: lu,,g:l ,trogerei,

LANS 833 ,í,'!; a:; i ,, 1.,!r lL. rr ,'; i : ,, . +

ffi-*o'ni.t, ,o obpàrnaëÏlif"ffi:"r:::t":ià.t,.".tit vJà,r agz3 ri,"rà;'óe5' .,' , 
!'Jullie voràen r.raerschiJ4liJ k llogef ingetleeLd. . .. .. \ . , ,,

J,ËNS-EU't rr'lL."r 'LENS E)+ í- !lVV)Er* (3-2) ,:,,i','; .Íi1í '."-, .* '','"-r{" .l--- ,. .J..... à... '-..':... .,. , ..rr. 1 ,..+'.; t,r.l, ., 
I

Een eerstb. heLf! net goett. voetlal -zoíel ver- IENS Eh als EW '85'. ':': i 'r ,,tr,

Eelaas kreeg L,EN§ een doèlpunt tegen maar bleef toch, goed voetb8,llen;,' '1, ' '' ', I
De 2e.helfb deden de Jongens v&n'LENS El+ er een schèpJe boveuop en IeisaL scoorde]
1-L. Daorns, nog een èoelpunt tegen 1-2' , ',-il
Moar ve ginEen door en nobln scoord.e 2x en lrre vonnen d.e $edstriJA me! 3-2. I
Een zecr=spËnnnécle en goeàë vedstrlJd IENS hll 0AAT DooR zo . " ,' ]'. I I

"Jririe,!,9ri."! aueuraat-ses1gu.,oott*tdf-;-l:-I:; :, ". ..,.:,'.",I'.,,[,
.\' .i i . ?- i , i .e ,ï ..., i 

eàn vader., . : r ' t'.." .'!1,
, ; ." ,'i,' .., '':. --' . ' . ; 't ) :' th

'i, ' .r ' t 0'
LINS E5: ' ,.. .r . ,,, ;.'{

behoutde', een schitterènd.e honsterovervinning o! GDA.; -', r'..,,'1. ,' .j '. , ' - ' .'ï
Ue eerf,iJkheid Ís wel d.st er d.oor twee lat,e afbéllers,bij Il5 trreei Jongens van. ,IJ'
ona EJ. rneespeeldèn,en do.t scbeelt een stuk. Toch'veL eens leuk 17-0 viÈnen. ,--$.
.t.,.: ,.,r i.-' .... , ,, ,'., 

",, '. 
j .. i 1,1:rr, Lrir'r 1, ., :. . , 

|.

BITQEO,Eq-:T,ENSE6,10-!- 'i,r,'r . r.,r ;', '§
,i '.t ,t[

Een heLe Jeuke wedstriJti 9 tegen'g,d,us iedereen hon.;6pe1en, ,he1d,as wa§ nKDEo tr'
uterker'omdat ,er spel.eríJes van Lllll$ toch ,nog te veinig j.nzet tonen. en vier nÍet|
ell.ee kulnen dOen.. : ., .r ..1 .,i, r j ,Í ir 'r., " r r 1:.

vle konden nogrhet op tiJd. 6pe.Lei'l omdet er 'tvee" spelertJ e6 te.le&t,ve,ren, om tÍenf,
tuur verzarne.Len .en nÍet om tlen voor hoff eLf . Oo-k heu ',iervoer ts'een próble.en. i {'
Devel,frie neusen draalen altiJa voor het \Íervoer op' \
Zet Je kínii niet blJ het hek Bf maer. bÍedt ook eÈns &on om de spel"ertJes te 

$
breu6eu en bllJf d.en ook eens kÍJkeu neor tle verlstrÍJtt. f
Dogr de auto v&b PauI v.tt.Steen te nogerl gebruÍken k(Ènren r,/e net.op-tiJ.d il;..:,]I
Nootilor!. Paul, onze h6xte1ÍJke dorlc biervoor 4

B Jougens + J"eidcr kEn niet, in ééfr aUEo, dUa 6een outlëIs konden ermeÈ om toe ''''l,l
l;s jutchen, Volgenrle ueek hi.cschieh zi.Jn o.ll-e ouderG er wel- r . .1 'r1 , '. 

I'
r'.. í, i' t,,-,i r | .. ,. ,:. ' , .i'r .' i 'i'l:,' ' ,["1

'l ,.. I i,'' ij.r '1.. ,.1 ,!.,i -.,, í'r,.,.' rl ::'f.:, [t. i r.:', .-:,i,,..- ,. Yader van Patriek; ' lr-'r'Í' ,',"'l'
, t"'t .. Heiuan BodttÉil.' : Iï -i'*., -'.'i ,' ,'l .

..,: f i,i ,l r'. . rr,!
UUO.Í'l--IENSF1r. 1i1,',',." .t . ', ,1.!i'|. i.""'t.:i , "'+

,, ,. , .. i..e ,r '; 
r',. , , ,',", .[

zeterdagmorgen in &fIe'vroegte nuar zoetelBeer. Maàr het 'was rrler'noe,ite waardr' vaht
v4t ï&6 het r{èer een sprrnnehd.e vedstriJd. De striJd Sing ealdlg r ge:.iJ Xveat:AfÉ .,ö.
op, hoevel onze 3ongc=nÀ toch veel ueèir kansen hregen (tle doelen varen '!e srneI, hé

Uiótr) en .r.u* in óe aanvaL var:en. Iit zeker niei in de ro€Ltste p.Laats dool I
verèedigenal verk vÉ,n R8ynoad en Seb&stio&n. In tle 1e helft kwttnen ve aI lrttcl- $
o! eeD 1-0 voorsplohg, lro4l' ni.! rust hsd DHO een beeEJe ntuzzt:l en scoordc 1-1. Dat
líe de 6core, orrdetrks de beenwoni von Gary, de kieT,en von I'ourÍnho err dc ,, i. r1.; -'-],i
kl}le vsn Sebastisen zo ko)rden houilc+,, vlnd ik toch vel_ kn*p. Iloeve:I, he! nÍc!. , y...
6oed.vas,-voor ni,1n hart, heb ih ven'Jullíe Benoten. ,' , ,:, :, . , : ,, : '.;,.í:, j

:,'-' ), ., .-'.'r'I !.: r'.' | " i. "" -Í,ft.j' l'1È\
, ," i ,, ,. , Een .trotoe lnoeder i . "' 'J - , "'l' ,
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I,AAI(K}'AN'XIUR ['2 . I]E}IS F2. (e-o)

lÍa'tle leuonnen redstitja "* ,o"ig" ieek,'gingen vè'vol goààe ruoed naai'!"rr-. . . '
kwartler; Deze wedstriJd zau ook nel in one voord.eeL eÍnd.Ígenl' zekér onAat Sariy zich
vandaag extra Bterh voelde ondet hlJ aonvoerèer waa, :i,r
De eerste helft r.rerd ons shirtJe van het rnooie korenbl.auv steeals een beetJe rnËef
orenJe, d.e scheidsrdchter snalie hier niets van,.IIet leèk rél- een.beetJe-of hei
Netlerfand.oe !'2 elf,tal in het veltl stónh. EIke baf èie $iJ'tegeií U'6''gr'otè'
gu.§tentr fiiEten te veroveren geleurde op een menier. H&arv€n.d.e. Íértletiigers van onÈ
eerste e.Lfbal alleen maar kunnen tt-romeu. Slldtngs, kopbal,len (Nie1s veet nu zehdr
do,t eon bal net cle voet" spelen öeter ls; omdat Je nu eennèal- geen voetbal-sehoenen
oP Je hoofd hebt) en zekere sa,fes'vB! de keepers I'red. e4 Ton .zorgén ervoor dat :

de'eerste heLft met slechts.1.0 in het voordeel voor Laakkwartier verd afge-
§.loten. .1r,., - :t ' !. tt ; ïi. .,

T.oen kwain àe tveede he1ft . Jan;er det ,i[iels' un liu"" ae viilaelaïond laat no! '
de Donald Duck of de LENSrevue wilden lezen; Ferrl-i ao6 helenaaL tii de bàn ;;s"
y'en de voorbeelden v&n verdetil6en van Jan Wöuteri, èen'ieer deed hiJ dit Derfect na
(?e keeper wes aJ. uit ziJn doel, rnaar. Ferdi ving de be1 op, draaiale zlch orn
en gef een grandioze pess) en Michaei-, met piJn een ziJn knie, tn6er zonaler
ÍhJectle spelend, niet konden verhinderen det het niet allemaoi liep; zoaLs.
vi; graag lllLden. ,. , ,..*..i t,. r. ,. ' l.
stóp-htci màer net lezeir, beste LENS-rirtèntlen or iLel !ià"rirj[ g'e*oon maar
tloor. l'2 heeft de wetlstfÍJd dan wel.,verl-oren, ,net strefochöipen, hbbben ve
gevohnën. Dit klram onder meer d.ool het Àrandiozc, keepersverk van VÍncent.
HÍJ hteld vah de 10 str€,fschoppen ctie hiJ kreeg te vervel.keri.er 6 en het was zeet
hllop d&li hiJ d.e gehouden bBLl-err soms heriler ijerug sehoot'.ola hiJ z.è op hët'goal , i

gekre6en had..
l,Ie baa.lderr ulteraÀ"d'tÍel van de 9.9 n"6u"r.oog, lno&I. ueet Je, alÈ Je don .

J.[tnoirade krj.Jgt ne zorn zvore vedsttrlJd, ver6eet Je voahrrlè netterJ.oug en vlnd ':.
Je het opelea net zo lekker aLs dÍe Umonade t í(.
Hpdden ve uu verl.oren of gevonnen, ik.veet het niet llleer., lk )reb.stiekurn een,, ..

bF'kertJe linrouade gedronkeg. r , . t",.
1 ,, ;,r

Ilens r

!',j

1 , 'iti
EOC I'I ; I,ENS F3

zlterdeg ïíBB het eIvèer de derae rneostriJa'v* onr,u rf,l none.ou kË;;; ïurr"' .."'lelf vertrokkctr ue zoals ge\JóonliJk net ain ol1ën Ílcht.ing het v1erl von .EOC. :

NrI ohs lre hebben ohEekJ.eed. en de heeper Írr gerhcol,;en korr de vedstriJil beginnen.
Ln het Ie8Íh }iep het ue] Iekkef, $$Er tl,1 6uel merktet) Jul.Ile vèl d{rt tle
jgngen8 van EoC !'11! sl veel. rneer'.htrdden Bafiellgespee:ld. Dèt ve daurom ook onze
dèrdc wedat,rÍJd rerloreh was niks aon tc doeu.
Itouvens ik v.rnd dot Juu.ie uLl"emEE'l uÍts'tekehd J(, bcst dedeh, en zeer 6portief ds-
zè nedeYl-eqr6 öpvBttcn.
Dàuron vau he eetr ,llBrrne douch, Liríon8,de ell chÍp.E het, ve{IÍ.eE nl stiel vergeten. :, ._

,ïóngens uIÉ JuBie op de tf,B,i,híng Eoed Je best, doen, en ve irorrtén- ovei eàn ueek 
' '

'lÍl .eetr o,tld.ere poule,tngedeeld deh kb.lr de e..qrcl;e overuj.nlllllg nÍet lung: heey op

Í1t zntertte6. r ',)'.. '. ... Í,, ,.,i, ..,.i .{ , ..t,
;.!,, t . :ii.Í" , 1 .i

JuIIle leider. -,t.., ,

$Dborti.lk fl. ': ir*l r,- 0-6. ,

De et:rsïe vedctriJd ven Flr ging eóir str.rk beter' àun t1e vorige veeh b-IJ ln3, ''' "
In dc eerate helfb hudalcrr ve lrat rnoeite. het doeL te vinderÍ . moar ln àe tvuède'
heLft, dtrnhziJ een steik coflectief eh uitbL{hkeï' rleffrey, Bcoofd(:n vjJ 6 mB&I
en!dot geef,t, de speJ.e}tJes noed voor de yoLgende verlatrÍJd.

i ved.er lluncrrr DlorlI dc IeÍder I'h.

(
'.12



:1rt\'.I

i,

t

I

I
I

t,t

,l

EF{S kr g te weffilrg
3C

TJ
t t

AahvoeÍder
Foberl
Dubbelmsn v{r r

VUC sprlngl
hoger dan zliE
msdosp6lsís ( Í
leg6nslandsrs.

Foïó:
MILAN
KONVALINKAtè$en Setulekig YUC

À1

'.1



'e.,r---dr.ítF=!?=*<f.-:.!YPrE<r1 - .

t

I
I

I

It.

l'

I

.J
c

{

4JEJrÈ:d, -. - 6t "

-

§

# ='li;li- ë i:ii t,: t.§ l,.r

§It

;{

E.
1ir
ïi
;,;

,:



DE LSNSiIIVU}]
WEEKSI,AD.VAN D! VOETBAIVffiTÍIIÏGING I,XNS'
6[ste J,]argong nurunu, 

- 9, lr' drrtàËài'rspo.
*Ëlr *lt**ttIt{*ttlt**t(ltllna}*ltIl}lltlratt *{ft{{Htll{(*$l${ltfrlit*,,rÈ$**L*ttrlr+ra, tlaÈfl +*$lr Ë íllral t *aíat

I

.t.

i ....... I

'1'

À,DROSWTJ'4IGI,NGT.IN :

0118

2795
rel:3638509,

'r :,:l 'j'ir: l: ,Jr..r ,r , - ...
@I9!II!!II,r i..-' i , ,,?:'. 'j1

,'r, ,ir.,:,1 t' -,

A.de:.Nfét .i:r.ir, E iJun.
C,',lt}lk -, .*J ,,C Jun.
Il. ]lanique E Jun,
B.l{ohsn,,J" .i..B:Jun,
I?, Hens(:n., 'i..i Sezo ..
M, IJgoud A Jun,
4.M,o',:demÍt .. r" liezo ,

!.lI JZÏGING LIDI,IA/I'ISC}IAP :

ohzo P.T, PerrelJn
?J'[0 J.l.,uner:e.r',:'r..,

l1 'atÍ' ': 'q '

aB56 tt.n.oost-erveèr, !'.Jun.'03o28l+.'[ezélrsde 13]".25bI ïz1Den He.&8.,
tel: 366319\ . :...r .. .

. NG lr,Jun. 2)+0?83, Dr, c.H',dè Giootèrf ba, a:.5a I,ís Den lÍeeg.
3 39r3390.

2B5B T.l.,actríran, c.Jun. 2IJ^0f 6;':Nonnostrrrot' 53, 252\ LP Den ll:r&9.

2629 $.SÍreser, Í1,
ter-;36?3oio.

Jun, . 14o68r, .Her b_enraöe 390t zrL\ HH Don.Haag,..

: '-,'i r

T.K
teI

)l28

F.J , Diseef d.orI), §ezo, gts.Bl.bl.huv lI9.. ?7!E KH ?'qeberneer.
r,el: 

"oïg:613.,958i,,.,,...., ,'. 
' '; I u.,,.',. . ,-.,., i...,

)l.B.Vermolen, Sezo; Aruqunit:i.e heveu ?'j3;'.?9l1 Xlí De» }Iang.

';J ,, :r

l;

26TB
?689
a5t9
'.:6rtl
euJ.6
'i51'-|
2663

,:ir

Sezo/caaI
Sezo. -. ,'] 'r':I

.i r: .r,. _ - i r,;r

FTES'IAYOND OP ],EINS ÀANYANO 
,2Ö.30 

WR,,

,i. ..,.,, . .ll:

BoE'IES. 'l: " -'
,,: i", Í. ..:. r:'-

Ilegi stfatlekoGterr l-e boeking f.

Rogistr&tlokosten J.e boekln6 f.
liegistrot lekosten 2e lloeklng f;

n.Pronh, Irt, Vlrruer, S. A. Gl.aud.enicris , ' :t

J. Prorlr, II.Verhey.
n.l4rrhieu, C.A.Bnkker, J.B. dc Co(íDs. ooÍre'r.
!J.MÀhiou.

't' i,..

X0 1-- 3

30 '-*;-rE. --...]'i,:i
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ZOI'TDAG A.S. IIOEK VAN HOLLASD TENS. ,t

I \: íri ,. :' , r_

tr I - +rr.:ÈÈ{*l(. rr:r.1j ,1"íÍÍr *i{iCL+-Ír,r.rrBrlt,.... r

De trs,iner vaJr onze 3-6elektie, Ton Scheer, heeft het bestuur verzocht hem
vegens Bezondheldsredenen YoorloPlg va^u ziJ4 taÈk te ontheffen.
ïn ied.er geval- voor een peri.ode ven 2 6 3 naarden zal ziJD taaft tloor een .,..i-
velvanger worden vaargenonen.
Ëet bestuur heeft d.it verzoek ttteiaara ingevilligtl en is uomenteeL bezi8;:, r"',
een geechÍkte vervenger te vlnden.
I,liJ vensen Ton een spoed.ig 6a 6.rgehee1 herstel. toe"...

Het Bestutrr.:

l l{- .ir', itír1tr'r: à. .

1; :,1

ZATERDAG: I,TNS 1 yRDUïBUnCH 1 1\.30 uun.'i' '

I,ENS-VREDEI{BURCE E$I WIE NIET STffiK IS

'rwie niet sterk lE noet sl-in ziJn fuidt het beriióil.andse s$reekwóorèJ" .,Itl{ie niet sterk 1s, hoeft aI-leen naar te v&chtenÍ zou een a.erti1ge verlant kunnen
ziJn. Deze prBktlJk hebben Èe al-leEae] afgeLopen 'zondag kunrien zietríin'd.e' .1 .r' "
vedstriJd tussen IENS en YRDE{BURCH. r.t : 'i
VREDEIIBURCII was trBar d.e Hengelolaan toegehomen on een puntJe te pakken. Niet neer'
naar zeker niet uinder. Door een afws.chtetrd.e houding ean.tè neuen hoopten .de
RiJ srÍiJkere det LENS zich op de muur stuk zou Lopen. In de eerste beLit leek '

het er even op ttet deze taktiek zou miglukken. BiJ een corDer.van Xuben,Jortlen '

'was het Fred Sle die schitterend voor ziJn loan Ínkopte en voor eeE 1-0 voor-; . 'l
sprong zorgde (aartlÍge salte trouríens .trYed ) .
Na d.eze drooEgoaL bleef LENS het betere van het spef. houden (er vas er trouwens i

Eaareentl1espeeI.Ie).Erkva,:rennogenke].e1goetlekensen,o'a.voorRona1d,,
Sogisch lBsar de 1-0 }Íerd nlet uitgebouvd.
Na rust betzelfale beelA. Vredenburcb bleef op tlg,t ene kersJe loeren,-terviJl i
LENS zich naer herteLust op de aauval uitLeefde, BIJ tllt eoort wedstriJd.en
hoor Je het LENS-publiek aI nompelen alat het zo lleteen vel weer fout zsL SsaD ql .

Ja hoor, viJf niuuten \,oor tiJd $46 het een foutJe ln ile verded.iSing àat
Vred.enburch aa,D het puatJ e teveel hieIp.
Het ls Diet d.e eerste, ulaar zeker ook niet de 1as,t6te keer tiat lÍe dit soolt
veAstriJd.en zulLen zien. Het is èa,t Vredenburch kwaut'atief niet echt ge1íe1di8
vas, ws,nt andere had. de schade nog v_el veel groter ku:men ziJn. Voore1 het
opkonen va.n tle vleugelverèedigers ter.wiJl d.e spitseD iD alat soort situeties
zèker ín de helit và ae eevàÍren bèlveiLies'iij àép ip ti; retere fàBenstanders
natuurl,iJ k fataa"l.
NatuurllJ k, bet LENS-puUiek is ver'rrenó in ae loop der Jaren Aoor technisch ,,
en aanval-leud. voetbal. DatzelÍde LENS-publiek zal voetbal uet verstÈntl af en tóe
ook kuunen nagrtleren.

a

red.,
,Íl r,j

IJNICOBN UNlCORN II$ICORN I,NICORN lrNICOSti

oud penningneègtèr ( ttus oud.:- bestuuràl.id) van,.I.IENS, was altiJtl igewapend nèt. een ,'
kritlsche' ca:LcuLBtor'eD uu nog steetls.1n het bezit van een zeventie zitrtulg voor ,-.

floriJnen; Gerard v.d.KLey rÍas afgeLopen zonalag onze IINICORN rapporteur.
Gerard., betlanl(t voor Je Eedewer\ÍDg!

[8Àr§ER B:§ÉL]írÍ$

,I

i:.i',.



LENS - Vredenburch 1-1.

IIel-aas ook ateze veek geen }ed-en tot echte tevredenheiil. ' ,' 't ..

rri{ie niet Bcoort, kriJgt zíJn trekken thuistr werd ook nu weer beriézen j
EeE nerveus en engstig Vreilenburch dat, zichtbaar tevreden i met hét, 1-1 resuL- r

taat goeal, ÍregkwsJtr. LENS oogt tlan weI'beter, roaar het koEt er niet uit, r

Gewerkt s'ord.t er gengeg, tuear faleude spitsen en soms in schoonheid- sterveude
creativiteit zorgen voor een 'rkaterig'r gevoel.
Toch pJ.uinen deze veek, voor Ruben en voor Fred, twee tegenpolén 'nisschiéD',ïi; .-,
&aar een genot voor de obJectieve en zeker de subJectieve toegchouver
zoal§ oDd.ergetekende. . .'.'1.Í

. i .,, i. , G,v.d.KIeiJ. .

' :', "r-:l" :.'
Ne vtJf gespeéf.tte konpetitie-vealstriJ alen. ziet de top 5 on tle .TTIJNICoBN iIENS-
voetballer var het J as.T trofee er al-e volgt uit:

r ï'.1

i,

.ii rli

I

1
2
3
l}

trYed Sp&
Ruben Jorclaa
Je,n Buitetaer
Martin Leyendekker
Ronald Bogisch
Leo var 'Ri-ln

geB. 7
T
6
6
6
6

\
0

7
6
I
1

* Groot-.ni-euqq I Dit zeJ- het totale voetba]..gasr verafld.eren.
It De hoogte van d.e doelen gaat D.et naar l-iefst J cm omhoo6!

* Volgens ons is het enige effekt dat Nico v.d.WiLk net niet meer àebukt oo;"r-' j:'-'J";'

tle lat hoeft. _ ï 1,,

* Gelezeu van d.€,t onderzoek ne8r sex v6ór het spolten?
* Eèn van de konkl-ustes: voetbal-Iers en tange-àfËtanaatieten''ziJa'spotiérs'1'rlil, '

tlie er relatief lang oyer doen om te herstelJ-gn va,n hun prestaties in bed(,.. )
* Vind Je het gek dat de Jonlens van het tweede dÍe zondd.gochtend vaa.h oitr':' ''-
10 uur |tin the Eid.tu-e of nowhereÍ aI op het veld staèn, nooit vertler ÈoÈdn? i

.,-

* Toen wiJ (red.) nog voetbalde
up bedoelde.

* Weer is de blinde poule niet geÍnd d.eze week.
* !e vÍnnaar is de heer of rewr. 8.Daahen, De prijs ie af te haten biJ .,i .....

M8rtiu Reuver
* Vergeet ale feestavond za.terd.ag nietl Aanvang 20.30 uui. l,: : ..
t Voor de LENS-suppoiters tiie zich beginnen te ergeren aan'hët t' hièt konptetet'

LENSreserve tenue.........
* De vitte soklen ziJn onderweg, :'' ''-'

.., :,: .
r* I(en ËENS biJ thuisvedstriJ den ook eind.eliJk eens in het vertroudi'oi"àai "'aentredent . i. ., ,,

j';.. ,,
SSSSSSSSS§SSSSSSSSSSSS
S SSNIOREN ZOIIDAG S
SSSSSSSSSS§SSSSSSSSSSS

Uitslaeen 30-9-1990

'',1-'
n dachten 'we trou!íens dat nen rr(lattt net.varmina-

t . ;r: I :r'r ,:i

],ENS }
I,ENS 2

- Vredenburch l-
- 'DCV 2
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DWo 3
SOA 3
OranJepleln 2
IENS 6
I,ENS 7 -. :.

Po6t&Lis,3

I,EI{S 3
].,EI[S ll
IENS 

'.ul{sH 5
m'l9H 6
LEI,IS I
]jm{s 9

l,-0

efs.
t-? -,.

, '. 5-1 .,
.z-lt
2-3

I
;i t. i .'

.',,: l

Wetlstri.l aiprograÍí[a 7-].0-1990.
' ' -lr ..1..r'.-

,.,, ' . .1,.

,,,.. .'-,.;j. r'.i-" -iI .r

1l+.30
10 .00
11.00
13 .00
13.00
12. 00
12.00
11.00
1r.. 00

uuï
uur
uur
uur
uur
ullr
uur
uur
uuI

. , .:, j
H,v.Hollana - LENS 1
Pèpendrecht2-LENS2
rEr{s3 -'vuc.l}" ''
LENS \ ,- OSC 2
LENS ,' - Posttïuiven 3
OSC3 -I,ENS6
vDS )+ - LENS 7
IENSB -EOCI+
IXNSg -Rusrijk6

P.Ent,hoven
D, Soekhel
J ..Dekker '

vel-d l-
veId. 1)líeIè 2

veld 2
..1leLd 3

veld 2

veltl 3

..í ..
Ii.
H.

N

}Itihl

IIGGING TERREINET:

I{.v. Eollan<l

Pa?entllreóbt

0sc

vDs

Vril clae LZ olrtober.

a.tl.Lenaireveg ( eind.e Pr, Heodrikstr.
a.d. Industrieveg, Papendrecht

Vle.nenburg, Mariehoeve

Iheo Mann Bouvmeesterpadi Duinzigt "'

H.v. Holland 017u7-315'

078-150106

0?0-3851536 
*--""'

o?o-32\Tlr9d tt

{'r.r I ia i ''.',,

_.-t" ., rii' !

19.00 uur LENS 9 - Duindorp SV vet. (vr.
l
)

WEDSTBIJDPBOGNAMMA VOIGEI{DE I{EEK 1l+-l-0-

lt

vel-d 2

bëker
cornD.
vr. :

vr.
vr. '
vr.

U]r3 :TJENS ].
uur Nieusenhoor!..2
uur OranJeplein 3
unr LENS 7
uur VCS B '
uur LENS 9

'6ru t "r iith.30
10.30
12 .00
r_1.00
L2 .00
l_1.00

lJerd.sclle loys x
I,EN§ 2
LEN§ 6, . ..
VCS l+

r,Eris I "' -
vcs g

OPSTELIÍNGEN.

LEITIS L t/n )+ vortlen .door de -traiDers bekend. geEaakt. 
".

AISCHRIJVEN:

t/n l+ biJ de trainers.
T.Vierling 0?0-360661+2 -

ï.1. HelJnen 0?0-31+61088
I'.v.l(niJff 0?0-3807176
G.DuyvesteiJn 01891-1?9l+3
H.Verhey o71-32r56n .

-i , . " ." .,. ..ii' I

I,B{S
LEIrIS
I,ENS
ïiEiÍs
I,ENS
I,NNS

1
E

6
7
o

9

3E],ANGRIJK

Zondag 6 ohtober za1 er geen SEKO op LENS eaffrezig ziJn.
De èanvoerders dienen de honeurs ïaar te nenen.

r 1,.
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UitsI 1-10-1 0

.LENS 2 - Shakti 2 3-5

I.ledst ri,l dprogra,uEa I t,/n 12 oktober l-990

meaudag 8 oktober

20.20 uur semper Aitiris 3 LEN

Iíoensdag 10 oktober.1990 " 'Ë" tr' '

22.20 uu? SVt35/2
-'.-í -'''' .l

LIGGII'IG SPoRTHALIEN,-..j

- SchaFl,rreg 2-l+, RiJ srr.ij

- ÏÍijadaelerduin 27.

Conpetitie-indeling 1990-1991.
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,,. i5_r. ,.1

É.i. t

--IENS2
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RflA ockènburgh
' : r..,.i : r'.-, !.. t-,

De schiLp

Oekenburgh

k

,.'- l ,

..:.:l I

0083
072|4
Ub-14
0035
o629
o6Lj
oo55
o6l+t

QQO9

I{DV
Kohler Ass .
Noordzee
le.akkue.rt ier
SHS
vov
HPSV "' 1'- " "
SnovcaIlp
IANS

9l+l- res. hoofdhlesse A

' ., r,,''
6l+2 De Ha1ve' Maan

: r: :r .. 003f".Rava), - . '
.,.. 069:l,.shaktir.,r',.r

0ll+6 sv ' 35
0608 Quintus
O65l+ ttre Bonlers

'' - " :' ool+9' crönvtiet' 'rÍ '.:.Ír ,"r",.0653 
Sil_va.,Bóys 
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i
5
3
2

2
2
2
2
2
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,.; i i ,Í'a

q009 LiN§.rL, rt 'rrlf fii.r , jï,'',,. r,7..,:

. '1- ,,;'1 ,-,'. {

0095 Vogel
06\9 PoG
OO33 PGS

;_:,ti_.i'
951- Res. Le klasse A

a62o r\I snoehG---l
0?16 DSS .i..' .,.2 ,. . §r),. r

0709 Esperani 6 " -à-

. .. .t -, -.'

9Tl+ Res. 3e kl-asse D.

061+2

00Tr.
orSe
06r3
011f
065)+
o620
o66t
0?0\
0009

De l[a1ve Maa.n
Westl-analÍa
IlonseLersdiJ k
Attent Z'?5
HMSg
The Sonbers
W SnoekÍe
The Chanpions
EngelsmEn
TENS

0150 Td.urus "' ' - :

0091 O]iveo
060l+, vit .Deut
0003., Dyo
01\6 sv,3,
002? Concordia
0666 Esches
009? RroEo
0618 ADro . J- r. .r
0069, Senper Altius
0009 ],ENS

.. ! '!-.J \ Í."

I ï§. I r.-. r.a 'ii:..
'", , -l:, l: ,.
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2
2
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3
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2
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Yit. Delft 6 - LEN
Vit . De1ft 1l+ - LEI{
Vredenburch l+ - LEN

S2
S3
S)+

?-D

uitgesteld
l+-2

I

l-[.30 uur LEINS - VreAenburbh: ,. M,Teunlsse .. oo5/o25
:-e.óO uur LEIIS 2' - Ec-so 3 -t '' B.Rozenboor Oi/O6à i'

lEïS 3 Íe vriJ Ín verbantl net terugtrekken van JAC 5.
Ll+,30 uur LENS \ - Nat.Ned.. 6 N.N. onlL\9 --. :.

I{eatstriJ dprogra,Enla zeterd.ag 6 oktober 1990

IIet eer6te en. tveeèe
afnelaingen voor het
teI: 0r.5-6r.2396 .
Voor het t$eede tes,sl

Verzortrel-tiJ den 3

,- l,:

.i.. - 'i ., ,r:{. t:.-' t., .,-i

eLftal ríordt d.oor de trainer bekenal gemaakt. Eventuele
eerste team. vríJ dagavond voor 19.00 uur biJ Hand aie Biuilg .;-_i.'

biJ 3.e.A,Nou1and'teL3 39620].:6. ' It ' f irI'
llr

LENS L 13.00 uur
LENS 2 L1.00 uur

I.,,ENS 3
I,ENS b JJ.4> UUr.

Gevraagd voor tle zaterrlagafleling: , . ,

1l+ .30 uur EO
Ll-.30 uur Ar

hoEraoma zatertias 20 oktober 1990

S.Bu6chr E.Hakket, N.Jagesar,
F.SÍlliakus, W.Stuifbèrgen, H

ï..v.n.vakantie van L !.Ío,ntel eveqtuelè -a8el-Aingen biJ
, il ,,'..1 -,.' ','1' ..;'l

Proqra$ma. zate L3 oktober L990.

- I,ENS 1

- I,ENS 2

DRII:IGEIÍDE OPROEP

Ll+.30 uur DvJ Bizou - LENS
U.lr5 uur Dso 5 - LENS 2
1\.00 uur Amar Deep \- LENS 3
L2.30 uur BSc68 5 -- fENs l+

3,'. .:

M.'Knops,'' §.Kuiper, C.Lipnan, S.Nia,mat, M.Osman, t
. ',' {.[ouveàhoven, i'.Kouwenhoven ,, ....1. .Lri ..

ot5-6t896.

oor/026
otz/063
023/Ili8
03\/t99

c. LÍpman tel : 3639236. _ .t''. j. ,.

!,:t:

ri ",,

1_ ' \11

Een verzorger en een grensrechter voor het 1e e1ftal.
Iuteresse? Neem d8n kontakt op net r Hs.nÉ .de',3ruljn tel:

OPSTEI,IING IENS [:

80/2on
cL
ist

i, :1. ,r-

vr.
inha.alwedEtriJè. C.I,lill-ems 0L2lot8

I ,l
i t t'/a.i,

' t A]verbeek' h.rt ItÀrt
, N.N.
, N:N. .'t -r t i'1...

Ge]rr8 agd voor zaterdag l-,-

Een verzorger èn een grensrechter. Interesbe?
Neent U deD kontakt op net Hansi ate BruÍJn tel: 015-612396.

. .f. . ,,:.,

'.t('

y4_N=g=EE={EggqIEgI_!
,,.,,..,.,

Algemeen konts.ktpèIsoon: Peul- .v. d . Steen, Chopinstraat .103, 255]- §V Den Haag. . -
tel: 39?015\. BiJ geen gehöor,: i635\r8 Irea.,èrensl .' .''.

------------:-----:------------------:--l:

l{edstriJ öproeraena A-B-C-D-E en F Jeugd.

Afbel]en voor ond.erstBantle redstTiJden alleen biJ PauI v.ti.Steen (39?015\)
zo snef nogeliJk doch uiterl-iJk voor vriJdagavontl 1p.00 uur. BiJ geen gehoor
bellen naar tr'retl crens (3635\f.8), In uiterste nood nog op zaterdagrioïgen op
IENS (36581\) na B.oo uur tiJ iemeud van de Jeugdkomnissie.

6



Elftal- alatue aaffra,ng tegen'stantler " uit/thuis'. i terrein/veLd " "sadjk:,Lens .l À

A-L

B1

82

6okt. Ll+.30
10okt. 19.00
6oktr,. ,1L.00"
8okt, 19.00
9okt. 1ï.h,

10okt. 18. L,
6okt. r-\.30

10okt. 17.30
6cikt. 12.'30
6okt. 9.1+,
6okt. L2,30
6okt. 10.30
9okt. 18.10
6olrt . 12 .30
lokt.. 17.30
6okt.' 9.30
6okt, 9.30
?okt., 12.30
6okt. 11. OO

Tokt. 12.00
6okt. lL. OO

Tokt. , L2 .00' 8okt.' 18.00
6okt. 11. OO

- ?okt. 12 .00
6okt . . ,lr5
'Íokt. 12 .00
6oiit ." ' lt . oo
?okt. 12 .00
6okt. 9.30
8okt. . 17.00
5okt, 10.30' 

'' 8ott. ' 1?.oo
6okt, 10.30

' 6okt,, J to.3o

" Velo A1 uÍt Noortlweg 13.15
. Íeyenoord. 31 thuis yZ 18.15 .. .'.,..'.-.
. WC BL .. uit. " : ,, . 

rt. !1-ein9 Loo_ - - 12.30 .,- ., À., i,,r a, ,

SEV B1 thui6 V2 ' 18.1, ,ï.. :.,,
looptraining op LENS .11:39.. r :i.j._:i
Snoekie zael-voetbal zÍe kopy X.3O zaa,L
RVC 82 uit sp.prk.Irene L3.15 .: .1-. :
Snoekie zaèlvoetbaI zie kopy 17.00 zaal

' QuicÏ Bl+ ' '; uÍt-' .'" -;'saï,'Lohmriiifaan ' 1l-.15,. i: '.i' d,
RVC Cl- uit sp.prk,Irene 8.)+5 . 't; ..;
H.v.Hollend CL uit H.v.Hol-tand 1l-.00 ^', -"
DWO D2 thuis V1 -.. ,: ....,. l-0.00-. .. i .
Snoekie zaalvoetbaL zie kopy 17.15
OSC..D1 , - .,,r ;thuis. -, V2 ._ ,. ,. ,. 12.00 . I :,r.,,.ï .,

l Snoekie :àaahvoetbal zie kopy, ,Lj,.'-16.30,, ,",, .; .' ,.
.. Scheveningen . D3 thuis : . Y3, ' . .+.i . ".., 9.00 Lt: .r.i.,.rr... -.

' Del-ft El-, , thuis \2. ., 9.00 .,r ,,,. 1 .,. .'_.
VCS E1 ; ,l uit r Dedernsv&a.rtlreg . .. 11..1+5
Scheveningen E2 uit ' . ïoutrus! . . ... ,10.00.' ,. .,! ,: r.
oBderling voetbal op LENS zie kopy 11,45
YUC E3 uit rt kleine Loo 10.00
,ond.erl-ing voetbel op ï,ENS zie kopy 1]-.l+5 . - ' * "-snoekie 

zaalvodtbal zie kopy :'' 17 l9o i , ' ' ". I

VW El- uít Zuitlerperk IO.OO .-'' ,
onderting voetbal op LENS zie kopy "' L1-.l+r',.,

D?

cl_
c2
Dl_

D2

D3
E1

E2

33

EL

E5

E6

T1

F2

F3
Fll

Vred.enburch ET uit
. ond.erl-ing voetbal op LENS
'" ATC E6 (ur.) uit

ond.erling voetbal op ï,ENS
Isakklrarti er F]. thuis
extra training zie kopy

' BVC I'L thuis' ..extra trainÍng zie kopy
Lm{S Fl+ ' thuÍs' LENS F3: ' ' thuis ',..

Vrealenburchueg

.zie kopy
ïoutwil k

zie kopy
v2

v2

v2
v2

9.00

10.00

r0.
11,
10.
11.

L,
h5

l+5

iÍ it '

' ',.io.oo : 
"'10I oo ,, .f

BIJZONDERHEDEN:

- aanwezig Juko vanaf 8.00 uur: A.v.d..Donck, A.v.d.Heuvel en P.v.d.,Stèenll,i. :-.j
- Gaarne ouders'set vervoer voor.i LENS B1,, C2 (??) E2, E3, Elr, E5, E6; .,..,_" .., i r

- LENS 32,en B3 zorg voor. eigen vervoer: fiets. of strippenkaart, i
- met vaka.utie van L3 t/u 20 okto^b-er... Be]. dit nu alvasi door. ; . 

1

- geen training op 9/l-0 voor de. D-selektie en op 10/L0 voor de B:seLektie i.v.n.
zealvoetbal. . '. .. .\ 

:

- lees ontlersteande kop)r goed. door.
- opstel"lingen a1s bekend. met uitzondering van:

't

I,TNS
I,EIIS
IENS
I,E{S
IENS
IENS

B2t
83:
C1:
D1:
D2.

net M.Meurink.i.,p.v, G. Schluter (zie Q3).
net Th.I,achEEn en G.Schluter i.p.v. M.Meurink (zie SZ). :-
zond.er R.Douv en M.Pronk
met A.A.kkabí zonater X.Akar (zip,i,ENS D2)
ionder A.Akkabi (zie Dl) net E."Akar.
net J.Deurloo en A. Souaré.

Vorlge veek schreren ne dat ve in de D-klasse overvol zaten. I
TochYspeèIde D3 net l-0 man. Driè "fU.if."" en 6én niet-oif.or.r i" toch ook vel erg'
veel op één zat ertieg,

7
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De opstell-Íugen ven LENS. El* gn e? zljntwe] eniSszins geviJgigd '
Hierànder veiiràra"il ÈJ àe'aétinitiève bpbtetl-ingen var de'ze teaus:

].,ENS EI+ :

J.Srensbergpeeters , J.Brugpaà; J. Guenoun, R.I{oo6endoorn, V'KàöI, S'v'a'Steen'
R.v.ToI. -- ,.. .". l" . - l.
leider: H.Hoo§endoorn

A.Bharos, A.Jhiirnoe, B.Kqnelie'. I.!öck, E.Ras-, J.Ris, S'Siregài, R'v.'d',Sno€k' 
-

N.Topuz. : f ,,.ri.,h : - ',1

LE[{S E6: zondèr S.v.ti.Steen (zie biJ El+).' I ''
...,. .:. :.' . l. ,.,-.._

De teans F3 en'=Fll ziJn ook sa,eengéste1d.. Bekening is gehoualen met ale .biJ onsr.',:

bekende vensei; Zaterdag een onderlinge wedstriJti or.te ki'Jken of a1e tears '" '

ongeveer vaa geliJke §terkte ziJn. Errentuele' Yerd.ere {ensen kunnen dan ook

beiproken vortlei. op 13 oktober nög vat vrieridschappeliJk voetbal' : '
Venàf eO olrtober echt. de komÉet itie in vaarbiJ ve in de laagste F-poules ziJn;
ingecleeld. Veef B.Lezier 8,1-]-enaal op T'INS.

-- "1;'-'l 
.l' ;,.

LÍ'l .

(1

1l ,r-a "

LB|S F3:

B.Antonissen
K.Vereecken. ...,
Leider: R.Yereecken.

1ENS Fl+:
I'5ËEfne, s.
-IeÍder: M.KoB,

; j.v. EIsviJk, E. Kipp, M. Kirlk,'l4.ter Lin'Àen,. M' Oosterveèr, R' Reuver,

I'
31ans, R.BLom, R.tàn Ídte, n.ae Klerck, K.Ng, M.Spinks, D.v.tt'Yegt'

Looptraining BL en vervolg.
, :. .:,!i

Ia de A-klasseis"is nu 81 asn de beurt voor een serie van drie looptraining -onder
leid.ing \'a.n \|Jll}em v. Ebtingen.' Op 2,9, en vasrschiJnliJk 18 oktober ïorden :
jullie verïacht. Neen steetls voetbelkleding r, voetbalschoenen , $mschoenen en een

trainiDgspa.k mee. De treining duurt. ongeveer l uur. Ha ae Bl-tànt dè.C-selektie 1:

aan d.e beurt. De vo.lgende dagen ziJn voorloplg voor Jul}ie Sereserveerd:
23 2a 30 oktober alsmede 6 november, , ;.'. ..:.

Snoekie zealvoetbal.
ZoaLs ieder Jaar notlig! d.e' zaalioetbalvereniging Snoekie ons ook nu weer uit 'oro '.' )'

te koeen voetb8.llen in ale sBorthsl Tr'ansvaal in d.e MaJubastraat bti de lloefkade eri

de Schalkburgerstraat, Het spreekt voor zich, dati ve niet nret ale vol-leaige , ! ' .'

tee,ns kunnen spelen. In overleg met'èe'leiders ziJn de volgende teeEs a8'nenr
gesteld. De Jongens die wel speLen noeten schbne gymschoenen neenemen. De.3-klas- -

Àers verzeuelen bij de zaal. !e rest op LENS. Me'I:I. 1"Ïk" ""u=t:tiuï'-ÏÏ',,,' ,.; :

MÏldïE"rg, E,den HeiJer, D.JongeJan, 'D.I*iners, B.olsthoorn'" 3.v.d.'Sluiisà'
A.Soechiet. teider: F.Giens' ' ' ' ''' ;'

I,XNS 3]-:

I,ENS 82 :
FlHeiiEï:Jn, M.Izentloorn, M.Kok, s.Merenc
l-eider': tr'. Grens .

I,ENS D].:
A.A.ldrabi, J
leider: A. r

iri,' u,ugluilx,' P.Snel-ders, ru.ïi""", '- ' :i

"' r , :-" -.
.3uis, J.e1 Itaadioui, A.v.alrlleuYel' R'qg lienge,, L.Peek' J.Pronk' A'!".'',., ,,

B

s-GravendlJk



I,ENS D2 :

ONDERLING VOETSAT. 81" t /n E6 OP ZONDAG. T OhTOBER; ;ti.,: Iti'!
, :. t.l

Het kan niet op voor Ju11ie. a.s.Zonaeg verHaehten $iJ eIle spelers van IrENS

E1, E2, 83, EIr, E5 en E6 on 11.h, uur 'op, LENS voor een ond.erling toernooi. Koro

ell-enaal Ín sporttenue naar LENS vant de kleed-Lokalen zitten voI. Neem vel
vriendJes uee van school of uit de buurt. We gaan zo'n 1l uur voetballen!--.'i,.:.:)'l r ;.,r. {.1

Na afl-oop lekker douchen (kleedlokalen ziJn d.è,n veer vriJ) e! ïe hopen dat ju-Uie'* '

dan lekk-er hèbben gesfàeId. -'.',:. 1J' t.. I..'t'''::I '')r' ':.'':
, -': r Ij'ri : a , -,:t, r'.--t. ... "t.,_., 'r.' -!.- | ,",r.i r::J I ,

ï1r,i;-.,:-I.':.' Il

a.6 .Masrdag ziJn tle F-kL^,,ssers. verr F1 en 12 veer aar de beu.rt voor een 'éxità -

treiring vàn r7.oO uur t/u.18'.OO uur. 'Àanvezig: 16.'li5 uur. Ook he sirelers van
T en I jaar van F3 en Fl+,,zijn valn harte weLkom. t' '-, .].:

Xxtra training 11 en tr'2 op Eaandas I oktober.

LENS 81. nz, 'síiun rr nad.J, IeYenoord.

9

!I.,''r' a a.. :!i..1.rt

Het is nos oeb ,reg' m"àr' a!' Lï.ieï" .."í rr, E2, El eí Fr no;tei. vbënsaàgniaaeg
7 novenber viij houden. Om 13.00 uur naar Rotterd.am on de kuip (Féyenoord. -
stadion) te bekiJken en om tegeri Feyënoord te voetballen. We rèkèuen -ook op..
vaders/moeders met vervodr. t'leef nieirve .lotgt. r' "''"'

.'.:,.r*' l. i i

f 1i'Ií.-r

; -t l'i ' .,.r . {''I r:'t, i,. '. '; . -:,i,. ,'..,'i ii.|.... ,i r, ,Jr .. ,,, i r.,,, :. ' :ri. .,iHerfstveek .. . ;. ..' :,. _,. .(; -. r r -r ,iir :"!:l r"..i ., -.ï..,,. , ,t .r i .:r li r, ,l l_.i,.-.)il - i ,:;,r,.
Een tlru}ke''wqek op'I,ENS. Der'F-kfas sers ' vertachten ïe,.op'maandagnidiieg '1rl 'oktobe4.- i::r 'ja
Na het atontieten en"een straindwand,eling. mogen. de liefhebbers .b]ÍJvèn slapen..,. j Jr: rr,
Dit is dus nietj vèrp1icht.' 0p dinsda@orgen 

" 
gaat .hdt, vlerderr tot- ongeveer 13.00, uur. r.'

LENS Et, X2 ëÉ'E3 versachten'vé' op dinsdagbyhtend .1"6 oktoter.'.ooh ziJr -tliJv.en ,rfu :.:';
slapen en gaaí.op voensdadBittdad pas:veer nadr huis.. i ,,.'rj :'.'' ',--r'. r,,1 .r.t'i ..-l
IENS D3; X\,. U5 en'E6 vervachten vé op dondertlaehorgen ]B oktober., r- ^, :..." ',;Í -.

Na het avondèten. gear'ze veer . naar :huis; . .d.';"" "',i-;i. . 't -i .rr.r1-,,[ , .1;
De spelers vari,Dl,en.D2'komen öp 17 oktober voeqsdagntddag voor het ravondeten.' ir; r.j'
naar LffÍS; Ze trainèn,'eten jen kiJlien dan naar Portugal- Nederl-antl op:rle TY.','r.;'r,:
Gaan sLapen en bliJven t/n donderdag 16.00 uur op !ENS, hÍat een aktiviteiten' ..:. ,

ziJn dat veeÍ". Met ale A-B-en C-Jeugd"doen ïe. zoals het er nu.near uitziet'ri '..,r ':r i
niets èj<trars tenzij ? ? ?.? ?Dit.:horen juLilie nog ve1. r'r. r, lr'' , '. .; .j*'r... '
Meer nieuvs vóLgende veèk in'de l,ENSrevue.. rÍ ,, r.(.i ! ,

Herfstvàliantié .'l "
0p vakantie .rrà,i'r: ïUr'zo'àktoté"rtïgèl'tlari'nu a.l-yast.even ar biJ'ËLu1 rr-.a,st"b1-;",.,i
en dus niet biJ de leider.

Elfta] foto t s.

a.s.Zaterd.ag voralen van LENS D1,
Kou d.us au.enaàI op ti j d. eh zorg

B1essureleed. .r;i,y r , '

,ÏS Ë" FL e1ftal-fótor s gemeakt '
tenue, in ord.e isi ..'' s. Ji'iri..'
-;'- .'. I it'..rln[ir, " ;!, .r!..i. ]
,.! ' ;-t f,...,'. ;.'j.

,: í

D2, D3, F1, F2
ervoor.. dat het

: _-1,

Afgelopen zaterd.ag zageo ve Farley A.tladin. gel-u.Ekig lÍeer op. LENS.,Het gip's,is Ul "t,,Het- gaat pog;*rei even, d.uren .maar fa1ley .zelf hoopt in februari..":"i, t". S""r- :. 1";:spelen. .. :. , , or : \,,
Hel-aad moest Michael- Pronk van c1 àtgelopen zgteragg net ale' f i:r.11at11o' ;i,"r" 

" 
.' .., .'''.

Een ingescheïrd.e enkelba;d en een afgebroken botspl"inter vas'de di€gnose.-
Michaer heeft voorlopie eip" dm'z'n ièén en xan rrèt'vbeilarrg: v-el iy"n -l.rtl'r'.1 ',rl .,hoofd zetten.



nicha.rtl Doun ven'CL is óók ói':b.ren 'uitgeschaÈeld 
''. GroeÍProbleuen. ziJn. biJ hen

,..'i-.',. - . ,j,tle oorzaa.k.
Ook Denuis Roos kan ïaarBchiJnlLJk vootlopig nog niet voetballeo.
Het aaugehechte topJe va.n zrn midtlelTinger heeft niet gepekt ' Heel vervelenè
en det uoet waarschiJnliJk operetief beheutleld ïorden'
líe vensen bovenstaande spelers een spoeèLg hérstel tóe,eó.hope! Ju1}ie__'i - ;
toch zoveel mogeliJk op L,ENS te zÍen.

:^. t:, | ,,,.ó_ \!ir, ir , \í 1 .1;: \, i , -.,, -r; .,,
.. .; r.1\i:') rr1.. i.i, ' De.,Jeugdkommi §Sie.

., .; .',i' ' .. ':.;*-, ,'. " I I ., i],:r,.
L,.ll l. r'i j.. ,-: 

"i,

.1
i,

Geen trainlag:
i.v.m. uet'zàatvoetbaL biJ Snoeilie ts ei'öp diustleg 9 oktober voor de 

'D-selektie

en op rroensdeg 10 oktober voor Ae B-selektie 6een tralning.

UITS].,AGEN JEUGD:

Lens A1 ," -^
Lens Bl-
Lens 92
Leus 93
Lens C1
Lens C2
BI. Zïart Dl ',.
WC D4

Quick Steps DIi

'. aao .oe 'ri ': '! ;

- Zververs BL

- HYY Bf
- Laalkvart ier
- D}JO Cl

.- !up4k1-.c,2 _., ,,,
- IéI1S U-L

'''- lens D2 ''l '-

'- LenL D3

- RVC E1

,' - Quick E3 '.': Tetlo El
- H3S E6'j euicx nï
.-.,Quicksteps E6

h-1,,'
l+-2
o-2
3-l--
l--,
1:9 ,
5-q '

t-5
3-O "

ï,ens
Lens
!ens
lens
Lens

. .Lens

E1
E2
E3
EII
E5:'
Ë6

'7 -'
l_L-t
1:\'

10-1
5-'(
l-3
3-'l

l-0i0
10-o'

Duno Fl '- tens F1
CromvIietFlJ'Íens 'F2
Juventas lt: f,"r" ll

-Zo, <le herind.elÍngen hebbeo pleats gevonden. Voor A1 t/n D3 bliJft d.e poule
hetzelfiie boelret híer en daar vat te sterke en te zvekke teans er uit' zlJn ge-
haald. I.,ens, C2 proberen re toch nog lager. in te.tlelen. Lens El", E2 eD E3 spe.Len

-nu wat hoger, uaar dat, noest ook lief 'gezÍen..de grote overvinningen., L.,ene, Elr en

I,ENS A1 - ANO

Í

ES.bleveni in dezelfde poute.,ook hier verdweneu de te Gterke en te.znakke teaEs.'.
Lens E6 zekte na&r de Iaàgste pouté, Lens,FL.bleef in dezelfde poul"e eYenals
12. Dit laatste klopt, DatuurllJk nlet-., Dit.proberen we no8 !9 verand.eren.,
F3 ging veeL lager naói'dat 1è, logisch èn Fb kHan in de laetste poule terecht. ,

Nu naar hopen det de grote uitslagen verd.wenen ziin' want daar.gaat.de J-o1 1r.- :,,
vel vanaf..AlLe tea,ns veel succés en probeer zoveel ro6e1iJk.Ieul<e wetlstriJden .,,,,

te spelen .want' daar.. gaat het om. Kom zoveel- nogeliJk trainen gn.doe altiJè Je
best. SUCCeS. r '? Í,r,i .. - i_.,,.
Deze keer geen kolt komrentaer van ons naar vel Hat versfegen van. I-eiders, . , Í.
treiners en spelers. WeL koEen ïe evén terug op efgelopen zondag. Ilet onderling -:
voetbal net de D- eD F-klassers uerd een geÏÍe1dig 6ucce§..Maar liefs! I+0

Jongens ïaren aar!Íezig en een bijna net zorn groot aantal ouders ' Er íerd fe1
gespeeld, erwerden penalties geschoten, er l{as pret maaL er varen ook traanties.''
Na 1l uu'r'Èlng iedereen voldaan onder de d.ouche. I{et is beslist voor herhaling
vatbaar. Zóndae a.s.'de E-k1àsier3." : - ; ..:.

r:.. , ,.-.,..,1 : i,, :' i.. ';,
ïiJ badd.en bet idee dat de tegënstenater ,van vards,ag onöer de.tloping zat (àe ". il
leiaer had waarechiJnliJk ook vet geslikt). ze,liepen al vloekend, schoppend,

. sghreeulíenal, scheLdend en Bret een vaas voor de ogen over het veItl. ..,.:, ,.,j!
Kortom: '. A-DO. ,..
Vöortlat ADO eèhter'yist'vat er gebeurde, l'Étoaden à" rr nàt 2-0 achter' ' :'""
De eerste goel kvan uit een mooi" "r,nlttÍ 

over links; Sasché stuurd.e Peter d.1e!,
clie biJ de. achterliJn ale bal terugtikte op.Patrick, d.ie goed.intikte.
Het tïeede doelpunt naakte Niels, en dat zai4 er ook goed. uit; 0ndanks dat er
nog een, àantel- kanseir waren (Jeffrey, Peter eh èèn góea afstertlsschot van rrl

màin) , vas dit de iustètana. '' :'

l-0



vÍjf ninuten na rust vas de lredstriJd echter sl beslist: PalrÍck en sa§chÉ pun-
terden tle stand nàer l+-0. Toen vee het monent van de uedstriJ tl.' È.aD8e.!-r-okcn

Uit een helve onhaal scoorb ?atrick een schitteren$e. q1a1--à_ Ie Peigl {o,rtp"n,,i.n
ztn 6oede tiJd (of misschlen 'rel gevoori-à 1a Patrick?). He1aa.s ,veid ,deze. goal'

afgekeurd. .', ' ..'r ' -t "' l,.ir r.u,. .'.j, :. r(
Het is auitieliJk: L,EI,IS A1 speeltle een zeer Soede weal6triJd., .... ,,..
Nog even dit: toen A.Do 10 ain. voor tiJd nog een heel zieli! doeliuit ...iï'","'i,J "

riàp een A.Do-sleler tegen de LENS-veldé<Iigiug: "MoeiliJk hé, voetbà3-1en ?!t' : :

Je briJft lachen.Eet dat AD'' 
De r.eider en ae grensrechter.

, r .l ;i' .',,i .- i . i,jrj ,

p.s. À].s LENS Al zo bllJfL voetballen rnoet er binnenkort een hiel Gqns ' -qt-gunfond.s'r'
opgericht word.en !

.,r .i 1',,1 :,,j ,Í1./ r it1 _i. :1-- r .I -

r; :t1-,r,,1 t .. ,-1 ; , I rfl.: r
..t'!.t,t.i. ., ., .,.,.,1 , '.

.,. ,rÍ

I,ENS El ..'- RVC El ' 7-5
rtír.1, tr r . ' . i ].L ?, . :r ,'il,',,:t.ï:{, ,.,,,.. ;-. .-t

Het eerste tffartier speelclen ve heel-- goeti. .., , ',r' tr1 . . ,i!i ,.!. ,,,rii 1:.,r r, t:
l{e krÍE.Een net '5-0 voori',l:.-^, ' r-',t,r r !-" . , .:i , ; I .:r't;i .:,r :..;. .-..!-.! , ... , ,

{

,

Daarna ging het slechter. i.,. rl, :*i §,..
Het vas ineens !-J,':rrl '1 '5 il....J . :', ,,r.1 '.. ,., , ..', .,,,-' :'"- ., . :.,-,11!...,,
Echt veè1 beter ging het niet. We kregen ve1 kansen ma€,r ue n0aakten ze niet af.
Het Herd toch nog T-5 voor ons' .

Theo vas toch boos'oDdàt'ïe steiut gespeeld hadtlen en niet ons best gedasll hadden,
Voor stref nochten ve geen penalties schieten
Gei-ukkig stond. er vel Linonade.
Volgende week een hogere indeling.
DaJl gaan 'we e weer tegena.an,

Dennis.'i i

'"' ?-5

.' r' ;ït'í-,: '
' j'.,i I rr

j' ' -. ...)i.r..,
I

r{i i ' i.

LENS EI RYC EI

ttMannentt vab E1. Nu eens een versls,g van de scheidsrechter.
Na een goetl voorseizoen met een aental goeale Yriènd,schappeliJ ke wedstrlJden,
werd al 6ne1 tluideliJk dat dit team een hoge competitie indeLing veraliende.
Ju1lie ziJn innid.d.el-s ingedeeld in pouJ-e E\. . ..r. ,Í. . ,i li,? i,r .',,,
frainer, leièing en supporters,zlJn er ven overtuigd det Ju11ie in tleze poule - --.'-
mex\eriirtreek;nèh.'", I t 'r"'rit'"u''":'' '':
Di,t kan echter ell-een Lukken net eàn totaal'entiÉirë nenteliteii. "''Ir'"-: 'Í:r"r ' i t:
Een wedstriJè duurt 2 i 25 nin: en Seen 15 mÍn.^ vaarin Ju'Llie tlikiviils'61 nst, Jrl '' "'

BliJf altijtl eis team voetbaLleb; er- is'er bij iuu.ie niet één d'iè 'éèn ired- '{ r" 1'r'

stri;dinz'nrjentJe.kanbes}Ísge'n..,,,'.
IIerstel, v&nneer nodig,.de fout'àn ie mLàèspeter, die ?buten rÉkei Jullié1 L
aLLenaaÍ.., 

_-r.- 
: , .;r.j .lt, LÍ.. ,.r i"

Ju11ie. hebÍen .in de \ competi{ie-}redstri; den 'diè irimidd.e}i §espéóId'zijnli krini'ren' '
merken.. dat veel- zrÍakkere.. iegenstanders. die binnen 15 minl 'aI op èen ruine '' ''t'' - '

achteràtaud zijn gespeelh, in het' verdère verLoop lr'sr ale'vèdstri-Jd, rirekkeliJk gaan
tegen scorei. . - ':r' ' ' 'i "' ' r' '' ''
Het lijkt ve] of JuJ.Iie tlan denken ..t'laat ' 

ze 
'maar 'lopen ze kunnen er toch niets'" *^

vea" nèt àeze iusielling krijleí''zóIfs tes.ns.'eIs AJBx en'PSV oir huii 6ràek:'-rr 'i' '
Afgelopen zaterAag lías d.it heel duideliJk. ..'r"r '" ' i' ' . '':^'r'
RVC eetr tean d.at l-eu]ie yoetballertJes in zich heeft, trl8,akte het Jullié in.der i:

tweede heLft, knap moeilijk. Dit kva,:n alleen d.oor het'veràchif aan iriZet;-'RVC -

veral,steeals noedige.r door Ju1u.e-.verslapte in-stell-Ín8..
Wann§er deze, ploeg een.zel-fde trainer àou heiben aIs iu1Lie, "liadden Ju].l-ie^r 'i:i't '"
vermàedelijk de eerète ' nedéridaÈ 'eeiéaen. ' .j "' I-i-:" r: 'r':'r"'
A]s Ju[ie bLi,jven voetbailen zóaIs Sulfie Seleerat ls, zàf heel. LENS en Spe: '

ciaai 3u11ie tiainer/teioer trotó op Juflie zijn. "' ' ' i/'i" ' ' ].,' '

Ga na een vedstrijd gevoon d.ouchen, trap geen rotzooi in de kleedkamer' JulLie
ziJn te groot en te verstandig om constant een oppesser biJ ie te hebben.
Kom op Jougens B.s,zateïdag ed'gevoon tegenean en Laat zien troe goed. iu1lie ziJn.

Ll_

de scheids.



I,ÉNS E6 - lck St

Duno F1 - IENS F1

.':. -. i:t' : ..

, ze el(aór lhog
stukken beter.

iiet I vinèen.

. .i. .l

!)^'t:

r',.
'l
,',,]

i: , Ioit is eén" versfts'vah een tadér.
De eerste drie ïedstriJdeD konaen
Ma.ar de vierde $edstriJd gtng het

i ;-!,' ... -"Ji:ii

Fl voettBltle dit keer tegen Duno.
Na 5 minuten voetbal stontlen $e 6l"net 2-0 achter.
tlaren we nog nlet ïakler, of lrildeh Jullie Duno.-"fqppe4!. .' .

Die Aachten nètuurliJk dat Jul-lie niet zo goed varen '
Maar toen gingen He er echt tegenaan. De ene eanval nög nooier ' " rÍ r'

dan de andire. Na 3 van Mlchael, 3 van Nichy en éÉn van IJaurinho {erd'Duno '' '
rnet ?-3 opgeknePt. ' 'r !'{

Jongens kfà""", dit Saat Soed zo' leuk overgespeeld en knap verdedlgtl' :'; :'.
! .i ',' -';r.:r '' ;..;,. '- l '. i ,rr/ ,!. ._,,,, ,{ ,.

. . .i .; .' ..: I"il ' .Martj'n - 
en d'e outleÏs ' . ., -.

" 
l" ''""';. ' 'ir;' 'i I I

. ', . .t'.:., : .,'
Duno F]. - LENS T'1.

WiJ Eoesten tegen Duno voetbellen.
-Ik vond het een leule r+edstriJd.
I{iJ hadtlen met T-3 geïonnen, goett hé?

Nick ÍeJI FI.

,; rl/ a'. l;

Cronvliet FL - LENS F2: 10-0

Met ttnleuwkomer" Jeffrey in de gefederen begoínen we een tle vedstriJ tl;t'egen -Cron-'
vliet.Voortlat Michael z rn keepershantlschoenen pro fessioneel varn §ei+reven hed stonder

ve echter .el me\ I10 achter. Det. was ïeI eíen een tegeuvaller I

Nu gaan viJ er een naken schreeulrde ik na de afbrap naàr helaas dacht CrorffLiet
er anders over., 0nd.anks goed. verèetligen van. CeeÉ, Nlel en Sarry en knap storen
val Tonuqr, Jeffrey en trleal bleek Cromvliet toch Íe1 te.sterk voor ons.
Keeper MichaeL hield enkgLe ball-en goed' tegen naar koh niet verhinderen dat Cron-
vtiet biJ de rust net 5-0 voor stond. rt is niet eerLiJk dat frui léter ziJnr snikte'
Niel-s.nog, EBeï Jongens faat dit duideliJk ziin.: ,we I aan in de eerste Pl"&ats
zaterdags de vei in om ]èkter en ge4e,llig te voe tbal,Len en als are dan nog vinnen
ls dat nooi neqgenonen. I{e. ziJn ln éet,heLe sterke poule ingedëelal èat is duitteliJk '

Dit ken ook een positieve kant hebbgn dat je'er zelf beter'door gaat voetbalLenn.1
Dat Jullle .s!i:eds beter Saan voetballen bieek ook vel tiJtteng aleze.wedstriJd'
l{ant ondsrks alat er in de. tveede helft veer degendoelpunten. vialèn .zag 1k de vol-
gende positieve punteh: r ,

ï;;ik;;i;;.*,"-"t (rli"r") ::.- - -. . ''
- 2 goede kangen ora te scoren (Cees.en Míchaef) . '

- goed el\aar de baL toe§peIen (al}en)' .'
Jongen6, wannegr ye a.s.s zatertlag de hefe vedstriJd önze eanalecht.blJde bsl houden-,

go"à orér"pàtu., naar elkaar en saruen eanvallen en verdgiligen veet i-k zeker det ve
een beter Lresultaet ,. zutten. hel-eiÏGrgeet nlet dat er, àaterdag viak voor de - '' :

;;"i;ijà een ;eri'tar"r"i;Ë"i";xt'";;à;; ;t iedureen aanrezi! zíln hé't ''

.1rr ,.... ri
r'l -\.- 1il

L2

Jan .

l'.;
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Rectivicatie nleulre Ieèen.

285? T.I8chnan, C. JuE.

2BrB fl( NG, F.Jun.
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Nieuse Ieden.

2859 A.C.Henson, E.Jun. 010382, zonDeoord 1L3, 25U+ KC Den Haag,
tel: 3213032. "" ':'-\

2860 G.ConrnerF, FrJun
teri 3298673....

286l- Z.ElbouJanBi, tr'.Jun. ïlet oortl 109, 25h\ TL Den ÏIaag.

. 18098\, !e caeïde 2o'l , 25\2",cc.Den. Iaag, ,. .-

r iJ.i

i. .i

il

J

'l x.. j

z86e n,siiesséne, r. Jun". o?018i; 2e, ScËuytstraat pB, 25]-7 xJ,Den Eaag,
+,e].. 3\5?556'. J

R.t
teI

632B .Staas; F.'Jun;.. 1íoL85; Hoenderloostraat 8\, 2573 RP Den Hàag: r',.

' 
";1 

' 
f ! 

" 
'

eB6It u.r.rnops,'Seze, J. Massenéf straet 156, 255t re nèn Haag.

: :, , d .r . -,1 ,r t,.- .i ,.a

OPZEGGINGEN.

2?81+ P.R.TJin;'
2ïh0 D.I'Laragan
21\3 }I.Hoogenraat
2T0ï H.Yasar

Sezo
NS

-NS 
,

NS

un. nieuv telefoonnr.

2?63 V. tinacio B.Ji.rn
2761+ N.ef Cadi U. Jun.
2?89 W. f'. den HeiJerA.Jun.'

389$98
3299218
3299258

P. Snoorenburg

J.odenkirchen, E.PerreiJn.
.J.-Lshaak. ' '.'

Èluteties led€iàlil 6t.

2?32 B.Mrsaad B.J
2267 H.Deamen D. j
2750 F.B.Daeren I'. J

Soete :

1lr
un

tl
lt

ï

negi Etratiekostea Le'loeklng f.- 10,--:
Begistratiekosten 1e boeking f. 20,--:
Ailm l nistratiekosten stlaf d..35,--:

Setaling vó6r 22-L0- r 90
rekenílB 12992\229 Rabobank
roelding vàr r!3oete": ' "I r.

', t
door overmaking op girorekening 3367L1 of bank-.
Den Haag, t.n.v. V.V.LEI{S te RiJswiJk oider ver-

.i

Het Sestuur.

t

I



TRAIMA B-SEI,EKTIE.

Vorige veelÍ,,|rontlen rdj U rneLden dat ToD Scheer op ziJn verzoek on gezondheidi- 
''!''

realenen vtiBilbpig van zlJn taaï is ontheven. ;, , .

Eet bestuul, !q"fl ^il#iaa!1i .9sl v;gly*lS.e+x làIqg.sleliQ., i4rae 491sg9n..y*,] *., 
-l';'.. ",i*;

John .tsoerema. -' '. ...-..' - ,.1,:;.. '' -

WiJ ïensen hem succes toe uet de uitoefening vall ziJn taak, en hopen dat hij ''"*
een plezÍerige ttJal biJ onze verenigíug zal hebben, :...r.'.,, '

. ''Í' '^,

Het Bestuur.

A. S. ZONDAG 3U(ERWEDSTNIJD LE{S T.ETDSCHX B0ïS lu.00 t UR.

Ioe staan ve ervoor.

Na zorn vijf 6 zes speeJ.dàgen begint zo Ianlzamerhand àuide1iJk té uorden'vaar,'ir
qua resultaten, de problemen en Ae hoopyo.Il-e gedacbten biJ de diverse.'' '..-; '.'
LENs-elftaLlen liggen. ,..r,t.. .,. 1., ,'tit..,r-;.,', . , . . " .:
Zaterd.ag 1 doet het tot nu toe zond.er neer goed. Een eIfbel vat bereid is voor
el-kaar te werkeh, 'vist tot nu toe.'.., puiiièn uit'.....veàst"ijaen te behóien '-..'' -'
(voor een verslag vat tie vedstriJd lENs-Vredenburch zie hieronder), 'l-
Het grootste zorgenkind. is óp het ogenbllk zpnd.pg..21 Na een goede seizoenstarÈ ., :: -
(ondermeer een uitoverwimíng biJ DHC) naakt bèt iéserve-elftal van pirL ,We-s-bgeest ,

nu noeiliJke tiJtlen door.. GepLaagd tloor bfessures blijven de resu.Ltaten uit en
zal- hét een uiterst noeilÍJk 'seizoen voiden=. -'" ' ' ' r ':' ' ',:'-.. ,.'''- ' '"-
BiJ de LXNs-hoofdrnacht ziJn de resu-Ltaten ook aI visselva]Iig. ''-':. ": 'i : :

Nog steeds voetbalt het teau niet naar ziJn kwal-iteiten. Hoe dat kont, de exlerts
nogen het zeggen. We hopen dat we binnenkort het echte LENS weer eens aan het
verk mogen ziàn. t...,' j' ..:.--
BiJ de Jeugd gaet. het, ondanks het eerstg verl-ies van A1 afgelopen zaterdag,
prins.. Zoal,s gezegd, 'A1' verloor'. àfgelopeh àaterda6 van VEï..,O, maar is toch een,'kar- li
didaat dÍt seizoen. ' :" -r
Freal Grens had. aan het begin van dit'§ei/oen ziJn tfiiJfels biJ vooral 6. 'r': ' ':r 'l
flrsieke kracht ven ziJn jonge 81, naar het eLftal doet het tot'nu toe bovbn
verwachting.
Al- aet aI mogen (en vllLen) ue niet kldgen. Eens kÍJken hoe ïe aloor het naJea"
heen konen. ..1 ',^. ''..t'

MET HAIVE INZET.....TOCII DE VOII,E WINST I

red. ''

De $eel-d.e van een trainer on uit een grote seLektiegroep een e1fts.1 te nogen
sorenstellen vas afgel-open zaterdag voor Ïans de Bruyn lreggelegd,. Hans koos
voor tle thuisvedstrijd tegen Vrettenbr:rïÈ tie volgende opst;UinÀ:' t''.
Doel: Hans Diene] ': ': ' t:' ' '" I .il'r - '-1. --'' r' q 

'-
Achter: E<I Schouten- MarceL Keus - Peter Krol .- WaLther MahÍeq , ,. :''.1-t.. - :

Midclenvefd: Ronald HaJ[ - Bon v. Capelfeveen - Richard Hulst
Voor: RiéÏéià, Blokpoel -, Cp .v.§.§tee _ - Dennis Sanders.
Wlsselspè]er§l rrt'eà.làcer - MÍchel, Éortmai. - ' .':'",';1. -ll i

...,r i:.
0p papier dus een elftal vat veL eens roor itvuurwerk"
Het tegend.eeL bleek vaar.

2

zou'kilnrien gaan zgrgen..



Na het,eerste -fl-uit s iguas,I van de overigens, teveeL fLuitentle albiteÏ, vgs''het I'EN§

dat meteen S"idig a" aahval o$ende. ' .-"',:' ;rr r' l-r\ ',: '''j-
Een 6ieptep!s." .,àn. Bi.h*d Btókpoel op .C.o v.d.Stee brqclt Ín de'tgeed.e minuut '; i ,

cie Vre6ènbrirch-defensie in verlégenhela., Ca *era o1i oni'àgehentaÍre viJzle '- 'l'i
gestopt hetgeen beioond werd nét een, dtràfschop.. Deànià Santlers ( strafàchop sÈècia-'"n.'r'
ïi=t -til u:.fstèk) faalde nlet. L-ol ' r' --r'r'''i'- '' '\''
vredenburch, geschokt.door deze zo vroeg opBelotr)en achterstandr. vas -nog beÉi8' ''"'
,i;; t; h";;rËaniseren of ,daar vas a1s i eén duveftle uit 'een"dóosJe" rrèer' "' :1 I.' " ' .

o"""r"-s"ràà"Ë Éià n" goed ,voorberei tlend verk van dÀ L3lsvleugeLspelers ale : ' I
ba1YoortIetUeed.ekeerachterdeVrèdenburch-goa}iévisttepri.xxei:2-o!i),
I,xNSrooknoge1iJkhetIentIeze.zovroégopge1opdnóo,"p,ongverileruittetouvèn
Het vas pe!e; Kr;1 d,ie in de L5.e !dnuut-,-na 

"Ln 
',roö""èt vÀn benris San6ers, :,,: ', 'i. ' .

net een schittèrende kopbal- èe doeLman van Yrèdenlurcfr aàri ae gronrl gehageld ....,'-',
deed staea. 3-0I
Naarmate de eerste hefft'ïeisiràek 1éek tret óf íE1S'de grijl op Vredeniurch't'.'- - ''l.
ging verliezen. IENS ging nonchalanter voetba]Lun, ptssó" Lva.nen niet neer'- 't 'r'r'' .'

Deze voor L,SNS bekende onachtzaaflheid resulteerde vlak Toor rust, na,9en., . -..
nisfukte poging de buitenspelval te openen, det de spits van vredenburch aIleen
op Hens Diene-I- kon afgaan. '3-1! '

Ia de thee vqs ,het Vredenburch-dat het initiatief na.n. Met het snel- naer
elkaar toespelen =var de ba} p-oogèen ziJ het de LENSverdedi-gÍng noeiliik te
naken. Het, àemis.ven Vretlenbirch. vas dàt ziJ niet over eeri ècht 'lvèdf scbienderr*- -"'''

spits beschikten, èaarenteÉen--Eer{ zo we1 dé LENSverdetliging aardig op',' ] -

proef gesteltl
Oodat LENS zo masssel in de verdedi6ing verd gedrukt moesten ziJ van het
countervoetbaf hebben.,-"::
I{et vas peter KroI die .de uou1en opstroopte en vairuit "zíln Í6intr gèbied" aan' - li ,-
;;; ";i.;;;;n. ttu,ó'r, v:.-ei vretteilrtrchËrs gepasseer6 te ziin.vist hiJ de'ba1 - ' ''
biJ Co v.d.Étee te bezorgen die, nJeen prachtige schiJnbevègiíg, tle ViedenJ
burchse doelnan het ns.kiJken gaf. )+-1!
Eo nog Has Vredenburch ilíéï ultr het (LENS)vefd Besfegen. Vervoede pogingen-,om -: ':
eenbiesindeLEN§veii1eèi6ingte.s}0,enb1ekeB-vergeeïs...^'
i;;;;-";à";;.1óà-r.a.st"Ë dÏe vre.lenburch lensloite dè neirsrafr'ssf.' Iíet-nog' ' ' :.

een aantal minuten te speLen vist hiJ na'een counter&anval- de Vredenburchse ' 'l - "
goalÍe te onspelen 

"o 
,ó d" eind.stand 9p 5-+ te zetteh| ' ' '' 't '''

ia het tagtst!. rfrit"lgn"' .wis àeljs vieoenbulctr tevreden, het vèrschil "ï, , ,, .iuners naar vier doefpunten !
Inderdaad,, er had nog ueer ingezetel vsnneer iederèn ziËh vooï' de' vótte" too

red.

IJNI CORN UNICORN UNICOBN UNICORN UNTCONN

Een rregelneefr van het eeïgte uur, leider v€r I;ENS hoogste reserve.elfba'l
tevens èen autoriteit op het gebied van (duiétere) hotels;
Cees Bogisch was afgelopen zondag onze rschrijvende' UNIC0RNrappor!9w:,,.- - 1'

Cees, bed.srkt voor Je medeverkingl .l

Eoek van Holland - IENS
i .i-l *

i

,. 1... :i,,5 t:

Na van een teleurstel]entle ned.erLaag uit ?apendrecht net-LENS.,2 i4jl{oek van .r

Hol-Iend te zlJn aangekomen kon ik nàg'net op tiJd de lredatrÍ i dbqsp-geking ven
Pin westgeest aarhoren (uiteindeliJk praat ik daar niet over). " :' i
Door de vind is bet biJ lloek ]Ian Holland altiJd rnoeiliJk Spelen. leide ploegen -

opende voorzichtig spelend.. Na 10 minuten opende Hoek van Holg4q .de- score uit -

eËn vriJe trap na een fout tussen Nico en Leo (1-0).

3



BiJ een snelle s,anvaL over rechts ria 35 mínuteu scoorde. Jeu Bui-Ue18ar uit*eindeJ-iJk'
d.e verdieude geliJkoaker.
oD slae varx rist ,àen snelLe aanval van H.v.Ï. nàarbiJ ''door ltigs niet op tlJd :

'r'"ra 
iie"e""pen'en uit de voorzet kon de Hoekse 

;::1"#.{.ï::","H: lïilut"-troppen (2-f). LEIS speelile de eerste belfl'techn
veI veer achter. ..

Uit een hoekschop vai nuteu iir ae fOe lxinuut vaÍr de tneede'he11.6 kopte Fred Spa - '

fraai in. i ,, . -. :
Ne 20 nlnten f hoeÉscholpen op ri3 vooi. i.tNS maar dat l-eYerde niets op.
Hoek vaÀ Eoffàna begon geiriteeril te raken en LENS n"T de ued.strÍJtl in handen. '':
UiteindeliJk kreeg B.v.E. àiJD èe.{ste boéX:.ng na een felfe ingreep bp lÍiuston
tr'aerber. In de 2be ninuut redde Nico ale 2-2 stand door tle bal ui.t, de linker-
i"r""u""r.-I" 

-"tor1i"r. --::- - ---":- - - -- -' " ' '.: i

ïn het slotoffensief -nog enkele t8.fïe1en voo" het tloel van H.v.h. naer het
leverde alieíaal niets ieer op. ' '... ,, .".''
Eindstand 2-2. IENS kreeg veér ièts te weinig. ':, i t'

200 }o. gereden'voor J- Punt.r
-1..

Cees Bogisch. ,

T]NICORN , tNICORN UNICORN IJNI COR}I IJNICORN

D

A.S. ZATMDIG , : :': II,XNS A]. SPATTA 31 1\.30 wR.

I,ENS 9 - Rilswijk 6,

Na eeD ietvat piJnliJke nacht (hooidpiJn voornanelijr) vera er tbch vriJ I '-:
fris gesteït. Ne va! bleuve neuzeir (9me JaD) bleek ó1 vriJ snel tl&t het gde ' '
doet vet het Eoet d.oen, seoren dus.
Ton, die de draai nog aardÍg .in zrn s,rmen had schoot knap raak van afÉtend" '-
Hetgeen hij ln. de tseeale helft via een. sofo nog naàr eens'fich-u'eliJk overdéed:
Ja.n- ( inderàaaal net b.Lauwe neus) vas iD voor een solo en sciÍrde'3-0" - ,

Robert tenslotte scoorèe 'l+-0 na een slix0 békeuèn overstBpJe van 3erry. t''
Rest nog te zeggen det Íe ontzettend bLiJ ziJ! ret tle sinàasappelen in de rust."t'
K1aa6, klasser bedankt.

een tevreden speler,

t.11

i t-

rr{

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZO][DAG' S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

]JijEEggIL-1:&199. , ^:

H.v.Holl,anö L -'L,ENS I 2-2
Papendrecht 2 - lElls 2 3-l
I,NNS3 -vI,C! \-2
LEI{S l+ - oSC 2 1-5
I.ENS 5 :'iÍ:'- -' Postduiven3 1-5
OSC 3 '"1 '' :.-' IONS 6 Í 3-B :
rIDS h - LENS ? .* 0rtL -,-r-
LENS 8 . .i"",^ : r ''-' EOC .l+ , 3-0 --

LIx{s 9 - BiJs}riik 6'L-o

],

l

4

-1

I
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!íedstriJ dprograrma 1)+-10- t 90.

th.30
10. 30
L2.00
12.00
11.00
l_2 .00
lit.00

uur
uur
uur
uur
uur
uutr
uur

LENS 1
Nieu$enhoorn 2 -
Voorburg 6 -
orarJeplein 3 -
LENS ?
vcs I
LENS 9

Leidsche Soys 1
I,ENS 2
I,ENS 5
LENS 6
vcs \
LENS 8
vcs 9

.vÍ.
vr.
vï.
vr.
vr.

veLd, fi

ve1d. 2

veid' 3 I

I

IIGGING TERREINEN,

Nieu\íeDhoorn

OrEnJeplein

vcs

.';i" I

:., :t.

'-l

- niJksstraatveg 2ï0, Hel-levoetsluis

- GroenendaBL noord., BuurtvèC ? .ll:,""uo.?u",j.

- DeAeEsvaartïeg

0LBB3-13?20 " ".
q"Tg-:?r*13-Lo-.-.. .
0?0-3662390

Wedstri.'ldpro cr€.@a volaenà. ire"t'(er-ro-'go

-;'.- I rr
a . óir:

1l+. 00
lL.00
1"1.00
Ll+ .00
12 .00
LI.00
13 .00
12.00
IL.00

uur
uur
uur
uur
uur
uut
uur
uur
uur

LENS I - Vios I
LENS 2 I !'-'Ws 2 {, '.
Duindorp Sv 3 - LENS 3 '

Vredenbu.ïch 3 - i,ENS 4
de Atlelaars 3 - LENS ,
LSNS 6 - Tedo 3
LENS ? - Duindorp SV 6
Vtos7. - LENS B

H,v.HolIEJld 6 - IENS 9

31r0
32L3

}I.N.
N.N. , ,

li r ' -,

OPSEEI,LI],IGEI{.
' ,'! .li

,\1,,,,-,

:tr.!ír,' , i

LENS 1 en ? worden d991. de trainers lekend. g.emaakt ',
LUrIS 5 t/n 9 zie vorige veek.

IENS 9 vriJ dagavond 12-10-190 + F.v.d.IJat.

ATSCIiB]J\TEN

t/n L biJ de trainers.
T.VierJ-in6
W.HeiJnen
F.g. KniJ ff 

. i, .- .! .

G. Duyvesteyn
J . HETNS

i,ENS
I,ENS
I,ENS
LEIIS
I,ENS
LENS
IENS

l
,
b

7
ö
9
9

07046065L;
0?0-31+61088
070-38071?6 '

órBsr-ri9trs,
. 0?o-36?36?3

,1, t t'
i

. ,,,-! , '.

Ír i._'

1 -1r..

àt

'r 'i

0?0-3

I

:_

ken ook .op YriJdiagavond tot 23:00, uur_ op LENS afbel}en.

LENS 7 : zontleg 1l+-10d990. 2 men- leveren..Yoor d.ë tar. .., . , .

| ' , 'i',
René Bettinl.' ( speter , ïltrlSlt 6)' r,,::,r', s"aàE rghgs'qeze ,ui'au,spelerà Ia,1r !nus'1 + .r ,l

v

A. S . ZONDAG BHGRi{EDSTRIJD LENS ],E]DSCHE BOYS . |t.l! . OO WB. );

6 doelpuntëir
i, {,

i.r+

J,

, *i,.i

, . )!:','
,tl

Topscorers seizoen. 1990/ ]r99L ..-

. KniJ ff -'

i§seldorp

'). ' Í -t - |

(rens 7) 
''. ( tens 6 ), :'..,'

r,. .t..
. F.v
FiD

,

)



6 doelpunten
5 doelpunten

E.v. KniJ ff
B. Groen
S. de Nennie
A. Kuypers

( l-ens ï
( l-ens 9
( l-ens ?
(Iens , 7

+I

., ,1.

ZZZZZZZT,ZZZZT.ZZZZ
z ZA.AIV0ETBAL.., Z
zzzz7,zz7,7,z,zzzzzzz

Uitslae 3-10-1990

L8Bkkvartier 1,r .- trEllS 1 ?='l

i{edstri.i dprograrma 15 t/n 19 oktober l-990I

Ueqndes l-5rl-0-1990

2l.l+O uur DSS 2 - LENS 2

Donderdaa 18-10-1990

2l-.15 uur Köhler Ass, L
22.00 uur Attent Zr75 2

LIGGING SPORTHALLEN.

REA

2c

Zuidhaghe

S1I,EN
LEN

Houtrust .veLd 1
Houtrust veld 1-

Zui dhaghe
Houtrust

Melis Stokelaan 1201
Houtrustveg 108

Heren aanvoerders c.q. leiders: n.i.v. l- oktober dienen alLe kaartjes voorzÍen
te ziJn van een IS{VB sterpel. i{i}t U dit controLeren en indien deze stempel op
één of neerdere kaartjes ontbreekt even contact opnenen net Ronalal Bergenhéne-
gouwen 0J0-f6606!8.
Het is naneLijk oogeLiJk dat speLers ,èt ".r, kaaïtJe zonder stempel niet" àan de
vetlstrijd mogen deelnenen.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZ
Z I,ANGS DE SPOETEN YAN DE Z.M. LADDEB Z
ZZZZZZZZZZZZZZT.ZZZZZZZZZZZZZT"ZZZZZZZZZZZ

I,EIYS - Vïed.enburch 5-1.

in de striJd on mlnuaaa] éél hoofdpriJs. Euiro l+O (t) toesctrouwers genoten -.,, .,

van zeker 60 minuten goed voètba} (:Waàr zien viJ clat nog neer de 1àatste-tijaZl)
Perfekt is het no[:àiet, naar'wel doeltreffend! Na 15 minuten vas d.e stand ai .- .

3-0 in het voordeel van LENS door èoelpunten van Dennis d.e Nooyer, sorry Sander ,(ax) en Peter Kro]- net een schitteleDde kopbaf, i{ierna was het Jamer aàt net
merend.ee]. een vat uitgebreide theepauze nd.m val ongeveer I0 ninuten. Dit re-.
suLteerde ln tle'enige tegentreffen, Ía tleze l-a.nge theepauze kvaà het niveau i .' -'
va.n de eerste 15 ninutén veer terug en verd de eindstand bepaald'op 5-1 dooi :,,r ''"
twee d.oelpr:nten van Ko v.al.Stee. Het, gaat nu goed met LENS (za), uaar let op: het i
kan altilct nog beter! Misschien JJ ninuten goed. voetbaL in de volgende ved.-

Langzaam near zeker heeft het er s.Ll-è "àhilo ,*r dat LH,[S (za) zich gaat nengen

striJd?'
Nog even het volgend.e: ,.: .;t .:1,., ,.ondanks d.i'verse inspanningen ziJn.de speters van de 'zaterd.B.gselektie er niet-in*.. ..
geslaagd. een zo broodnodlge sponsgr te vinden (broekjes verd.en reeds zelf
ao',geshcaft). Het moet toch nogel-iJk ziJn dat een zo grote verenÍglng als. :rl
LENS binnen het kadeï vsJ) haar nogeliJhheden hier vet aan gaat en kan -doen? 

.

IIet zaterdagbestuur zaL Íedere suggestie vest en- zeker met,meer daIr all_een
belangstefling aanhoren.

Rolf v. cl.Toorn.
-6

.:'1i; -
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Uit sla n zaterdag 6-10-1990 *g-

I,ENS
LENS
tENS

f - Vlgdenturgir i'
2 - Ecso,2. , .--: "i'4 - Nat.Netl.6'

Ji'

í
.)r, ,,-

: . a..

kograma zatertlac 13 oktober 1990.

L\.30 uur EoC : ' - LENS 1
11.30 uur Aristón B0/2- LEN8 2 ',
th.3o uur LXNS 3 - DVC.b

,,. l

vI. * .!
. inhaalwedstriJ d

.vr.

t\.oo uui

.Vdrbéek

. rt Hart

.N.

.N.

h '', i::.r -'
C.ilil-Lens
or.2/018

Het eer'ste 
ten tveede eLfts,l wordt aoor ae trai.ner' bekeirA geniaekt. 'fventu'ete l-

aÍhel-dingen ïoór het eerste ie'sm vriJ d.agavond' voor-19.00 irur, biJ Hdns. de. lTuiJn.
Voor het tÉeetid tee.n biJ B.v.d.Nouteia ier: 39620L6. . '' . .( r' ..
* Hans de BiuiJn te1: 0lr-612396 í' ';,' . ' . I .'r '

:.! ,...,i. í r.,._ ...r,
Gevraagd voor. zatertlag 1 .

Een verzorjei en een grensrechter. Inteiesse? .r ", ,. ..: :. . J.:,'
Neent U dsn kontekt op det Hans d.e BruiJn tel. OL5-612396. lr.': .' :;.

.,,.1 \,r u, íl ... '. : " ..",.":

IIGGING TEBREINEN:

EOC SportparÈ ." Juliana" inge.n!'Gqpter stein$eB/Vre al:nluïgveg'

Ariston sp'oitsticnting TH Delft,Prof. MekeLveg B, tel: 015-?B2L)+3 of ?B2l+l+l+.
-l-

i r if r

Verza.ueltij tlen:

I,ENS 1
I,ENS 2

13:00 uur '

10,30 uur ,

LENS 3
I.ENS l+

. *....1,l ,

I

ProEanxoe zatertlac 20 oktober,1990,

0PSIELL,ING .ITENS 3:

1l+.30 uur Dvi Bizon - LH{S l--I '^r
re.[5 uur DSo 5 - LENS 2.' .

i[.0ó "" ard;'ou"p l+ - LENS 3'(i' ''' i

L2.30 uur BSC' 68 a - l,uls.l+ ',.

A
A
N

N

:. .l

' oo5l026 """'
oL2l063' ' :
'023l1}l8

03\/r99

'I'
H. Kouvenhoveri, È..0i, u.ae doir,'.r.sinke, A.v.I.IiJ ngaarden i r'.rJ]st',
bergen, C. lilpan , U, Uakel , G. Kuiper + aairliutting 2 nal: ' '-'

Afschrijven. biJ J.Sinke teI: 079-l+1923?. i

;: r .. .i. i

W.v.Mers- -

. , y..r,(.,'.

SPARTA ts1 ' 1\.30 truB.''A.S. ZAÍEBDAG ],ENS Atr

YA§_EE!-{-E!SITB9N!
; I jr ! .i..,. ':. ri

,'i;ir.',i:..,-r'*
,ll'AlBeneen kontaktpersoon: Paul- I.d.steen,, chopinstraat ro3,_ 2>51 sV Den Haag'. -.:, .

.:: te.L: 397015\.:.BiJ geen gehoor: ' 36351+18:I'red Grens'-' '.'
--------____:,

._ .\. ..,.t .: 1. ,..,.,r:,. ,-' ; i.ti ii:,.I

7

."-,r.



Wedstri.l d ograrDna A-B-C-D-E en tr'.ieusai.

Afbe]-len voor ond.ersteande wetistriJde! atleeu biJ paul v.tl.Steen (SgïOfll+) .

zo 6ne1 .EogeliJk doch uiterJ.iJk voor vriJdogavond 1p.00 uur. BiJ geen gehoor:,
be1len naar I'red Grens (36351tf.8). ïn uiterste nood'uog op zàterdaporgen öp
L,ENS (3661311+) ne 8.OO uur biJ ieeBna va.t1 <le Jeugilkorntssie.' :

Elftal datum aanvang tecenstand.er uit/thui s terrein/ve1tl se&.k.Lens
AL
Bl_

B2

B3

c1

c2

D1

D2

D3

E1

E2

T3

El+

E5

E6

Fl

12

F3

rl+

L3okt.
l-3okt.
15oku.
16okt .
13okt,
lliokt .
L?okt.
13okt.
1rokt..
13okt .
1ïokt .
13okt .
lTokt .
13okt .
17okt.
Lïokt .
l3okt .
Uokt.
13okt.
18okt.
L3olít .
rbo-kt .
13okt.
l6okt .
13okt .
rboat .
13okt.
l8okt .
l3okt .
I8olrb .
13okt .
l8okt .
13okt ,
LSokt .
l3okt .
l5okt .
17oÉt.
I3okt .
3.lokt.
13qkt.
l5okt .

1ll. 30
12 .30
r.8. 30
u.30
10.30
L2.00
Ll+.oo
14. 30
20 .00
L0. 30
r-b .00
12'30
13.00
9.30

11.00
1? .00
11.00
1ï. 00
9.30

10 .00
10.oo
10.30
10. L,
10 .30
10 .00
10 .30
11.00
10.00
].].,l+5
10 .00

9. u'
L0.00
1,1.00
Ll}.oo
L2 .00
1l+.00
t0,00
9. \5

1l+. o0
10 .00
1\.gg

thui6
tbuÍÉ
thuÍs

. thuis
tLuis'thuis'

; uít *

thuÍs
thuÍs
thuis
uit

' thuis ,

. uit '.
thuls

uit -

: , 'sparta '81 -. I 
". 

'

', " Verlurch 81
Sparta 82

.. Iooptraining .' . WÍlhelrnus. B2 ,.'. Duno 31
I]I!íSE B]- T

Verburch 32
VCS 83
Quick C3.

HMSH C]-
Verburch C2
HMSU C2, .. ''
Verburch Dl-

Vl ,' ! .13.30.
V1 .; Ll-.30
V2 1? .l+5

. L7.L5
Y2/.3 ' _t '" 9:l+5vl-''' "...rr;i,
,Vred.erustlaer 13.1r'
Y2/3 : r., 1\.00
v2 19.30
vL
VreAerust.Laan
Y2/3 ' .].

.Vredérusttr-aa.n
,{213

9 .l+5
13 .15
12.00
t2.t,
9.00

uit

uit .

HMSH DI u1t Vred.erustlaan l-0.00
start trainingstweetiaagse zÍe kopy r tl-6.1+5

VCS D2 uit, Detlemsvaer.tseg . L0.15
sta.rt trainiugstweetlaagse zie kopy i:6.l+j
Verburch D2 thuis Vl 9.OO
starb traióingsdag op r,rNS zie kopy - '' " 9,30
Verburch EL uÍt v.Arkelveg/P'diJk 9.1,
start treinirigstweedaagee zie kopy I-O.OO
Vredenburch 82.,. uit, Vredenburchweg 9.\r.

Verburch E2 uit v.Afkelweg/Pr aliJk 9.15
start tra,iningstveedaagse zie kopy 10.00
Verburch E3 uit ' í.txetveg/p r diJ il-o. oo
start txa.lnilgstl,ag op LENS zie kopy 9.30
Vredenturch EB uit Vredeiburch 10.\5
stert tràiàingsdag op LENS zie kopy 9.30
VCS E3 'uit Dedemsvaartveg' 9.OO
stert training§ààà op IENS zie'kopy 9.30
Verburch tr'l- uit v,Arkelveg/Pr iliJk]o.oo
6tert trainiEgstneedaagse zie kopy . 13.30
Verburch F?. ; 'uit --.- v.Arkelyeg/pr diJklf. OO

start tra.lningetveed.àa§se zie köbÍ 13.30
EMSII Fl ,'utt - Vred.ertstlaair ' '.. g.l,
VCS F3 uit. i 1:. Dedernsvaartlieg 9;00
6tErt tralEÍngstreeils,agse zie kopy 13.30

. vlos F3 uit _,. . Mel-isstokeLaan 9.1,
stoxt traiaibgstveettaegse zie kopy 13,30

BIJZONDERHEDEN:

- eanvezig Juko vÀnaf B.lr5 uur I R.Ja.nsen, M.plonk, F. Scbuurman.
- gaa"ne ouilers net vervoer Íoóri LrENS EL, E2, 83, El+, 85, FI en F2.-
- van L5 t/n 18 oktober vervallen eornige trainÍbgen. zie kopyltt
- lees onderataande kopy E.b.t. de herfstveek heel goetl doorlt.t
- opstelllagen a1s vorige ïeek net uitzonderlíg van:
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- LENS B2: nxet R.KraYenoord
- IENS 83: net F.3ars&tie : Í .ji; *.'1. .. . ' ,- ' 1 "

- LENS Cl-: net R.v.d.3erg eu R'v.Leeuuen, zond.er R.Douv en M.Pronk.:.'..:.i:.i,-::-.:-;:í-:=
- I.,ENS C2: rnet A. el Had.clioui, zonder. M.Urgert..
- mtgs nS, net N.Aionso, zonàei s.nsàiadj ..': .'i 'J'i'i' ' I

- ruiË ;í; -" " , : .; ;; '' '..,': ' ': t' : "r"'t""- I'

J.ArenbergBeeteis, J.3rufoaó, J. G.qenoun i A.Eenson, R.Hoogen
s.v.al.Steèn. n.v.à.tol. I'eider E.Ebögendóorr'. ' 'tr t'
-"'-------:----..;,:;--'' --;.. ,. a:, .-. .. . .. - .. rr 1 ._,r .r fl

,{

dooin, v.{nór i'l;lt:"il ï .i
',. .:., ',:,. È: ,,tí

A.Bheros, A.Jhinnoe, R.Kan
!''i|'l,Ï...:'rj,'.,.|:..À,..1.i,t.i'.',-,l.]l:,.
glie, F.Lock, E.§as,.J.Bas,, S..Siregar '(13/19 gie!)

R.v.o.SnoéÈ;:.N.Topuz feialer i E.Ies. i:.n =' i .l .. rl;
i , r'l i . i "' , t.i i\:i 1»,' Ir:i.- '.-, ,.'r,- IENS E6:

óïï6- llorèrtl (13/10) en S.v.à.Steen (zie LENS El+)

- LIN§ E5: ''-i

'.' ;tr

I

t'.,n . , ,;:- i;;ï:' ...,:,., rii

i' '1" il.:

6,

.l

r.;:.r

R.Antonissen, K.f.LbouJernei, J.v.EIswiJk, E,Kipp, M.Kuik, M.ter Lintlen, ,.'.:
. -,; r ii.rl- TXNS F3r

M.Oosterveer, R.Reuver, R. Smees' K.Vereecken. Leider: R.Vereecken.

"r.,.,it,'-",. 
: Y ,'i.',)íj: .rI., r:l;.r', ''i, ;.,,.,.r i; ;..;;D- I,ENS F4:

fffi; n.Blou, G.coruers, R.ien.-Kaae,' R. de :Klerck;' B. spiessegs , trí.spink
n.st.'e,-ó.r.d,:F.sq., l-eitterl ,.{öhiil..,' l.' '", : :. ,, "'', :r I

tt
oe o"erise';9i!lefr11ge.:r,zitn gui ars v":Ilqe ïeekt M . ., '-''', .' .', . ,.

{

De herfst'Eeek

lr enteíd '3.'&"ri 
'ié h"t' de geuóonte. dai er'ti3a'ens de hérfótvèek veLe aktïvitëiten

ter nel.

IriJ'

(39TO1tl+),..: r ,,

ziJn voor onze Jeugd,. Vorig Jaar kon dit bel-aas niet d,oorgae.n. Nu ech
Elèrontier geven viJ per groep aa.n sat ongeveer de aktiviteiten ziJn.'
líU hopen óp.qen bete grote opkonst. Ook alle nieuve ledén véir'íechten

Gedraag je ellenaal- korreÈt 'eo raak er,'iets beel leukslian. '

Mocht er ienenà net.no6'lrat, vragen zitteu be] tlan'naar Pauf v.tl.Steen

" i.': .. :, :'.
IIIIS DI en D2 -' ' ' ! r,

De training op tlinsdagsrond 16 oktober 6aat norrnaal door.
Lens Dl- speelt vervolgenÉ op woensda§oorgèn éen weaÉtriJd
het vetistriJ dprogra.oa ) . Op voensciag LT oktober rÍoralen de

on 16.1+5 uur op ïieng verracht net b'lJ zích een stretcher,

Konen allemaaLl ' i ' ll ,, ,i

bií.r H.ÍSHi (zie bÍJ ., : ,' .rr

spelers v8rl DI en D2

Luchtted of natrs,sJe. :1,,.. ,.-,

e! een sl-aÀpzak en nBtuurl-iJk een Pys,&a ' tandeDtorstel, tanèpa§ta en een kon-
lleet tenstéuue Eet voetbalschoenen. g3'&schoenen, eeu trainingspak, een extra
iporttenue'en"tweehfindttoeken.EerettrainenJu11ie,daarnaeten.,opI,èns'
pórtugel-NédeíIencl kiJken, slapen'oq 1èns, ontbiJten op Lensn.traidén, penalty- t ' -'

mÉ.ï , rrn 
"r, 

,. \, teeei ! é, ""i toe-inogi en op dondertlap.iddag on ongeveer 16 ' 30 uur '

gas.E ;íttie, n"'àr'frr,t". Na-tuurtiJk ls'er s'avon6s geen traiuing maar:det begrepenr 'i I

-Juflie ar. Vèer pl,ezier -en laai het'l-eu} bli3ver vo95 ie{eleen,t' ,l . '. "'. i'."

l!ll=Ii:=ï=!l=13' , .

0p naendag L5 oktobèr gaat ale training niet door $ant op dinsdagnorgen 16 oktoler '

wàraen SuIIie eI .ou 1o:op uur velvs.cht op Lens uet biJ Je: een stretcher,l-uchtbed of,
EatresJe nèt'een slaapzak eí natuurii,lk een pys,Ea, taBèenborste.l',- tandPileta, .' | '!
en een koropleét L.,enstenue rnet voetbAlschoenèrt, g}.mschoènen ' een 'traÍningspak "een ' '

extra sporitenue , 
" tsee hsndaloeken en'een zwembroekj Eerst'trainen, dba.rnà 

"'
sIagbal, lunchgn ronclerllng toernooi' IooptreiDinS, eten op Lens' Pénaltybokaal i
zïenuren, blago, slapen op Lens, ontliit' trainen, vedstrlJden (to.3o uur
E1 - vcÈ, 1o:oo uur HM5H - E2, 10.30 uur E3 - vCS), sPortdag, lqnch, vervolg
sportalag en op ríoensd.Epiddag J-J oktober gaan Jul-lÍe ou L5 '00 uur na''r huis '

9



L,ens D3, El+, E5 en E6: ...''..*'i'i
===================s=:Y:-...Í,..,,,,',l/1|ll.lrl.I-]?J..:',-'v7...

De training op ircenseasnidttas l-l oktober ÀJut',iàrt"oii:ai6r: öè àönderaég ie
iets e:rtrar s voor Ju1}ie, WiJ vergachten alte Èileièis'Van D3, Eh, E5 en E6
op tlondertiag 18 oktober on 9.30.uur-op ],ens,vQor een heuse voetbaldag: IleeE
3é lenËtinuè, íóetlelschóènen, g.mscbóeíeri- èn' een tràiuingsfatr'neel ' ' ''
O, fO.OO uur beglnuen }re Bet het volgentle frograiana: trainen, pénatt!.ÉóXaat,

,, .,';..,'

gelroon

,...t,''-

J.unch op tens (brood $eenefl.en ..i6 nlet nod.ig ) l+ tegen l+ , onderling toernooi , ::. li . ,' ' ,:
douchen en na-aflóop lekkei patat eten met ijs toè, . i i -..i. ;' .'.'- i.- :.-:

0o 17.30 uur gÈe.rr Jullie ilan ns,a! huis. Sl-ape! HÈs d.it kèer.helaas niet-nogeliJk, :.,, .',
op Lens, MÍsschien doen !Íe ttlt nog ear het eind van het selzoen (epril/uei) mg!, 

"; ,
JuL1ie' r,,i ,'i: ,.. .:.. .5'.,r.., . .. .,,,..i:.; ',",,.; '.:

lens FI, F2, F3 en F\

i..'

-_,! - t, .,.j/, Í:i .,.,
..->i".,t,' Í ,.ï-...

- 5, !

Op EsandagBitideg 17 oktober verwachten vÍJ alle spelers van F3-, F2, F3 en Fh

aà;;;k-íi;;;.;;"i,;, 13.30,uur ep,rcnà Eet bii zich: .. . " 'l-. .:::.,'voor tlegene riie blilven slapen: een stretcher, Luchtbed of DatrasJe p9! een ' ' .'"
slaapzak, een pyJaea, tendeiborstel en tenepastd.' NotirÉals stapen-opili;n's"l's'niet' ' '
verplicht noar wel leuk en spannenA, Het mag! !-l Heeft Uu kind lest van slaap-
wanàelen of heeft hiJ nog 

',ruiu"n. 
een 'ongeÍukJer in bed. geàr dit dan ve1 èven "

van te voïen door. BIiJf Je niet slepen don ken Je Serust aan de gndere
onderd.eLen nee doen, Al-Les is dus nogelÍJ k ' verderL' dingen die Je nee Doet neme4.:- ,.
zlJn: een konpleet Lenstenue, voetbalschoenen n Smschoenen een tleiningsfak n 'eén'r -''
extre _ í:lo_rlrterrue en twee.handdoeken . en afl J{rs. Hg! pl.lgTy,,lt" 

_?,iu,t .iu1,."1.1.,"!191 
. ,- ,,

Uitl .-t .t .i ': r., l;r -,r. t: ,r . lrr r ., t,:: .,. ..., .,t , ....

tralnen, onaer:[tng toe"nóoí o",o! ri.à9 
"u1 

.pgtài eten,nei li: !q-., ïtt Íl+"$|qi ]i,:,
prclgramÍa hungt. op het prlkbord op !9ns. . .,r-
Duar:nÈ ecu ech[e strand.,^,ende]ing àm iB,fo uur ri.r,rroóf wë no'g'ouders' zoeíent,;i'{t.' ' -

dí.c líil-Ien l'iJden. G8&rne zote{dag even nelilen bj.J óe leider. . ..'.; .:1 1'..
l)m 21.00. uur zÍJIr ve. [Èrug op-Lens. .Weine ghocoladenelk 8te.at k1É€,r. '' " 

'. :' --;,,
we doen een bÍntro en cr vordt een verhaaltJe vertelt vooide.t Jul-]le om 22.00 uur
g&s.n sl-rlpèn of zóveeL eerder als JtrILIe echt heel moe ziJn.
I s-morgens ontbi.iten op IJeIIs om B.30 uur. ll'ralnen onr 9'00 uur, Penaltybohaql, ' , Í.'.'!.r
pn,lerling LoernoOÍ, douchen en om L2.00 uur ps,nnekoek eteÏ\ en orn 1.2.30 uur naar huis-
llu§ uordt er:hb tS 6ek,. .r .r-,:^' ,. ..§.:, i.f J i,.
l)e Ur'!ríu.i. írg op'.voensdegmlddug t7^::9!ï.obe5. 8s,s,9 l+.:t,9?9I,: - ;

. ; li' 't ;-., t .Ér ,. .,
,Ibeschcnwefs: I I" 'i.., t.:,1: 'r:...-':r,-., ',r',',:- i......,,..,- :,._,'i,,lt.rL,tièr-.... -.,

======rc====È - -" i:'a""t ...', .'.1 .-. , .irL-;,-r: ,r- ,,.*,.':,'.,t y't'i j^ t--' r!-r' .:,

fooschouw*rl zl.1n'hq de Èuitenskt iy i. ue ii!i, . vsn'hartË ueLxori.'f"ii ,E"roèL vsn ; -l ' -:

;;;;-ffi;"i; ""i--.41*. irtÍnera/leiíqrs rvstrg ,;i;au gràepen ielrà19n lertieor 
':r'"'';.'' r;

vols rLI:l es vafl een. tr-*l;-;i";;;-"t-u"r"Èi iu'u1 'nr"i.yruË,-Du-tind.turi'zuuen t'i' -

}est vel rroe zÍJn op .r,,-eiËèuè, ïoniËna ,oo" à"1 t.iuau, iri3 in de geten..'r.' .". . .t " .-
BIJ {e blunenÉkt ivJ.t;Èiten (Lten, birigo, qyepuneri, sLapen gean, tv/video kiJkea).,:. i'. '
alJn wi.l Liever al.Ieen tnet de Sroepen. overrrl is voLdoende 1eÍdin8 aaruezig - '

orn de Jongequ i)c hclpen' I'liJ }ekenen op eeil Íeders medeverki.r:g '

Za,kgeL<l
. J,.'i ï :.í

ll
.r,.,-,. .,-,.i , ql r.

veel zakgc:ld, triuuen ae ,Jorigens echt nleet riodigi He{ eden', aanurrakl'inbÍecie ,..son
vaL te eien tussgn,loàr,, Àórns cËocómetk uordt al.Ièndal". door'Lens 6erdgeld ën'' -'
betaeld. Ds,ornaast zlJn ze veeleI br:zig, mgt,sport/epe'1. ak!iv_itei!:,1., ,,ll ......
Overd-riJ rl hSt,.0uq "nie!.: r ,:. ,-,, .j..... ,-.i. ,. .:. ..., ,iJ!:.r.,>., ;.t:,,.;,i ,,"

: 1r' : ,.,'..i::- , , r-^ r' ".i7 
.:....| . Í. ..r,-,,.-, .a:-rr,. .;i

.i . ; .,. ,i . ,. .tr. i,.r ,.-,.t
l1,:.ï.,i.].'Jl..:.i*'..,..'"..il-,'l',

;- i

L0



Iot sl-ot' )'-,

:'1r.,l l

': i'. i '. )Í:.:,"
., :.i.,.Í - I r. ,i., ÍrÍ, .-:

.:.,..4 ,tril È.\ .1,,i .. . ,i.: ., _r .: :,..t._, :.,.,,_.,r ,.,1,.-1., ,.t, i i_t ,:t,fussen de betlrijven tloor zoeken rriJ ook rronenten van rust, voo; 
-de"jon!'enÈ..u..,,, 

,, 
';:.

Ilier]Ioor hebben rfiJ o.a. een video hlaar staan,
He vind.en het leuk als,somige Jqlgens van thuis een bespeelde videoband,
meenenen net daalop tekenfilj0rE of iets anders.
Het moeten 6een lenge speef-films ziJn ïant daar i_s geen tijtl_ívo
Zet veL de.naam_op de rrideotanal eE geef deze eJ aen de leidiri§.
Nogrnaals diJn ei' nog. vragèu of olnerkin6en bei aan even net Pau
(39ïor5\)'( 

.iI ,".','",:.,._,1 _.:,, ..r' ,, ; ,1 
,.,1 

, 
', _,11. ".',,, .," 

,,.'1,'.
Trainineeli rrèir"td"ëÈ::' i"r'' "'''; r' " " Í' : "r'' " :' i'

-r{ 1:r). .-r,r I rr

Í i -.v

oï' ', ,r..r,

.'-l\ ,. t,

TiJalens S"f,6ofra*.àt es denken er nogaÍ eèns speler§/ouàérs dat. de-'tre.iniÍEeí I

", I ..'

íll'

niet ttooigaan. I4is I t &iistrop deze-dagen katr Aan iederèen komen' trairien. ' Geen schoof,
8een hui swerk: konéii tlÍsl ! !
1.V.rd.

uaand.ag 15 oHober: E-selektie ell B--selektig . , ,, ..
voensilag 1? oktober: E*selektie en F1, trz, F3, Fl+.
d.onderdag 18 oktober: D-sel-ektie.

. t- -

de heifstvdËk of andere taiitivitéit.n vei-veileÀ qel de. ïolgenàér tralíÍngen :

.r.i.., t

De overige trainingen gaau dus nornael- door. He vervachten dan ook iedereen.
ook de spelers vsn B3 en D3.op de voensdag niddag van 16.30 tln 1?.30 ur:r. ,-.

Kon op tiJtl:. .r, ,:.,1 1.,," . ., , i

Taf elvoetbaL/taÍeltenni s .

Zoals de Liefhebbers op Lens beblen kuBnen zien staat er ve
:.: ,' :i'ér' een tafelvoethalÉoeil :'

Ín ons klubgebouv. VeJe enthousiaste reakties 6e!9ord. .i.. ,1:-
WU bopen "tlan' ook rdat dit' speL lang -op.r)ens ,.z,eL blijye+ staan , , !.an
niet. Nee, slechts Jullie Ï:unnen het voor Je.zelf verknoeÍen. ,.,.. ." ..

s"s ]is!.lef ;. 
"

..t ,,, t,. Í. r -

Iu het apparaat noet f. 1,-- per spel gestopt lro{dqp. .Doe dit. den,.pol..
Probeer er geen plastic runtJes. in.t_e gooien.- Ga.hiet op, -slinklg vijze balletJ:s.r

Kortoml speel er heel- veel op eD d.oe 6ee! rane tlingen 'naardooï het spel- kapot
gaat, Mocht toch bliJken dat heÍ niet_ goed gaat dan vertlwiJnt het voetbaLspel
veer. Dat zou ja,mer ziJn. Ook d.e tafeftennistafe] kan gebïuikt gas.n vorden .
Neem zeLf je eigen batje etr balletJes mee. Ook hier zit één 'maarr aan vast,
De grote schuifvand moet helemaal_ olen staan als er getafeltennist $ord.t,ev§lnals
d.e klgine. deur. Zovel in de buurt.van het tafefvoetbalspel al-s bij het tafeLtennis

Is het ietlere keer veer een puinhoop op. de grond. of doen Julliè steeds deuren
dichttlan.ishàt"tafeItenàisËen*eëisiei."igutop.ir..wunàaraf,vachtènof
JuU-ie echt slin zi.ifr. WiJ ziJn benierivd;' r

El-fte1foto r s, .

1(.)-r -

, r'''I ilr. ?*

J "iir:

'. '., ,)-' iir 'a,.:--. .. 
__ l1ir., ,3 ,r: ..11..

Van Lens tsl en C2 zi.jn.er nog 6een, "ruogie'r effbalïoto's gemaakt. DÍt. dóen,te ,.
à.s.zeterdóg. s.ls t,enÍnirr51s, ledereen in het goetle lenstenue.]oopt: Kom op tijtt ..
vant voor d.e,'retlstriJd vordt de.folo gemaakt.
a. s . Zatèrtlag .ziJi de andere.fotors aI klaar.
Yie de leiders ku:onen deze tiJbesteld vorden 6 f ;.L,25 per stuk.
Bij de besteJ-ling rnoet dit Belal recht rdirekt worden bet4-ald.-,.'-.,

,: i'IVelo 41 - LENS Al. '1

De vedstriJd begon zoals gelroonliJk om half drÍe. Velo nfi[ d.e aftrap en de
wealstrijd. vas begonneD. ,- -,:
In de eerste helft bellaaLdeD viJ tte vedstriJd- We probeertlen kansen te creeëren,

11 --



naar d.oor de vind. mislukte alit.
rn de treede heLft had velo vind EIee. Na ttertlg nln, spelen la de 2e helfb 'werd ''

het 1-0 voor Velo. En dat YaB het en

Jamer Jongens; volgende 'keer- beter.
ige doeLpunt van tle wedstriJtl.

. .i.r ...; "

' r: tveè Al spelers. -. lj ''

:
.r

5-Í. riHoek ta$ Eol Iantt CI - LENS C2 : , 1-'i.

e '..--'j '

dF i .., ,:,
VAS'-- - - --

èr
uit. '

',1 '.'-

IENS C2 begon de.ee.rste helfE met een fl-inke rlinal tegen en t egon vat stroef
!t nog een vastDe opstelling 'was geen ProbLeen, ua.nt Íedereen heeft of krlJ

plaEts, Na een hwartier begon heï te tlraaien en vielen de tloelpunten. Met 3
voor Leus gingen we de rust in. Er lrerd in de kLeedks.Eler veel 8epraat oler
tegenstander ïant die varen fll nk tegen el-kaar aan het ruzie naken. Nou d'at

voor I,ENS een vooraleel waat met dP tinq -in de rug gingen ze alIeen EaEx bet
voetbaLlen.. De colrblnatles ïerAeIr be-berr en tle doelpunten vielen els eikels
tle bonen, Jongens klasse gespeeld' hard geverkt en heel YeeL 1nzet.
De aloelpuntel .veraleu .genaakt tloor: Abld 2' Fikri 2, .latrick .1, Dsdiëf. 1 EE

Mlchael L.
p.". or"" de uititag lÍeïa nog wat nagepraat: 

,ri::"hi"".,t:ch :-:?

JuLlie leider Joop.

:{'

I

A. S. ZOI{DAG BEKERI{MSTNIJD I,EI{S I,EIDSCHE BOÏS ]-\. OO IN'R" 'I .'

I,ENS XI - Delfh El- 2-1

\{e vond.en het alfeEaef leuker Yoetballen.
Ha.nt ve hadèen tenrainste ïat te doen.' :r --

In tle eërste heLft'scoorde Dennis, en'iD de tïeede
Itreo vas erg tevreden oveldeze vedstriJd.

.1ji' , L -,

rheLft Derry}.

.\l n1

''1 t.\t

Nu rraren ve in een hogere poule ingedeeld. " '';r 'l''
Det kon le ook goed ,i"n wàht nu vonnen.ve niet net 13-1 Eear het verd naar 2-l-..

M€rtin.

i i1: : ; 11

:.....
wc E3 - IEI{S 83.

i j . i.

Na drie overïlnningen en een nederlaag,uit de, eerst.e vier ledstriJdeni vei'diende { '
ook Lens E3 een hogere poul-e-indeLin E.
Afgetopeu zaterdag Has het dan zover de eeiste vedstriJó na de herindeling' - 

,

To;h v;I spannentl, rrnat hoe sterk zouden orize. tegenstanderq nu-ve} ziJn'. 
"-

He speelde-n uit tègen y1;C E3. Lens begon varief hèt begin fanatielt en kreeg
door goed voetbal een aantal goetle kansen.
Uitel;deuJk vas het Nico die de stand op 0-1 brahct. - ;-
Doordèt er goeal sanen8e§pee1d bleef vorden, vertl het kort dearop.0-2 en 0-3
door Navil. vJ.ak voor délruÉt brecht vederón Nico de stcnd op 0-l+' I j

Na de yu§t zorgde de haiile vind soDrs voor Hat problenen, vooral' biJ bèt ; t
uitverdedigen, daardoor kon wc vat vaker in de bÉurt van.ons doel'koneD.
vuc opende ale àoelpuntenreeks veJrt daarna iÍelen er döelpunten aaJl bej-de kanten.
Voor iens scoorde iefirey, een speler van.YIJC (eigen 6oa1 ) en Navil .nog : :.i .

zodat ale eindsta.nd 3-ï verd Ín het' vciordeel Yan Lens' - "' :'l ' ;

Prima gespeeld Jongens, als Julfie iedere vedstriJd met dezeLfale instelling
spelen dan EoeteD Jul1ie ook in deze poule goed mee kunnen koEen' .. . i

12
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auichstepsi=rsïrsir' ..,_(3/10) . J.,.,r,: : -,. .:..,_,,r,,,.." ;
woensdasavond hó;;i"i.'""'i;ËËn'di"], Steips; ae'trégen"iie1 net bak\éi nadr': -' '.r '..'!; .

benedenl naàr àit hocht: de''vöetÈaii:ret-iiiet orÉx'rèn.- :""':"": ':r ' 1'.', :íir;l-J-
}Je stariten net KéeË in Èei'r'!oar,'maar''er vièl- ài vlug Ëèn doelpunt vo61 : -.::"'':l " '' '1

Quicksteps, nog geen,) nin."later 2-0. "'" 
-; ,' :' '-Í :-'u"i

vincent àacrrt'àit wbi'at t" leÈ'en'pleatsté ae lat achtei de doellnaí ïan'i' ' ': ' :'-'

Quicksteps 2-3-. !"'': f -i r" 'ï- .':: : í ;-'rr.:

Rustetatrd. 3-1.
ir-à" i"à"íe irurrtÍ'iiànà rËr'in'Ëèt'aoèrilnei'sÍns steeds harder íedeiièri Èaar''.,1, .''''.
onze longens bJ-even goed spelen. Door een scbop van Niels die iets te hoo'g ': I

uitvié1, Ë"èà q":."riIbpi bèi, vri3e sàirop'alicht bïJ het goa1. Die sing ëiÍ; )+-1 , ^ 
j Y

Onalanks dat tte ouders met nBtte broeken tle spelers bl-even aanmoeAigen ïeral de

ALl-e ouders in hun nopJes, eintiel-ijk een doelprut.
Michael zocht de geuJknaker ma,ar de bal-.nocht niet over tle 1iJn.

eintlsts.ad tocb nog 5-1.

tvee noeders.

Iens F2 RVC F1 0-9 '-l :.itr I)

lees hÍer, beste lezers en lezeresseE, het sprookJe van BVCtJe en de acht
Í,ens-dvergen.
Er vas er eens een eLftal- dat heel goed ziJn best d.eed om te presteren i lriraàr .;i.:'.: : .'

de boze K.N.tr'ee. B. vil,tle,,.dBt. èe kind.eren van dit elfta] nooit tot scoren kwamen. '

Deze K.N.tr'ee..B. zorgtie èr'daaibm voor dat het eLftel, Vdn l,ené..F2 iirgedeeld bLeef - i
biJ de reuzen-,"ft f,ét voetbalïoud. : ,"''
Deze zaterdag rnoesten oize -dvergen !Íeer Ín de grote enge ïei. De K.N.Fee.3. had als'
tegenste.nder B.V.C, IL uitgdzocht.. .SNEEZY (Vincent) zoU net ne.n en macht ons doeL- "''
huIs;e verdedigen, nair heiaas, nà èdn priar minuten lEien er'e} ivee "rotte appels" '
in ons doeL.-onze DOPEY ÍIièpgy), die'eenvoerder vas, scbold niet, z'ei nietsi':. .'li
Eaar d.eed zi.Jn;best on àeté..àöiiérstaritl ongedaa.n te naken. - ' - t' " ].
Noch BASEFLIL,: IÉarry ) , ulriv'(ae imner ]achènde Michael), Doc (filosoof Kees)
GRUMPY (§ieLs, omds.t tlie jbigens toch altiJa groter àiJn en ei'geen 1o1 aan dit
soort van voetbel- te beLeveD is) SLEPY (Tom, «le vori.ge avond rocht hiJ biJ een
vrienafe logeren) en IIOBI(Y (Eerdi, hiJ 1le1r de Erassprieten ontler ziJn Yoetbal-
schoenen vantlaan ) konden verhlnderen dat er een nÍeu!, sprookJe geschreven zou
kunnen vorden ! het sprookJe dat tle kleintJes kunnen vinnen van d.e groten.
Onze 'rvoetbeldvergen" koDden gevoon niet op tegen veer een te grote tegenstantl.
Bestond navial de Kabouter nou maar echtt èan zou hiJ zeker uet Swift zeer snel
laar deze boze K.N.Fee.B. reizen en aLles in orde naker, zodat vii niet all-een
va.1t een leuke voetbalwedstrij at kunnen dromen, uaar ook j-n het veld vat 1o1
hebben. Ik boop ecbt det tlit ]ukt voor de vinterstop en dus voordat
TTSNEEUHIIITJXI| op ons speelveld is geveest,
Ja.urer, onze dvergJes doen zo hur best, nasr de tegenstandbedJ es ziin nog
!Íat te groot.
Ik zou greag éeD Irins viIlen ziJn en &l-l-es uet een dikke zoen Yerantleren.

Hans.

p.s, dit verhaaltJe is roet onze brief naar de afaleliDg Den Ïaag vBn de
K.N.Fee.3. gestuurd. Nu maar hópen dat bet helpt.

Jutentàs Fl- - LENS I'3 10-0 29/9

Zaterdag vs,s het voor onze kLeinste tal-enten de Lea.tste ved.striJd in deze
zware poule (FtT ) .
Met Kevin ln tle eerste eD Xemco in de tveede helfb als keepers' kon een vieràe

l-3
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nederLaag niet vorAeu Yermeden. -.

llat ïel opvÍe.L w6s tlat, onze Jongens bet spel1et,Jé steede-iíeter begimen..1è.. '-1.. . ' .: '

sns,ppen, uet uat Beer.Seluk en inzet.van Ju].l-ie.aueE8a1 hadalen we zelfs --.. :.. ..i
dekàie ou een paar Leér te scorèi maàr heÍaàs dat zat'er dezè keer niet, in.:' '., .:
a.s,Zaterdag spelen F3 "n-f\-t"g* elkaar, eD.de.Íeek' Èaslilg. zitten q1'-é . , i"'..."i'
.Laagste F-Jes 1n l-agere poul-es
tus Jongeui hler gelat oàr. ,p*,op.ae. tralDine soèa J" tt"t a9é1 S+, vóorar ".'.,..:1, ,:
goeA na.ar tie tralner luieteren. - I .. . :,r ..

u.b. Oudere /:legglei-ders .voetbEl- oP ctit. ellerrlag.s.te nÍveau, uo"l .Y.9o":1. "ilill l?f ,

en leu} bllJven. ;- '

l.loedig ale Jàngens gerust dan, near iatei. ve wel op on3. te'al gebrutÈ letten' , ' "
,: , .. : , ,i - ' , ,',,,,. . ,..i,,,,. l: -

JuJ.Ile lelèer.

lloot I euadkoDei ss].e.

Zo denken YiJ

WÍnst, verLies

Uitslegen .leucd..

er ook over beste leider.
of ge1lJkspe1, geïoon positief bllJven teSenï:1 de,l:otÏ:",

" iir

. : ,, . rl _.

Leïe xt: : Delft Ei " 2-7
' Schev.E2 ' - Lenà E2 'i"' . !r9
. Vuc E3 '- Ieis E3 '' ' 3-?
. vYP EI '' " ; Iëiis EU - ' -- ,0-3

' ' vredenbr.rrchxf - riéns E, ' 2-3
Brc E6 - reriË 16 . 5-3

' Lens FI ' ':'Làakkv. Í'1' i ' h-3
lens !'2 - RvC I'1 ï 0-9'!ens tr'3 - Lenà rl+ "' \'2

Velo A1 , .

Vuc Bl"
RVC B2

Qulck Bl+ . '.
RVC C1 .

fi.v.Eo1l-ana CL
rens rjl-
lens D2
Lens D3

Í-:, ,,1

Lens AL
íens Bl- '
Iens 82
i,en s 83
lens CL
Lens ' C2
NHO D2
OSC D]-
Schev. .D3

..r,,, i Jil

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

,.:_'{:_r'

1-0,,1-\
l+-0

. 8-0

3-r
6-2
7:1- 1-12

-1

1

rl

. ., -r i..'
I ."1ii ,.

rl'

l.

i+

'., it) _t ' È).1'

I ,'.-;,,..s..;!
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DE LENSREVUE
I,JEEKBLAD VÀN DE VOETBALVERENÍGING LENS

64ste jaargang numner 11, 18 okEober 1990
****i(*í***i*xi,*+*+**xxx****+**)t********************+**+*****t+*********++*********

OFFICIEEL

Nieuwe leden

2682 14.F. Barsatie, Bjun, 290373' Daquerres[raat 728, 256L Tf, Den Haag.
2865 R. Krayenoord, Bjun. 150576, Marktr+eg 22, 2525 JL Den Haag, teL. 389i122.
2866 R,R.Smees, Fjun. 101082, Veenendaalkade 747, 2547 AC Den Haag, tel. 367942.
2867 N.Afonso, Djun, 277278, rt Zicht 98, 2543 AP Den Haàg, te]-. 3677392.

Nieuwe donateur

Fam. Endlich, BeresEeinlaan 186, 2542 KG Den Haag.

0pzegging

2753 F.R. Monkou, Sezo.

À4reswij ziging
0700 R. Bergenhenegouwen, zaal, Rossinilaan 35I, 2551 MV Den Haag. tel. 32313901

Bcietes

AdÍoinisEraEiekos uen
Adminis t.raEiekosten

1e
2e

Boeking f
Boeking Í

20,
,q

: H. Frantzen, F. Spa, P. v.d. Lubbe.
: F. Spa.

Bdtaling v66r 20-10-1990 door overmakÍng op girorekening 336711 of bankrekening
129924229 Rabobank Den Haag, t.n,v, V.V. LENS te Rijswijk onder vermelding vaiittBoete". -r. ;.
I net Bestuur.

LENS (1920 - 1990) jubileum aktiviteiten!!!
Vànwege het. feit dat rle voetbalvereniging LENS, officieel op 18 december 1990 '

7Ot jaàr bestaat heeft het bestuur van'LENS gemeend om dit niet onopgemerk! voorbij
Ee laÈen gaan.
Er; is zeLis een officiele commissie voor aangesteld (uit LENS 9). . ''' " l

DeZe commissj-e heeft. niet stilgezeten en heeft voor a1 de jeugdleden op zaterdag
l0 november 1990 vanaf ts middags 4 uur een sporEhat en zwenbad afgehuurd in
Scheveningen (de Blinkerd) .
Nu; al verzoeken r+ij a1-le jeugdleden cq jeugdleiders en andere belangst.ellenden
deze zaterdag (na)middag vrij te houden. : .. ! Í
Nadere infornatie zal vanaf komende week elke donderdag in de LENSrevue
gdpubliceerd worden. '., !

Tevens zal in de aanloopperiode ' nog een beroep op een aantal vrijwilligers worden
gddaan om op de .dag zelf hun st.eentje bij te. dragen tot heE welslagen van' dezer
tt3'"ubi1eumdag"

Ddze vr ijwilligers zullen door ons zo snel mogel-ijk persoonlijk benaderd ,vgr.den ' , ,

JUBlCO

EEN SCHAAP MET 5 ?OTEN GEZOCHT

Gerard v.d. Steen, de vraagbaak van LENS, moèt in verband met zijn gezondheid en "'
leèftij d een grot; suap teiug doen. i ;-'

Hi3' zoekt. nu iemand, die na een inwerkperiode zijn Eaken langzamerhand kan over-
nemen. Is er iemand in de vereniging te vinden, misschien weet u wel ieÍnand in " --
uw,familie of kennissen, tlie zich thiis te pleEter verveelt en graag zoieds om"'1'-
hariden heeft. Lees dit nu eens aandachtig door en denk eens na. ?E Ïs helaas
vrij willigerswerk, dus onbetaald, maar je vervee.lt je nooit en't geeft je veql .-
voldoening.
ALs'Gerard nieÈ op LENS i.s kan je hem teLefonÍsch bereiken onder nr. 3454707.

1, Mevr. A. v. d. Steen-Sínj orgo.
l
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fLENS es

* In verband met het. uiÈvallen van typisEe Rià Bij Lsma deze week een dunne Revue

+ Volgende week dus weer een Revue met alle verslagen e.d'
* Vakaotiegroeten onLvingen we van Wilbert Stuifbergen uiu Frankrijk en

Piet de PagEer en z'n noeder uiE Canada

* MeÈ ingang van dit weekend mogen de elftallen uitkomend in de res, 4e klas HVB

en lager gebruík maken van 5 wisselspelers
+ Ton Scheer bedankt de B-selektie voor de bloenen die hij mocht oirtvangen

* U bent zondag toch ook aanwezig bi5 de riEscamptopper LENS - VI0S? !

* Aanvang 14.00 uur.

SENIOREN ZONDAG

Uitslagen 14-10:1990

LENS 1

Nieuwenhoorn 2
0ranjeplein 3
I,ENS 7
vcs 8
LENS 9

- Leidsche Boys 1

- LENS 2
- LENS 6
-VCS7
- LENS 8
-VCS9

7-1
4-2:
3-4
0-4
???
4-2

l,Jedstrij dprogranma 21-10-1990

14.00
ir.oo
11.00
14.00
12.00
u.00
13.00
12.00

1'.*

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

veld 2
veld 2

LENS 1

LENS 2*
Duindorp SV 3
Vredenburch 3
de Adelaars 3
LENS 6
LENS 7
VIOS 7
Hoek v. Holland

VIOS 1

uvs 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5
Tedo 3 3150
Duíndorp SV 6
LENS 8
IENS 9*+

veld
veld

1

1

N.N.
3213N . N.

6

l,icqine velden+..-

Duindorp SV

Vredenburch

Adelaars
OS

ek v. Holland

Wedstri5dprogramrna volgende week (28-10-1990),

- SporÈpark trHoutrust", Sportlaan hoek Mezenplein
reI. 070-3649488 l

- Julialaantje bij Vrdenburchweg, Rijswijk
teI. 070-3952288

- GuntersÈeinweg naast kinderboerderij , ite1.3678514
- Melis Sgokelaan hoek DedeÈsvaarLweg te1.367.O994
- Lemaireweg aan heE einde v.d. Pr. Hendrikst.raaL,

Hoek v. Holland, te1. 01747-3155.

I

ae
VI
Ho
t

14.00 uur DWO 1

10.30 uur Rijswijk 2
11.00 uur LENS 3
13.0O uur LENS 4
13.00 uur LENS 5
12.00 uur Toofan 2
1P.45 uur WS 2
11.00 uur LENS 8
11.00 uur LENS 9

0Èstellingen

- LENS i
- LENS 2

- Wi.ppolder 2
- ODB4
- Scheveningen 4
- LENS 6
-, LENS 7
- Tonegido 13
- Triomph 5

LBNS I È/m 4 worden door de Èrainers bekend gemaakt
LENS 5 t/m 9 a1s bekend

-2-

I

I

I

I



l\Iil de Heer T. Sen contact opnemèn met Rene Keus tel, 3601541 op zaterdag tussen
20.00 uur en 21 .00 uur of met Ronald Bergenhenegouwen zaterdagavond tussen .-.
19,00 uur en 20.00 utr tel. 3231390. I

Afschrii ven

LENS 1 en 2 bij de trainers
LENS 3 en 4 J, Boerema Le1. 070-3803688 :,
LENS 5 T, Vierling te1. 070-3606642
LENS 6 I,l. Heynen tel. 070-3461088
LENS 7 F.v.Kníjff ue1. 070-3807176 : .

LENS 8 G. Duivesteyn t.el. 01891-17943
LENS 9 vrÍjdagavond tot 23.00 uur clubgebouw EeI. 070-3661314.
* LENS 2 zondag 21-1.0-1990 2 nan leveren voor de bar 

't

* LENS 9 zondag 21-10-1990 om 9.45 uur verzamelen op L,ENS

Be,[anerij k

Spelregelwij ziging 3 m.i.v, heden mogen de elfrallen uitkoÍnend in de res.4- klas
HV! en lager 5 spelers per wedstrijd wisselen. Dit geldt. dus voor LENS 8 en 9.

A.s, Zondag LENS - VIOS 14.00 uur

LANGS DE SPoRTEN vAN DE ZATERDAGMIDDAG LADDER.

Uiislaeen zaterdae 13.10.1990

E0c
Aristona 80/2
LENS 3

LENS 1

LENS 2
DVC 4

5-3 vr.
3-3 inhaalwedsErijd .

1-5 vr.
Prigramma zaterdae 20-10-1990

14!30 uur DVJ Bizon
12;45 uur DSO

14,00 uur. Amar Deep
12.30 uur BSC i68

Verzamelti j den

LENS 1 13,00 uur
LENS 2 11.00 uur

LiJeine Terreinen'

DVJ Bizon

_ LENS 1

- LENS 2

- LENS 3

- LENS 4

. Verbeek

. rt Hart

.N.

.N.

olsl026
0L2/063
023/748
o34/799

A
A
N

N

13.00 uur
11 .00 uur

Sport.park rrPrinses Irenet', Schaapweg te Rijswijk teJ-. 3942332
Burg,van Tuyl1 Sportpark. v.d. Hagenstraat Zoeteimeer-Oost
tel, 079-315591
Sportpark t'Julianaparkt' ingang Vredenburchweg, Guntersteinwe!
t..o. nr, 41 tel. 39O952O
Gem. Sporlpark "0ns ErfÍ Sportlaan Benthuizen teI.
079-313467

LENS
LENS

3
4

DSg

Ameir Deep

BSC '|68

Heu eerste én het. Èweede elftal wordt door de trainer bekend gemaakt.
afneldingen voor het. eersLe teaE, Vrijdagavond voor 19,00 uur bij
Hans de Bruyn Le1. 015-612396
Vooi het Eweede tèan bij B.v.d,Nouland tel. 3962016,

i

Event.uele

Gevraagd voor de Zaterdagafdeling (LENS 1) lt
. Een:verzorger. Inteiesse? Neemt u tlan konEakt op met Hans de Bruiri te1.015-612396.

i

0psrell.ing LENS 3'
E. {iddelburg, A...v. 1,1Íj ngaarden. J. Kouwenhoyen, P. Ax
J. l{ittíng, L. Sinke, l,l.' v, Mersbergen * aanvulling LEN
AanspreekpunL J. Sinke. tel-. 079-4L9237.

i^
i

,'P
S2
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telIin LENS 4

S. Busch, E. HakeE, N, Jagesar, M. Knops, E. Rnops, G. Kuiper' C. Lipman'
L. Mantel, S. Niamat, M. Osman, F. Siliakus, il. Stuifbergen, H. Kouwenhoven.
AanspreekpunE: L. Mantel. Eel. 3lO7 426.

Iroensdel24:1q:199q

19.00 uur LENS 2 - DUN0

Progranrna zaEerdas 27-10-1990

LENS 1

LENS 2
LENS 3
LENS 4

ZAALVOETBAL

Uitslagen afgeLopen week

sv '35 2 LENS 2 2-9
semper Alrius 3 - LENS 4 3-4
Hedstrij dprogranna 22 t/m 26 oktober 1990

I.loensdag 24-.1O-799O

14.30 uur
12.00 uur
11.45 uur
14.30 uur

- RAVA 1

- Monster 5

- Duínoord 7
- DVC6

21.40 uur LENS I
22.20 u,ut LENS 4* -
Vrijdag 26-10-1990

HoutrusÈ
Zuidhaghe

HDV 1

Taurus 6

Houtrustweg 108
Melis Stokelaan 1201

Houtrust. veld 3
Zuidhaghe

2c
R3D

20.20 uur LENS 3** - The Champions 2 RlA HouErust veld 4

+ LENS 4 t Zelf scheidsrechter leveren
**LENS 3 : Reserveshirts meenemen

Ligglng SporthalLen

À.s. Zondag LENS - VIOS 14.00 uur

VAN HET JEUGDFRONT

Algemeen konÈakÈpersoon: PauL vd Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag.
te1.3970154. Bij geen gehoor: 3635418 Fred Grens'

ledsuri5 dprogrunna A/B/C/D/E en F-jeued. I
*
ts

tl

s
ir

Afbellen voor onderstaande wedsÈrijden al.leen bij Paul v.d. SEeen., (3970154)
zo snel rnogelijk doch uiterlijk voor vrij dagavond 19.00 uur' Bij,geen gehoor
bellen naar Fred Grens (3635418) In uiterste'nood nog op zaterdagmorgen op
LENS (36613f4) na 8.00 uur bij iemand van de j eugdkorunissie.

ELftal datuu EesensEander 'uiE/thuÍs 'lerrein/veld sam.k.LENS' Aanvang

c2
D1

okt
okt
okt
okt

13 .30
11 .30
18 .30
9.45.

14.00
9.45 "

17.15
17 .30

, 12.30
. 7.45

18.
18.
13.
8.

A1
B1

R2
B3
C1

20 okt
20 okt
22 okr
20 okt
20 okt
20 okt

thuis
thuis
thuis
thuis
Èhuls
Lhuis
thuis
kopy
thuis
uit

Tonegido AL
Alexandria 166 91
Great Wyrley FC

Quick B 2
Die Haghe 82
GDS CI ( vr)
Great Sankey F Cl
Looptraining ( zie
WesÈlandia C 4
DSOD2

v3
v . Tuy11 . Sportpark .,;

Zoetermeer

14:3d'
i 2 .30_
19 .15
10 .30
14 .30
10 .30

V1
v1
v2
v1
v 2/3
V3
v222

23
00
00
od20

20

4-

45
hj

i



ElfLa1 daÈum Tegenstànder. - ., uit/thuis Terieih/.veld Sam.k.LENS Aa-nvane r

D1
D2

22'okr Great Í,iyrley FC r thuis
20 okt DSO D 5, ' . 'r'ui! '

20 okt RAVA D2 ' ' 'r,
Naaldwijk E 1í'' i
HMSH'81 ., I , 

1

ODB E2
Laakkwarlier E2
Extra trainíng op
.1é Gravenzande E5
Extra' training op
VUC E5
Extra training op
DSo Fl ., _,-..

21. okt. onderling voetbal op LE§S
BTC..F2 'uit
onderling voetb;t op LENS
Loosduinen F2 uit
onderling voelbal op LENS
Tonegido F4 uit :

onderling voetbal op LENS
.i r .,.-

n

,Tuyl1 Sportpàrk
ogtermeer ,t' ' .

uidérpark - "

y2

v2

v.Tuyll Sportpark
Zoetermeer

Houtri5 k ='

Madesteyn

Roode-1-aan/Voorburg

n

7

V

Z
Z
v
V

V
v

16.30
10.00

9:00
9.00
9 i00 ,'

10 .00
l.2 ;00
t6.45
12.00
76.45'
'to.o0 -

).6.45'
9.00

11 :45

" . 17;00,...
. 11.15 r,.,'
)at -t ''' ' ,

E5

D3
E1
E2
E3
E4

E6

EI

FZ 20 oks
. 21 okr
F3 20 okt

21 okt
F4 . '20 okt

21 cikt
ri.

Bij zonderheden

LENS B2:
LENS 83:
LENS C2:
LENS D3:
LENS E5:
LENS F2:
LENS F3:

11.45 '',.

9.00,'
11.45. :

20 okt
20 okL
20 okE
20 oku
22 gkt
20 I okt.
22 okt
2Ö okt
22 okt
20 okt

t7.
'72,
'L7.

10.
17,
10.

uit -
ïhuis
thuis '
thuis
thuis
LENS
thuis
LENS
thuis
LENS
uit

r0.00
9.30.í-
9.30.

10. 30
12.30

00

00
30
00
00

10. 1
' LÍ'.4

8.1

5
5
5

12.00'
11.00
12.00 "
9.00

12.00
10.00 ,

12.00 |

- aanwezig JUKO vanaf 8.45 uur: L.v..d.Berg, M.den Heyer, P.v.d'.Steen
- gaarne ouders met vervoer voor: LENS Dty D2, 03, Fl t/m F4

- opscellingen aIs,bekend met . uiEzondering van:

me
me
me
me
me
zo
R.

t 'R. Kiayèiroord en M. Kok zonder P.Snelders (afgebeld) :
t F. Barsatie '.
t À."e1 'Haddioui en M. Urgenrt, -

E N. Afonso en A, Hagedoorn r '. I . | , | :'
t S. Siregar
nder F, KuÍk (afgebeld)
Antonissen,.K. Elbouj amai, J. v. Elswijk, E..$pp, M. ter Linden'
Nazarali;' M. 0osterveer, R. Reuver, R. Smees én K. Vereecken
. Kuik afgeb'eld). Leider: R. Vereecken. ".. .

Bekking, R. B1om, G.Commers, R. ten Kate, R. de Klerck, S.^OÈfrigh'
Spiessèns, M.'Spinks, R.. Staas, D. v.d. Vegt. Leider: M.' KoÈ.'

F.
(M

R.
R.

LENS F4:

ElftalfoÈo t s

Keeperstrainin

I

Van LENS B3 en C2 hèbben we noe =t""d" geén elftalfoto kuinen maken. Teveel-
en enkele speLers in een verkeérd shirtl 4.s.. zauerdag maken we nu .ècËt de f
Zorg ervoor dat je er bent en het juiste tenue aan hebt anders kom'je niet o

Ioto-.-,--': ., , : .
Van LENS Cl, E3, 'E4 en E5 naken ve a.s.'zaterdag hog een nieuwe foto waht de
ías of nieE goed of er-dntbraken enkele speLers.
Sommige elftalfotors zijn aI bij de 1eiders.. De foto's kunnen slècht,s besteL
irordei als er vooraf f_.t,ZS "q.àt betaald, Bestellen kan t/m 27 oktoÈei.'Daa
iaan.we de bes-te11ing 

- 

flaa.tsen bij de Íotograaf, Wanneer iemand een vergroti
wil kan hij dit teleforiisch, met opgaaf van naat bestellen bij Pau1. v.d. Scee
tel. 3970154 's avonds na 19.00 uui. . .r ,. , ' ''.. .,' -.'

afbe1i"r" '

oto ' s..
pde"

"iIPt! '; ,'
d,'irlr::i.
ina' 't '-' '

ng ' .''
n'

'. i i; .

";'','- ..,1c''
Ttreo Massa en Arnold Bijjersbergen geven onze jeugdkeepers een aparEe tiainiÀgl
Een belangrijke zaak keeperstraining. Het is dan wel de bedoelipg .!at ju1lie zoveel,
nrogelijk koríen.' Geen zin is natuurlÍjk geen reden. Theo Massa is er voorÈaan op
màandagavond vanaf't 17.30 uur voor de keepers van El t/m E3 (R..Meeuwisse,

e Boer en A. 0oEuerveer) en daarna voor de keepers van 81,, B2. en B3, .
.'d . Bàrg , rM. Meurink en rG . Schluter.) . .,

V; d
(M. u

i -5-
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Ook op, donderdagavond is
D1 en D2 (L,Peek èn R. Ko
M.v.d,Berg van 81 kàn dan
jeugd of wedbtrij deir . Ar
voor de keepeis van C2 en
Wim Blom
A. RamhÍ

Zoveel mo e1i

hij aanwezig vanaf * 1.7.00 uur voor de keepers van de
rfrnàker) en íaàtn. v6or CI keeper (J; Sandífort) .Ook
komen als híj op maandag niet geweest is i.v.m'' Haagse

nold Bijjersbergen is er op woensdagmiddag vanaf 16.45 uur
D3 (M.Welbergen en D. Obdam). Als I'aatste zal

de keepers van de.E4, E5 en E6 (S.v.d.Steen, J. Ras en
nemen n" ale training van de E-klassers op de woensdag-
lie het waarderen. Kom zoveel mogelij k en doe je best.

et ónder handen
middag. LaaE zien dat jul

Herfstrn;eek

LooptraÍnin C-selektie

Veryoer (verre) uitwedstri-j den.

k

F

$
s

l

Í

III
II
I
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t
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4

J

il
I
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Als jullie dit lezen zit de herfstweek er a1 veer biina op. Hoe het Beweest is
weEe-n wij op het moment van schrijven naEuurlijk niet. sl,echts de E.jeuÉd heeft.
er een biizànder geslaagde dag opziEten op dit moment. Na'het voorlezen van een

verhaal tjé gaan 
"é 

nu sÍapen. Wij zijn ervan overtuigd., dat alleen evenÈueel '

slecht wóer roet in het elen heeft kunnen gooien. De voorbereidingen en de

meder+erking van yeel trainers, leiders, ouders en A/B jeugdspelers r,ras erg grooL.

Groente- e; Fruithander rt KarrewÍel van het Almeloplein gaf .weer een lading 
,

fruit kado. Ga er gerust eens langs ook voor rauvkosE- en fruitsalades. KorLom:

het moet haast wel eèn geslaagde week geworden zijn. Meer nieuvs.volgende week.

0p dinsdag 23 en 30 okÈober alsmede op dinsdag 6 november krijgen jul1ie l-oopEraining
vàn Wim ul Etting"n. Neem steeds voel|alschoenen, gymschoenen en. een trainingspak
mee. Het gaat a1il5d door. Looptraining is voor veel' jongens echt' -belangrij 

k '
Luister góed en oelen daarna ti5dens de trainingen ook voot jezelf. Het is geen

kondi Eietraining. De nadruk ligt op het technisch lopen. I

HeE komt nog sÈeeds voor dat ouders hun zoon op LENS neerzeiten terwijl ze een

uitl,edstrij a moeEen spelen waarbij een auto nodig is; of dat ze rechtstreeks i

na4een uiLvedstrijd rijden terwÍi 1 er op LENS te weinig vervoer is. Dit kan
natuurlijk niet. ouderJmet een auto kom eens mee net uv zoon en laaE niet
sÈeeds dezelfde ouders voor het vervoer zorgen. Dit is niet sportief'

. .:
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È

I

I
!

,,fr

t
r(

tí
I
iL
.

!

i

2-7LENS A1
LENS B1
i,ENS 82
LENS 93
LENS CI
LENS C2
LENS D 1

VCS D2
LENS D3

-' Sparta 81
- Verburch B1 '
- Wilhelmus 82
- Verburch 82
- Quick Cl - '
- Verburch
- Verburch Dl
- LENS D2

- Verburch D2

Verburch E1
Vredenbuich E2

. Verburch E2 "
Verburch E3
Vredenburch E8
Verburch Fl

,. Verburch F2
VCS T3' VIOS F3

- IENS E1

- .LENS E2

- LÏNS E3

- LENS E4
- LENS E5. LENS Fl
- LENS F2
- LENS F: LENS'F4

0-6
5-3
7-t
.1-6
2-l

15-1
3-0
1-3
0-0

3-4
0-9
5-9
1-3
t-L2
2-O
2-3
L-1

3

0p LENS Cl na speelden al
hebben plaatsgevonden. 0o
nederlagen moeten nu afge
benieuwd. Nu even kort ie
Voor E1 t/m 14 laEen'ue d
ultsluitend op 1àuk med d
Standenlijsten van deze E

gebouw. Een kampioenschap
feest zijn. 0uders en 1ei
Nu toch even iets over Al

1e bovensEaande teaÍns vri.endschappelij k. De herindelingen
k LENS F2 is La!er ingedeeld nu. De hoge oveiwinningen en- -
lopen zijn a1s het goed is in alle poules.' WÍj ziji . 

''t: :'
Es'ovei àe "resultaien" van Al. t/m D3 tot nu toe. ' ''t ''
it bewust achterwege. Bi5 deze Eeams ligt de nadruk '. . '
e hobby bezig 2ijn of jé nu r^rint, gèIíjkspèe1t'of ver:Liest.
eams kómen aànoot bij àns niet te handen in het klub-
(????) wordt danook niet gevierd. Ïedere wedstrijd'moét een
ders kunnen hÍer een belangrijke ro1 in spelen. , -

t/m D3

LENS A1 : moet volgens ons a1s het zo Beconcentreerd en meÈ inzet speelt als Eegenr...

ADO meè kunnen doen om de eerste plaats die recht geefL op promotie naar" ,

de regionaLe klasse. Aangezien de. meesEe spelers volgend seizoen ook nog, .'
A-klasser ziin lijkt ons de motivàtie' niet zo moeilijk'Zorg erv-oor dat. "

je laatste :aa.-iï à" 3"uga (volgend ""i'otn) 
een A-iegionaal jaar wordt"

+'



LENS B1 :

LENS B2:

LENS B3:

Let dus op de zogenaamde kleinEjes, en speel niet zo slap a1s Eegen Velo
en Sparta. Succes
handhaven op de negende plek was het uilgangspunt. Het gaat tot nu toe
boven verwachting goed. Niet met je hoofd 1n de r,roLken gaan 1open,
Zo doorgaan en rvie veet hoe hoog je nog eindigt. In ieder geval erg
veilig, nietwaar Edwin!! ! De nurnmer één prornoveert.
lÍjkt neE iets teflak voor deze pou1e, Toch gaan jullie best nog wel
punten pakken. Blijf opbouwend goed spelen en knok voor wat je vaard
bent. Een achtste of negende plek rnoet haalbaar zijn.
Zaterd,ag de eerste overwinning??? ,

starLte dit sei.zoen erg goe-d. Een eerste plaat.s verd behaald. De laatste
twee veken zijn jullÍe wat ran slagtàf..Een matige trainÍngsopkomst en een
toch ue1 zruakke ÍnsEelling bij een achtèrst.ànd

dl íooi'. í
zrjn hier een oorzaak van.

Kom veel trainéir\'èn werk ér wat hard
LENS C1: lieL zich EoL nii- Eoè soms nogal makke1Íjk versla_an.'Déi '.inzet bij dit

team moet echt, iedËie trairiing'',en Èedstrijd optimaal zij n wi1len j ul1ie
nÍet degrad eren . Afgelopen zaterdag dedeÉ j ullie de eerste st?P door

1uick met 2 verslaan. De eersqe 15 minuteq nog te s1aEi Dadrna
20a1S. illét. voorLaan alÈijd zal moeten gaan l Jon!ens' ,, mouwen opst.ropen('r

ïa t'.ei 'minirnààl één',team onder jullie blijft. Z degradè ren

a 1 te;

ij Éen 
zorg

'oan.er voor
Vee-L 'su

Pasfotors inleve

1 6,r

t

;\r+j

É

{

*
Van onderstaande
achterkant .

gen wij' nog één pasfoto met, de naam op de

<i r-r
", -]*r"j
i'ii'ira

(i.r
.r"rt -{

+r:

D-klasser: N. Afonso

F-klassers: G.Commers

Uiterlijk a. s. zaterdag
A

inleíeien bi PàuI'v,d. St.eenop LENS.J

RzaTa _La Spiessens R. Staas.
\.. ti

crË..
.x t"

Ïn verband meE het uitvàllen van onze typÍste Mevrouw RÍa BÍj Isma dit keer
een beperkte jeugdkopy. "*\1
Verslagen tec. worden volgdinde week geplaaÈst. WedstrÍj dverslagen van a.s.
zaLerdag 20-10-1990 danook kort houden a.u.b.

De j eugdkommissie.

-7-
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DELENSREWE. i.. :.. r,,.o1 .,4! .1È:.Íí. .. 1.,""-ii,-,.,.: r
WEEKSLAD. VAN DE VoETBAIV.ffiEI{IGING I,ENS "' ,.' ^ ,:.'..'..: . i. - '. .'- -" I
64ste Jaergang Dr rmer !2 , 25 oktbbex l-990. , ..i.: .1' ' . I
ta*||*lr* * ítt**** **ta**l t*t+*n*$lr**lt***ra*i{i+flnar#Ë*ll*rÉ**ltlt**Lll*ll**ll*ílxi+** ltxL**llltl*artr

'..,".,,' : Í
N

IN MEMORIAM T

i._.1.....; j:::-:-Ti. .j.r_ï-.,iÍ1 i,. .,-l :.. -::__i!.,...,.' rr.:l---*- t
. r; :. :.'_. !.t.. .,!t! : , '. . -..:- I' Dietri gesihokt hebben vii kennis'moèten nernen van het overLiJden "- : . I
\r&n ouze E-kl-asser Jeffrey van EIswiJk, ï Jaer outl. ' '' ":'* '1f i l " " i
AfgeLopeD zaterdag krra.n hiJ op zeer tragische ïiJ.ze .o4 -hQt-, Ieve,n. , -.Li ,, :. J'. Woorae!:schlelen. tq kort 'om1dp .}gegtq die hiJ ,in zijn. tes.E 'en..i'l ,tr'J. , . ..1
hetgezinachter1aat'tebeschriJvq4.,'r{r.;''.,..,'trli

':r' ''.I ,ii,1 
'we"nsén ^ziln oudeis 'e; zusi e't' de' kïacht tóè die àe zo nódig'r -'*! :""." -'' zuLlen hebben on dit snarterilË'veriies'te runíeh aragen. '."-' :'" '' I'

, ".ri.lï ,. 
- .lÍ,it1 t:.i' i. . .;r ;',,,r..;"..,: i., :is:r.r , ,rr. ,:.' .;l ;, i,;tt,",:; :r1r,+ "r.'

ÍÍ.:1

Registratiekosten l-e ;boekin8 f.

Régistratiekosten 2e boeking f
r'.:' l- rJ r" ;,

'.', 
j, ,e t,J:

Böete :-:- ., :.

Rècistratiekosten le boeking fi to,--::.'

i, " r-:t'
. '+: - ,

P,smoorenburg '' '. : "
. '-i'r o .i'i r-r."

.F.E,de .Vries, E.Perrei jn.,; M.Zaalberg;
A. Bol-n€n, C:.3o1man. {.1:.- i ^ r.1. ,,.:.i'^

H.Fraítzen, H .Kooij engii,
. Zaalberg.

P. Í'. d . Lubbe ,"
E.PerreiJn

.r.'
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Beteling v66r 2?-L0-'90 door overrnaking op glrorekeninE 336?11 of bank- {
rekening 1299-2\229 ..Rsbobank Den Hasg, t.n.v.'V.V.IEiYS,te'BtJàwiJk öntler vei- " i,nel-tlinr vsr tBoetert. '.')' ' |: a;.
ï:.*:-,|,?,J.ïi+.--,,ï.'ir 1,,,r,r.,r* èíiir rj:i ,./+. i(i-: .l-.,.i .,; , r ,-f,rir _ r.,:-i,.';r,:. iHet Sestuur. 

i

tU{S.lubileun aktiTiteiten ln het kader vín het ?0 larÍa bestaan.

JIJBICO !

LENS - VIOS.... een ervarins ri,lker. een illugie arEer.

r
I

In aansluiting .?p:hfl artikel ven vorige.r.reek lgzake, tle J ubiler:naktiviteiten Ïnog een paar uededelingen. .:..í,.r, -;,_ .-:. iTen eerste verd. vorige veek nog niets verneld over'het senlorengebeuren j I
(zondag, zatérdag en zealafdetring. ):'r + ' I , 1 ", i
De pIanEeD voor. éen grootste na.:niddag 'èn avond.voorsteulilg" dp 'LENS in. ' , i
+aDgezlen een defÍnitieve 

^detum !99.4i9t geprtkt is konen viJ hier.nog op terug}
WcI kunnen viJ nededelen dat dit festlJn ergens in óei 1991 za1 plaets vinden. {
Vend.aar det wiJ ous nu voorel richten op z8,tèrdag 10 noveever 1990, wenneer I
er voor É1 de LENS-j eugtt e.ktiviteiten georganÍeeerd vord.en i.n sporthel en I
zlrenbad de B1lukerd. in §cheveningen. i
De betloeLing is da.n oro in 2 groèpéh te verken. I
Vanaf 16.30 uur zullen de E + f'-klasser6 een gevarieerd. speLprogrenna in de 

Ëzaa] afi{erken, rraarna ziJ om 18.!-! uur een uur gaan zweomen. i 1 .;., t, 1,, iiqe A-B-C-D Jeugd zal alan venaf 18.00 uur de sporthal ingaa.n. '-:.''- Í
ZiJ^doea +itÏgllill a.udere onderdelen alan d.e F-Jeugd...Daerna_ gaat .Oeze groep, vaÍr

-19. 
30 unr tot 20 . 30 uur het zvenbad in. . -'. t

IÍorton, viJ verzoeken alle LENS J eugdleden 6s2g nqyni {Aag en voorevorid vIiJ.', .i.
t_e houden oE dit spektakel- ÍtFe te.,beLeven. - , , , ,- itevens d.oen rriJ hierbiJ ook èen beroep op aIle Jeug'dleiders + trainers on j
qeze dag te reserveren voor lets extrats, den aI1een een voetbalvedetriJ al. i
Ïerdere lnfornatle vlnd U biJ de Jeugdkopy eD volgende week veer in d.e
LENSrevue .
i

I

:
{
,
i

ï
t
Í
t
n
!
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E

§
I
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i

'!Ik zie d.e eerste perioaletitel rnog,$e1 zJ.ttentr, yerklaarde pim.I,lestgeest ,.
afgelopen vriJdag in het BiDneDhof. Na de vèrloren 1ÍedstrtJd tegen VIOS"
i6 hiJ, en net heo het lrENs-legioen,, eell illusie arner. Met nog één- _" .i, ,

lred.striJ d, te spelen heeft L,ENS een kansloze' aèhterstand voor deze
leriode opgeLopen en het ziet. er nEar uit dat VIoS afgelopen zond&g, n€t het
oog op deze eerste titel, goed.e zaken heefb gedaan. ,i..
De vooruitzióhten varen tóch eI niët'eI td bést. Joop Odenkirchen, Leo viin nfJ
dpcar v.d,!aar en Pieter v,d..Toorn w6ren de efvezigen tiJdens de .

rrEscamptoppertr van afgelopetr zonalag.
ygkantie, blessures en een schorsing bro,chten dus vooraf het striJttpLau veD
Westgeest aI dauig in àe war. Voeg daar nog biJ een schl-enÍellg opgelbpen ' .

lrroege eehterstand (5e ninuut ) en nen begriJpt tlat IENS veer Bchter' de
fèiten ean soest bobbelea. Ilet. eJ.fbal veralient respect voor de uenier vaarop.
zë dat d.eed. Ontlsxks (a""trziJ?) de invalLers werd VIOS ond.er druk Bezet.
Eïen voor rust kreeg LENS LooD. na&r werken. UÍt een scherpe voorzet va,D BubeD
Jordan kopte tr'red Spa veer eens schitterend raak.
Nà de rust hetzelfde !ee}al. IrENS had het beste ven het speL naar kon niet
eèn nuist Esken, TerwiJ.L vrienè eu vÍjand zich af had neergelegcl biJ'éen p
dèling strafte' UIOS-spits Eki Korte (overigens.voor de rest voorteeidig ui
EöhsJíe].d door Percey Biekman die ziJn rentree ln de hoofalnacht naekte) eenia tle verdetllging af en kreeg VI0S (minsten6) ee! lurt teveel.

gcht . ,
unteí-
tge- - 

.'

foutJ e

Uithuilen en overnÍeuv beginnen dus. Zondag a.s. staat d.e zwEÍe ultvedstriJd
tegen DWO ( Zoeterneer ) op het progra^Ems,
Volgende week zond.ag begint de tweede periode net de uÍtvedstriJd tegen
DSO.

2

red.



1,.

,,
fIXNSJ es ,

' !' :r ' :,,-I Vorige veek vond tle tiaditionele herfstïeek biJ IENS veer p'$a:ts. È " r ''

- Slapen'op I,ENS, wedstriJden, spelleti es . . . . . de Jeugd 'werd veer,op vele , -,.

manieren bezig gehouden.. . : -. ,.'
- Een E-Jr:niortJe tegen TC v.d.L,ubbe tlJdens het penalty schibten op.IENS I

keeper Nico v.d'Wi1k. . ..
- "pst...neneer v.d.Lubbe' veet U misschien a'at de zwekke hoek var d.ie lange is

- Nog één uit de herfstveek. Sonnige LEN§ers hebben'een eigen roanier van
oprioedeh: U boudt Uw, èf ienand. anöers ziJn krÖost, net zoJ-ang bij ziJn'enkel
onderste boveD'vast'tot hiJ Uw nening heeft overgenonen.. .

fenand vist hierdoor een kl-qintJe "na 
.2| r,ru.r .te overtuigen"dat AJax en niet' 

,

PSV., de beste ploeg van Nederland., is.
' j ;r ..

U herkent cle jongel-ing de komende teken aan een ietvat rootlaangelopep ,
sezichtje.....|,'
Ilet.gerucbt ga.at dat er een aftloend niddeL tegen dè zogenaand.è kleine "

krininaliteit gevonden is., . , 
', '

Men $i.l_ (le onverlaten voortaan verplicht naar tvee interlanals va4. Nederlan{
l-citen kiJken (wàarvan overigéns één voorwaardel.iJk); . ..

.:
.rt zsl ons benieurren Yet ADnesty International hiervel tlenkb...

Oíer kleine kriminaliteÍt gesproken.

Een uitgelezen selektie vaJl de haagse midd.elbare scholen was vorige ïeek '

voensd.al lte gastrt op het T,ENs-terrein Ín het keder Ían hét :qlo?.lvo:lba1'
Gevolg: een half afgebroken <Iugout, verschillenale verrnissingen en een :

bedreigtle scheidsrechter.

Toch eigenlijk Diet zo'n gek i.dee, dat gedwongen kiJken'naar interlands ' ;

De HIIB cloet er trou'lrens öok ean nee. ZiJ vraagt ons de volgende tekst te
pubJ-iceren: 

.

Jublleun L0G0 E.V.B.

Ter gelegenheiat van. het 100 Jarig bestaan van d.e H.V.B. ( tCrtVS afe, 's-Grevenh
is er een priJsvraag uitgeschreven voor een ontverp-1o6o.

flet ].ogà dient de vol8ende herkenningspunten te bevatten.

- dè Letters H.V.B. van Ilaagse Voetbal Bond i- : :.
- tle oóievaar uit het vapen vo.n Den Haag. 

i

-.de kl-euren groen en geel van Den Hseg. i

'j
De ontlrerpeï vsr het gekozen logo ontvargt a1s priJs 2 toegangsbevi j-zen voor
een interi.andwedstriJ à van het NederLands etftal; bovenalien zal hii/ziJ tzt.
biJ tle_ Jubileumviering niet vergeten worden. i

inzend.ing van d.e ontfferpen Yoor 1l+ noverober t.". aai het Bond'sbureau,
IJzerwerf 1?, 25h\ E? Den Heeg.n 

i.l

- Benieulrd hoeveel 1àgootJes de EVB binnenkrijgt - i '. + r'

- a.s.Dinsdag 30 oktoter ae]lvanS 19.30 uur LENS onder tle 21 tegen Hilhel-Bxs

-. Morgen (vriJrlae) klaverj assen/j oke,ren op !ENS. Aanvang

,I

UNICOEN i
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Een Ean op e1ens scboualers &1 vele Je.ren onze Jeugdeftteling rust' èen rnan die

behalve Jèugdsekretaris ook nog eeus a1s tdulzeudpoott iroor de LE1lSi eued ''.
i*À"""t, "Ë, ,"r, ilie niet écht een voorstander is van de nieuve healenèaags!. .r
r extravagante I sportkl-eding;
Pau] v.tl.Steen ï;s sfgelopen zondag -otrze schrfivende rapPorteur '
Pau1, bedankt voor ie meder+erkingt

i

J

IENS . VIOS 1-2

I{a eerst het tweetle gezien te bebben (1rat LeuJk die btéuve. kousen biJ.9tt tinl}e )

rr"t k.n"1oo" met b-L van lIvS veÏloor (veI .inzet Easr te veinig kvaliteit ) , ,,
Eoest LENS 1 I s-niddags tegen VIoS.aantreden'
Nasst het, feit dat bet een echte "bulenruzietr zou torden moe§t VIoS proberen

d.e toppositle te. handhaven en l,E1rls Eocht niet ,"rli"r"r'ofo nog enigszins biJ È

de top te bliJven. Dat Eoè6t dus vel een echte !Íed§triJ d'.vor1en a39nti1, t:t.*l-1.
teeL 

-arderen 
lezien tle redeliJke publieke beJ-angstelling i EeLaas bleek he!.-tiJdens

àe velstrll6 ii"t ,o te ziln. Een gezapig partiJtJe zeer natig voetbal verd het

iubliek en radio Lokatel vóorgeschoteld.. vlos kï8.m zeer gelukkig op een 0-1 voor-
àprong ondat een zvah genonen vrlJe schop door """ *"g"piingentlà speLer (aot loor)
zó vBn richting verd verenderd.d8,t onze keeper kansloos 'was' ,-" ,' - 

''

vI0s vas tot dan toe ook best .iets ' stelker. LENS kuas vel- .ond.er tle druk.-vandaan.

Een vriJe scbop van nuben Jordan werd door Fred Spe schitterend ingekopt '
Ruststa;a L-1. Na rust tvee Dgchteloze ploegen die h"eel weinig 1ietenr'zlen. BIJ'
[,ENS een veef te trage opbouv, te veinig beveqlle en een te.]ag" b"1=1i11:11: ,

!o ',r"r"a" Je geen enkele tegenstander hoor. VIoS von eiSenli'ik no8 onverdlend', :

dooratèt dè bai slecht rerd ieg§eveikt in onzé verttediging na knullig balverliès '

pp het niadeuveltt, VIOS naakt-nu een Soetle kans op de eerste peiiode. I

Wi.l Eoete! proberen zoLang Eogèl-iJk bovenin nee te bliJven 
'Ioen 

en wie veet .- '

["Éx"n ve nóg ".t 
periode. IiJkt ne best leuk zoin nakonpeti'tle '

iVeeL succes, roaar het geat niet vanzeff.
r. ',:lr.

i

. '' '' 'Paul'v'd'SteeÉ"'
! i ^ r I ..i;. í

I
Konpetitiestand 3e kI.B.

i. vros ?-10

i2. Laaklswart ier 7-10 '

3. Wippold.er 'l-9
i
1l+. wc ?-B

5. Wegtland.ia 7-7
i

i6. Dso 7-7

?-7,,10'-10-
'r-7 J2-L6. i

7-6 . 
'-107-6 t?-20

7-' 1?-1ö

7-2 ', 
," g:L9

2?-O

16-r2.

12-g

10-9

16-10

'13-13

9.
10.

LI.
]..2.

I,ENS

GDA

Vretlenburch

H. Y. H'ol-Iend

DHO

Delfia
::-a.s,zondag zal bekend word.en vie zich u'Ínnaar Yan d.e le periode-titel nd8

:hoemen. DE'grootste kanshebbers op deze titel- ziJn VISS en La8'kkus'rtier.
,LENS daereniegen moet biJ lllJo tvee punten zien te bebalen, vil-Ien ziJ de '

.ealsluiting uet de rsub-toP' niet yerliezen!!..

Het crÉrtrma voor konend.e zondac ziet er al-s vo uit :

D1IO

VIOS
U,v.Holl-and

- IENS
-DSO,
- GDA

Vredenburcb - I,aekkwartier
Vt]C - Wippolder. .
Westlandia - Delfia

I]NICORN UNICORNUNICORN

l+

lINICORN UNICORN
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Uit slegen 2l--10- r 90.

],,ENS 1
],8ÏS 2
Duintlorp SV j
Vretienbureh 3
de Adelasrs 3

:.,vros.1
-WS2: LENS 3

- I,XNS ll
- IENS 

'

t-2
1-L
1-3
0-7
7-2

5-3
6-lt
0-? "
4-3

LEIvs 6 - Ted.o 3
LENS ? ' - Duindorp SV 6
VIOS 7 - I,ENS'B
H.v.Holl-enè 6 - LENS 9 ...,,.

Weclstri J dprogr"'m" 28-10-1990.
L

1l+

L0
Ll
L3
r,3

re
ill

'1

.00

.30

.00

.00
,00
.00
.l+5
.00
.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DWo 1
RiJswijk 2
I.ENS 3
I.,ENS \
IENS 5
Toofar 2
I,IVS 2
IENS B

],ENS 9

P,Poedai'
A,v. al. Zanden
H, Wiihl

veld 1
veld 1
veld 2

- I,ENS 1
-, I,ENS 2
- Wi!:polder 2 3Or7 /5\3
- oDB r+ 3o7i/rr3
- Scheveningen l+ 3]-631r72
- LENS 6
- IENS 7
- Tonegido 1-3 3289/630
- Trionph , 3276/628

vel-cl 2
veltl 3.

- Voorburg 6 -'
- Groen Wit'58
- I,ENS 8
-GbS6r.;i.:l

.,,1.

rt

N.I'I.
N.N.

I,]GGING TERREINEN:

DWO

nit swÍ J k
)

Tobfan

\ivs

- Westerpark, ingang Heuvelveg via de Voorveg. (viJk L6) Zoeterneer.
te].: 079-517899.

- Sp.prk. ' Irene I a. d.. Schaapveg RiJsviJk.
te].: O?O-39\o9l-2

- Sp.prk. 'Ockenburgh I einde Laan v. Meeràervoort.
te].: 0?0-3236691-

- SteenïiJktsan 2L, (bij sporthal). r. . r.

tel:0?0-367171+5, ,..i
Dinsdqg 3!-10-1990.

L9-.30 uur LENS t/n 21 Jaar

Vr.il dag 2 novenler 1990.

- WilheLnus t/n 21- jaa.í.

20.00 uur IENS 9 - de Ad.eLaars )+ (vr. )

We?strijttprograrnna voLgentle seek i t+-lf-'90

11r,. OO

t-t'. oo
r_0ï. 00
l-o. 0o
10i, 0o

DSo 1
TENS 2
Delft 3
NKAW 5
oDB S

uur
uur
uur
uur
uur

- IENS 1
- Wi1hel-uus 2

- I.ENS 3
- LENS l+

- I,ENS 
'

11.00 uur ï,ENS 6
13.00 uur LENS 7
Ll-.00 uur Anchipel ?
1l-.00 uur LENS 9 -

OPSTE],LINGEI{.

IENS 1 t/n lr worden cloor de trainers bekend gemaakt,
LENS 5 : Eet W.Heesakkers + 2 speleïs van I,ENS B/p.
LENS 6 t/Itr 9 als bekend..

AI'SCHRIJVEN

L,ENS l- t/n l+ ti3 ae trainers.
LENS ) T.Vierling 0'í0-360661+2
LENS 6 W.Heijnen 070-31+61088

L'i
ít
i
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t
,

:1,
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?F
BG
9v

IENS
LENS
LENS

0pne

.v,KniJff 0?0-389?1?6

.Duivesteyn OIB91-1?9)+3
riJdagavond tot 23,00 uur Clubgebouv tef: 0?0-3661311+:

§
i
I
{
I

i
ï

I
I
t

I
I

l
T

t

rkinc

SCHADI]I.IPROGB}I{MA BIJ AIGEHELE AJKEUR]NG:

Met Íi6ang vaa afgelópen veekend ziJn de standen van de elftelieri z t/m 9
elke vèek te beÈtuateren op het prlkbortl in de hal tegenover het tassenrek.

12.00 uur Voorburg 3 - IENS 3
10. 00 uur Voorburg 5 - Í.,ENS 5

10.00 uur HS Texas DHB 3 - L,ENS 6

:

Voor informatie over het doorgaan van.deze vedÈtriJtlen:

Voorburg ' te1: 070-3861+302
HS Texas DHB tel: 0T0-3686350

Topscoorders

Ll+.00 uur voorburg 'J - LENS T
10.00 uur Hsfexas DHB6- LENS I

.12.00 uur HSTexas DII3I+- ,LENS 9

.1

I

.;

t

i
i

t,,í

{
I

I"
t

Í

t
I
Í
I
II
rt
fl'Í

.fi
q'

È

t.
ÀtI
t
I
T.
,i

t

t
f,

9 doeJ.punten

q doelpunten

f doelpulten

6 doelpunten

F.v. KniJ ff
F.Disse1dorp

E. v ,KniJ ff
H. Sertens

D. Sanders

A. I s-GravendiJ k

IENS

I,ENS

IENS

IENS

I,EN9

TENS

7

6

7

6

L zat.

9

ZZT,T,ZZZZZZZZZZZZZ
Z ZAALVOETBAI Z

zzzzzz'z,zzzzzzzzzz

Uitslesen 15 t/n 19 qElqler 199Q

KöhLer Ass. -IENS 1
I,ENS 2 -!SS2
Attent, zt75/2 - LENS 3

3-B
\-6
u-6

Wetistril dpro a.ma 29 oktober t/m 2 novenber 1990.

voensd.aA oktoler
22.1-5 uur LENS 2 - Snoekie 3

.

VJiJdag 2 nov.enter 1990

1.9.00 uur LENS 3 * - OSC 2
21.15 ur:r LENS l+ * - Esches 2

IEN§ 3 en \: zel-f scheid.srechter leveren.,
:

I,igsing sporthallen

RHA . Transvaal

NIA
R3D

Houtrust 'ie1d \
Houtrust veltl 2

Trauevaal
floutrust

- MaJubastraat lr1

- Iloutrustweg L08,
tï

t

I

I

t
I

I

I

6



ZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZT'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LA}IGS DE SPORTEN VAN DX Z.M.IADDEN 7.

ZZZZZZZZZ,T,ZZZZZZZT,ZZZZ,T'T,ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Uitslagen zeterda 20-10-1990g,

ttvJ/BlzoD
DSO

A.Eaï Deep
3SC ' 68

Progrèma z -10-1990.

1l+,30 uur IENS - Rava
L2,00 uur LENS 2 - Monster ,
f1.\5 uur IENS 3 - Duinoord T

l-ll.30 uur LEx{s l+ - Dvc 6

VerzaneltiJ alen :

13.00 uur
11.00 uur

J.Ton 005/026
J.v.d.Velden OtZl063
N.N, 023/r-l+B
N.N. 031+/200

11.00 uur
13, )+, uur.

E. Pieterse
A. Spronk
N. N.
N.N.

. . 
I,ENS ]-

- ],ENS 2

- 
.I,ENS 

3
- I,ENS \

0-l+
0-1
6-"
5-0

aterdag 2.J

IENS
I,ENS

1 3
l+

I,ENS
LENS

Hèt eerste en tyeede elfte1 voralt door,tle trainer bekend
Eflae].d.ingen voor rhet eerste tea,m vriJ dagavoíd voor l-9.00
Voor het tseede tesr0 biJ B.v.d.Nouland te1: 3962oL6.

Hàns de BnriJn tel: oL5-6L2396. '

sema.akt. Eventuele
uur biJ Hans de Bruijn.

', l
.i

Gèvraagtt voor de àaterdagafdeling:.
t'

Eàn verzorger. Interesse? Neemt U dan kontakt op met Hans tte Bruyn tel:015-512396.

Henk scholten heeft zich bereid. gevonden om aLs veste grensrechter bii zateralag 1 '
tg fu:ageren.
!íiJ heten hem van harte velkorn bii de zBterdagafdeling.

I
OPSTEI;IING I,H{S 3: ,

J. Sinke, P.nx, J.Kouvenhoven, Ií. v'Mersbergen, E-Mitldelbuig,
A,v.lÍiJngaarden , E.d.e Wolff, F.IJlst.+ aanYuuing LENS 2.

Aanspreekpunt J.Sinke tel: 079-l+1923? '

opsrnr,luo r,ENS l+:

L. Sinke , , J.Uitting ,

S, Busch, E. Haket, N. Jagesar, M. I(nops, E. Knops, H. Kouvenhoven, G.Kuiper,
ci i,ipma,n, L.Mante1, S. NiaEat, M. osnan, tr" Si]Iiakus, w'Stuifbergen.

Aimspreekpunt L.Mantel-. tef : 310?l+26.

Ploerama zatertiae 3 novenber l-990.

1l+

1?
1\
10

.30

.30

.30

.lt5

uur
ullï
uur
uuÍ

Oïnas - LENS
BAS 2 - LENS 2
Lyra 11 - IiENS 3
I,,oosduineng-LENS\

005/030
otz/067
023/750
8\/206.

DSO 
'

- r,xNS 2 0-1

LENS zat.2. heefh eindeliJk tle snaak te pekken.
Nà een noeiza.me start in d.e konpetitie verd er afgelopen zaterd,ag itl zoeteÏmeeL
letterl-ijk en fieuurliJk gestreden.
De opening van de vedstrijd zag er goed. en verzorgd uit (wat wil Je'ook met een

RoLA v.d.Toorn in het doel en à.r, vóór dè iíettstriJ4 iets nerveuze Cees Boos),

7

t
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A1 snel ÍÍerd auideluk èAt Ï.,!HS voor 2 punten uaÀr zoeteruee vàs 6ekoBen, met

een aantal leuke actiers v8n o.a. uitblínker Branco Driessen en routinier
Michel- FortBa.n werd de keeper van DSo op de proef gesteLd.
Dat DSO het niet loeer kon houdeE bleek vel uit het feit tlat Micbel Iortroau
ln het strafschopgebied onderuit werd 8elopen. De scheiilsrechter Eon de bal
dan ook alteen near op de stip leggen, HeLke d.oor Rob Mahieu rrfoutloosrr wertl
benut .
De 2e hetfb leverae voor beÍde partiJen nog een pear leuke kansen op, tloch
Aoelpunten bLeven verder ult.
Al. erot al" en tgestredenr overwiuningl

BeB.

VAIT EEf, JEUGDTBONT í

AlgeEeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, ChoPinstraat a03 ' ?55L SV Den Haag'
tel: 39ï015I. BtJ geen gehoor: S6:5\18 Fred Grens.'

}Iedstril ilprograma A-B-C*D-È en tr' .1euad.

Afbe]-len voor oDderstaancle vedstriJden alleen biJ Paul v.d.steen (rgrorll+)
zo bnet nogeliJk iloch uiterliJk voor vriJdagavond 19.00 uur. BiJ geen gehoor
bel-len naar Fred Grens (S6S5\18). rn uiterste nood' nog op zaterdagnorgen op

LENS (366]-311+) ne 8.00 uur biJ i.eroand var de JeugdkonnissÍe.

XLftal alatuu( aenvang tecenstand.er uit/thuis terrein/veld sa,m. k. Lenq

AL
B1
32
B3
c1

c2
D1

27okt.
2'l okt.
2ïokt.
27 okt.
z?oH.
29okt ,
30okt .
zïokt.
2?okt.
28okt .
z?olst .
28okt .
27okt .
2Bokt .
27okt . ,

2?okt.
2?okt .
27okt.
2Tokt' .
27okt.
27okt.
29okt.
2?okt.
29okt .
27okt.
29or.t.
2?okt.
29okt.,,

Ll+ ,30
1\.oo
1\ .30
t2.\5
1l-. L,
18 .30
18.00
10 .30
L0 .30

12.30

9 .30

1"0 . 00
10.00

IIBS A1 uit
RKAW 81 uit
mS B2 uit
quick Steps 83 uit
ADo Cl uit
Feyenoord D] thuis
Looptraining op I,ENS
Gravebzande C2 uit
Drrno Dl- thui s

D. enBergsel-ean -

Heuvelweg
D. enBergsel-aan
NlJkelkl-a€n'
Zuiderpark
\2

13.30 HBS

L2.30 .

13 .15
Ll. [5
10.00
77.\5
17 .30
9115 (au
9.\'

s)

)+5

00
10

9
10
t2

9
17
10
17

9
I?
10
.LÍ

D2

D3

E1
E?
E3
xl+
Í1<

E6
F1

E2

r'3

F\

Ger, Sp.prk,
v1

Énoekiezaalvóetbaltoernooi (zie kopy)
Duinoord DL thuís YZ

Snoekiezaelvoetbaltoernooi ( zie kopy)
laakkwaïtier D3 thuis V3
Snoekiezaalvoetbaltoernooi ( zie kopy)
BTC E2 uit EoutlriJk
Quick E3 r . ,.-ui! Sav. L.manJ.aan
sEv E3' ' 'i:.t I{euvelw/Lràam
Gravenzande E4 uit Gen ' sp.Prk.
l{estlandia E8 uit Hoge Bonen/N}dr'rl
Vt]C E5 dit ' ' t kleine L,oolVb
VCS tr'I -, , thuls V2
extre training oP LENS .

ODB F2 . , thuis Y2
extra training op LENS
LaakkwartÍer F)+ thuis '12
extra training op LENS
Tonegido E5 thuis \2
extre. training op LENS :

,i

r_2 .00

9 .00

00
00
30

9.15
9.4,

'9-30
I .00

Jk9 . oo
9.11.0

9 .00
16. l+,
10 .00
16.l+5

9 .00
16. h5
10 .00
a6.\5

o(aut )o

í
.00
.30
,00
.30
.00
.30
.00

)

4

t

]
BIJZONDERTIEDE{:

t

à

t
I
a

- aan-wezig JUKO Yan8,f 8.45 uur I M.Reuver en. A.v-d'Heuve].
- gaarne ouders net vervoer voór: lEI'lS C2, 81, E2' E3, El+, E5 en E6.

- Lees onderstaa.nde kopy Soeal door.

o x
t
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)
)
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- opstellingen a1s bekènd met uitzondering van:

Lens
lens
Lens
Iens
lens
Lens
Lens

É2 zonder. IÍ.Kok, net "B.Kr&yenoorö en P.Snelders. : ':
83 uet F.Barsatie (???) i
C2 zonder M.Urgert net A.el Ïadalioui .i
E3 zonder C. de RooY

f'2 zonder tr'.Kuih ' 'r r,
F3:' R.Antonissen, K.Elbouisnai, E.Kipp, IrÍ-Kuik, M.ter Linden, tr'.Nazarali '

M,0osterveer, R.Reuver, R.Smees, K.Vereechen.
Fl+: R.'Bekliiiag, R.Bl-on' G.Goumers, R.ten Kate,. R.d'e Kl-erck ' S.Oufrictt' .ï,ens . n.Spiesséns', M.Sliinks, R.Staas, D.v.cl.Vegt'

'i{ tr ^ -.

IN MEMORIAM

Via de open degen vsn een àaand gelealeil kwan. Jeffrey vnn Xlswiik onze yereniging
binnen; ttil to, err$at var bleek al snel en hij was snel populair bil zrn
qed.espelers en biJ de l-eiders' Niet all-een 'door, z'n voetbal maar ook.dool ,r.
z,r n spontaniteit. .

HiJ wàrA gevredgtl a1s kèeper. voor tr'1 en 8,1s voetballer biJ tr'2r Maar eigenlijk
hoorde hij'in F3. Nooit vas hiJ te teroertl'om te voetball-en bLeek',aI snel' .-i ,'
Zp ook aflelopen zaterd.&g. Eerst spelen in F3 en daarna direkt door naar F2, ,,,
ve.t biJ BTC noest spelen.
Tlruisgekonen ging Jeffrey nog met ztn vriendies buitenspelen '
HeJ-aes de 'wanhoop van een alder werd Jeffrey nootLlottí6.
Jeffrey is inniddels afgelopen Ea€.ndBg begraven.
Med.eleven gaa,t nstuurfiJk irit naar tle femilieleden v8.n Jeffrey.
WiJ vensen hen veel sterkte toe in deze noeiliJke tiJden.. .-, -.:
Jeifrey: viJ nissen je nu.aI. . 

'.'i" ,' 
.,

' ' 
Jeugdkomrnissie l'lt'tS ' "';i ', r, i.

'J,{,r.

Z'aal-voettàttoernooi bi.l Snoekie.

r'..1

,.I

Ih Eporthal Tràsvaa1 in de Majubastraat /Schalklurgeïstraat speelt de zaal-, '
voetbalvereniging snoekie. Daar hebben wiJ een goed.e verstandhouding mee..meale .(
ond.at vè er altiJd zeer Ièuke vedstriJden tegen spelgn. Dit keer vord.t het e9n_ ..
ïoernooitJe op zónd.ag 28 oktober. rs-Morgens on 10.00 uur speelt er een D2/D3 Btal'
Verza.melen on 9.15 uur op LE'IS met schone §rmschoenen 

limoeten'r de Vol-gend.e spele"s:

§. Korfmaker, A.NolteE' R.Vreeswi j.k, I{. Afonso,_ S. Ramhiet, M. Gokkay-a,

ï.Yasar, B.v.d.Geest, ,. :

De tegenstand.ers ziJn: Snoekie, BTC, GDA en SYr35.
Om 12.30 uur is het afgel-opeD. ZiJn er ouders net vervoer?? ..',
t,s-Mitltlags speelt er een Dl-/D2 8tal. Verzanelen on 12.00 uur op IeDs met

schone gymschoènen "noetenrr tle volgentle spelers: , - - . .. . ... '..::1.

Ii.Peek, A.Alkabi, A.v.d.Heuve1, A.Sen, E.AJrar, F.'KamPfÏ'aat, R.Marten, H'v'tl'Post',
leider: ??

De tegenstan6àrs ziJn: Snoekie. BTC, GDA en WC. 0m 15.00 uuï is'het aÍgelopèn.-
Zijn er oud.ers met vervoer ???

Elftalfoto I s .

Ai,1" fotot" ziJn genornen nu. Via de leiders kan bij kontante bet,fing van f .1125

a.s.zaterdag de fotors besteld qorden. wil Je een vergrotin8 bestel deze d.8J] .,

biJ peril v.tl.Steen. De leièers vefzoeken giJ on alles z.s.rn. te retourneren.

9



De herfEtweeh.

Hat een grandioos feÉtiJn 1s èit gervortlJn.
klopte perfekt. De lnzet v€r de ouders, tr
aleel-nemers t.v. D-E en I'-klassers ïas forn

I,ENS EI. E2 . E3 en tr'L na€.e Fevenoord..

llerfstvakantie op LENS.

v..vLENS toen nog LeDÍg en SneI. Dit Jaar is dÍt dus ?0 iasr geleden' -i

Nlet een echt JubÍteurn BaEx toch ue] het viereu waartl. zeker bii de Jeugd is i
Hii ;ïï,:ï::ï*-:ïïi:::ïï;,Ï;",i";:;'iïX.-"'" 

hiervoor beschreven 
I

Toen de JTIBICO (Vet een nas$ zeg) voorstelde o$ eens iets heeL enders te,d.oen I
den voetballen v&ren vÍJ direkt entbousiast. voetbàlLen d.oen ve tóch aL zoveel i
op tENs en het gaat imèrs niét ten köète .,,an het voetballen zoals'biJ veel ,i
3ufitea ire het !eve1 is. Dè bedoeling i§ het dat op zaterdag 10 november eeÏst geÏoo
gevoetbeid. wor6i'èoor 6e jeugd. Van l-6.30 t/m 20 uur vervachten ve alan elle í
ÈenF'JeugdÍnsportcentrumd'eB11DkeÏdinScheveningen.
Leuke spelletJes d.oen in dè sporthal en daarne het zveubad in' Na afloop I
pgtat en va.t te drinken. Voor de A-B-C en D-Jeugd. hebben ve hetzelfde piogramra 1

iaer aan ver 18.00 t/m 2L.00 uur. Het beLoofd döbt t'e gek te vorden I
Dus el.l-eus.el (sleLers eu leitlers ) deze avond vriJ houden ' Meer nieuvs'volgt i
blnnenkort. NstuurliJk helben we naast de vàste outlers nog neer hulp nodig' t
Moed.er§, vadeÍ6 die Íntefesse bebben kunnen zich telefonlsch opgeven biJ 

Ö

Paur v. è.st,een (39?015[), I

I
I
r
t
{
I

i
í

IIet draaiboek met een strak tudsóhen8,
ainers, leld.er6, A/B-J eugdspelers en tle
idabel. De opkonst vas gra.nclioos..

Iiefst 9ïÍ 120 oDelers van onze D-E- en F Jeugd is gereest. '' Ji

De paar vegbliJvers, voorDseeluk op donalerds8 toen het slechter weer l{as' hebben i
echt ongeliJk gehad, van de eerste t/n tle faatste nlnuut verd.en de, kinderen i
bezig géboudeu aloor de tra1ners. I{erep ze even vriJ dar stoïd er in hetr klub- ,
geboin-Limonarle, [oekén, eteD of overheer]iik fruit k1ear. (nognaa]S ]ede-nkt 1.ït Karreuiel/A-lmetoplein). .l .,,...- |
NeuueliJks een wanÉank iehoord aè)e uËeX. Op zorn eoanter is Let organiseren - i
van zotn week, ook eI vergt het.veel- enerÈle en tiJd, beslist de noeite vaard. Werzul

Ien het6aa ook volgend Jaar beslist weer orge.nLserào. U" hoogtepunten voor de I
Jongeus buiten natuurl_iJk het slepen en eten op LENS lÍ8.ren zond.er Beer het I
penàItyschieten biJ eJ-ke groep, de §trand$andeling en.het voorlezen biJ 99 tr-F-kt""""rs, tle sportttag "o 

h"t ,*.unen biJ de E-l(.lasser6 ' het nachtspel biJ de I
D-kfasse?s en gigentiJk de hele alorid.erdag biJ tte D en E-k1assers., -, .--- '', , i
Voor ons vaa heï. hoogtepunt' zond.er rueei èe posÍtleve instelling van al-le medeïerkérs
die onze Jongste JeWd. ee! genefdl8e herfstlreek bezorgden. ' i
De aegatieve instellin8 va^n Eeeralere spelers van 82 en C1 tiJalens de vedstriJden I
biJ HII/ISE (seinig in6te1ling. en concelntratie ) sl'sne(le het sl-echte veer op d.on- ., Í
derttag ziJn slechts kleine .snetJes op een grandiose veek. No8naals, - 411e4481 rbeda.nkt. .t

IENS ?0 laar,

!e Jeugdkonnissie.

Op J.8 decenber 1920 r,rerè eàn viJs testuit genoàen door dË opriehting van de

L.
u..

d
.L.t.
$

IfoensdasEltldèg J noventer gaen Ju1]-ie naar Feyenoord. Eerst de Kuip bektJken,
en daarna voetbaflen tegen de beste kl-u! van Nederland: FEYENOORD '
Ouder8 die kunnen riJdeB vorden veraocht zich-op te geven biJ de leiders'
Ook deze detun rrrtJtroriden. ' i

c

li

I'

l
§

I

t

I

Da&r ffes iedereen aan (e\ spel-ers van E3, E2 en EL) op dinsttag L6 oktober on
10.00 uur in een gtralend zonnetJè en toch, ve.l- .nieuHssierig hoe d,eze 2 dagen

op LENS zoud.en verlopen. Eerst slaapspullen naar I'Waterloorr en onEepen voor
een rustige traiDing in kl'elne g"oepies o.I.v- tle enthousiaste Junioren:
Dennls Poo1, Donny Eeins, HBns Verhey, MachieL v.d.Berg en Dennis Lanners,

10
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die dcze dage!,biJ al1e.s lassisteerden'. Ne liuouade., en. koek: slagbaflen. . ,

Het beBon vat onvennig, roear het ging steede beter aet echte hoEe runs (Derryl, ,

Denais) en schitterende vairgbellen. (Sander, viucent ' Overt). " . '' ''"
13.0Q uur: pannekoeken eD brood sneakte! uit;tekend, vearis, een'tlhiitspöt'ttolrnoói
volgde. X1 2 en.3 ÍÍsxen. d.oor eLkaar .géhusseld en d.e, leid.erd probee_rdén'de sp.elers
zo goed. hoseilJf I tegen,S te latèri.. spelen. Dennis PooI (net Ronai-d, rrreit, Meike
Niko, Fabian, lenuls, Sa.ncter, NaHil) had uiteindeliJ! dè bestd tichnische en '
ta.ktische tips gegeven, vaÍrt ziJn .tea.m nori ' 

'' ' ..' 
" r '' '-'

Na ee'' fe\ke-i rriàse kotl.omer k-we.n t{Ín van Èttingèn. vèrteirèn bóe Je ó1s
voetlaller beter geat i-ópón. Eet was best ve1 :noeiliJl(, mtiar te'komen er 4bg
op terug. IIa het Àten (tËaanxt Diana' I,Iilma en Marisn ) kvan het. rgrotet'verk. 

'

ts-Midtiags hadden we uog gèoefend met penalty-schieteu op Jeroen floefnagel, '

ruu"-rrr. . . . . . . . , 'tét kunstlicht én'veel toeschousers óp.tte keepbr van het'i" ,

""i"tè 
(.:." Nico v.a.witk in het doel stabt, kan er iraàst geèn l.t lan§! ) éd^ '

tneed.e (Pa-trick Puister rèageert zo snel; dat Je we1 erg hartl moet schieten . -

1

I

I

op te scoren). Na tee1, géveldige reAdingen ' Iu8É,r ook hel-e nogie: doel-puDten.,
kr a&en ve tot dè volgende vinnaars:' :'.1" . .: ,. .. : ''
I arnota oosierveer( EaB,r die is dan' ook'keeper! ) ' ' I '--' .,

!I
,l

I
2

3

Deunis v. d. Steen

Evert Wolsheimer.

0È half acht no-8 naar Morgenstond, tlat 'leber:rt niet vaàk! toàn liepen (Ja wel,
de Jongens keuiig in I groepJes met de ]-eitlers mee en vas het in'het zvenbad e

fèest van jerÍel-ste. (Voor,$anèer een beetie kor maar gelukkig liep alJ.es goe
Térug op I,ENS eerst nog een boterhe.uuet je en om 22.00 uur 3 BiDEoronden op bed uh

Corll
u, 1.r^o&r

duideliJk vat vermoeider vaïen.
OítbiJtËn (veer bJ-even tafels en vloeren schoon), eèn uurtje rustÍg in SroepJes
treinen,. tlaarna wedstrij d.en .tegen VCS.Í11, HMSH E1, vcs Etr en h:l ït" weer tÍJd

;:Ï ïiÏi:t"-ï:: Ï::X'"" sportdas net 10 onderd"ruol *u"' het meesral op behen-
digheid en sotns op snelheicl- aantwàm. ; '\ - .

ií d.e slaapzak. Leuke priJ sJes en veel' enthousiasme.
Tót stot even do]len .en toen het 'lslaapiein" kwa.n sliep iedéreén binnen een
Hertier.
Oir ? uur.waren tle eersten ua.kker en kon, een nieuve d.ag beginnen, 

. 
hoeuel de hel

K4ep: Tln vint verspringen, MaikeJ- Postéma de sprint ón het duurloopJe.
Eíert haalt biJ tloelschieten de Es.xina1e score (5x in ae kruising dus! )
Kàran vlnt tguvtJe springen, Derryl het hoogïrouden. - Í-':: -- ''l,l " t

Eindstend: 1. Tin Jozee t' i . . r '. ï' '...., .' ...
i Z. RByEonè de Eoode. i.

: 3. Dennis v.cl.Steen- .ï, r'
TÖt slot ou 15,L2 uur de priJsuitreikingr.vaarna..ietlereen na 2 verraoeienQ.e ,naar
zÉer geslaagde d.agen, huisvaarts ging. ' ':,' " ": r ,, ,i .,,. .'

Iètlereen die meegeholpen heeft:
i

BDANICT
Theot,il

r:
nèse1s op LENS lT3
Nàtuur1iJk hebben we op LE{S ook regels voor onze J eugdl-ède[ 

. 
oni. a,I]es -in goede_ 

fr
banen te kunnen leiden i
OmAat er zoveel'nieuvé Jeugd-1ed.en biigekonen ziin) vernèl-den,viJ ze 4o6 één kee{.
Slelers/ouöers handèl hiei ttan 'ook n&ar a.u.b.- ", . ,,:. f.
i'.' :' { 't' ,. I

-.afbeLlen vooi vedstrij d.en 'voor' AL tTro I'l+'alfeei'I'biJ .Pau] v.&;Sleen (en d-us ni§t
biJ de leidels /trairrers j g riiiarÀ"rooa 19.00.uur. " ^[- 'afbelIen voor trainingen bii de trainé'rs thuis voor tle training o! vl-a} voor ide
training àp LENS (dus niet biJ Paul v.d.Steen of via een viiend'ie), ' ._ :l:

- rourru-"Iun- roor. de ïedstri,;den doen ve altiJd zoveàI mogelijk op !ENS. Wil ,1Ë
rh keer rechtótreeks naar een uÍtveclstriid beI dit d.an vóor vriJdagrivond' 19.0P..]rur

evèn door naar PauI v.d.Steen. " r:' f'
i
f
ï

1,1

)

)

Í
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I

biJ twiJfeLactitig weer op zaterdag niet zomaàr thuisbl-iJven en denkei'l: het zal
efgekeurè ziJn. I'out ! I Ma. l,okatelkenJ e vahef 8.00 uur zien of het voetbefl
doorgaatt Je nag ook naar.LNS beLlen (366131\) of het voetballen ' door6aet .

<lus ulet naar Paul'v.d.Steen of Fied. Grens.
VoetbalLen tloen ve ln het offiiiële r,HrlSteuue.' D1t is te kobp: 

'sIechtg' biJ ' ''

sportbuis Free KÍck Sport Ín ttè lleimaistraat hoek Valkenbo§I8,an' BiJ andeie
zaJ<en krÍJg Je bet verkeerde shirt nee:
rokeD en tlÍiDlen is elecbte toege §taan voor A-k-Las gere r8.lIee natuui.liJk íIetn

fl-ink wat Í
I
Iret

iu sporttenue.. Voor de overige Jei:gdl-e den is het absoluut verbo óèu op LÉtts (ook

t diaeis , : inedè- !
de. ierenlgingen.' "

velplicht, en hygiënlsch.d.oucben na efLooP Ya.n tratriingen eri védstriJden is

Ultslagen Jeugd

op feestJ.es

Ien

DSO D2
DSO D5
Sava D2
lJens .Eil.

. - Tonegido A1
- Alexe,Bdria 81
- Quick 82

- Die Eaghe

-.GDS C1

. - West1. Cl+

- lJens DL

- -Len6 D2 
,

- !en6 DJ

Gedraag Je tèÍi opzíchte ven tegenstanciers, ócheid.srechters'
§pe].ers. IIeb reslect voot tle &kkoEodatles en tie. spullen van

ALs iedereen bovenstaande regeló gaat nafeven dan zal- het voor o,s een stu1
rial*eliJkèr zÍJn on afles.zo goeö mogel-iJk te regelen.voor de Jpugd op.LENS'

ZiJn er vragen/problenen .jtc. ga dan aiet lopen nokken of gissen. naar be1 ... .

neir paul u.a.ii.", (39T0151) rs-tivouds na. t-9.00 u*r. NLet overdag uant. echt
hiJ heeft ook oog een baan. I ' ' -i r

A-I
B1
92
B3
c1
c2

I,E[S
Í.nns

Ie
Len6
Lens

0-3
2-3
1_-3-

9-3
3-3
3-0
0-?
1-0

Leng E2 - HMSH E1 9-3
I;ens E3 -.ODB E2 ' L\-0
Leus El+ ' - leak}lrartierE2 0-ï
Lens E5 ' - Gr'avenzanèeE5- 5-1
Lens E6 '-- WC E5 ' r' ' - b-6
DSO I'1 -' Lens tr'L \-ll
BTC f'2 . - Lens tr'2 i 0;1
LoosiluinenF2-Lens F3 5-]t'
.TonegiAo Fl+ - lens Fll " 9-0'

E]

ns

o - NaalàwiJk El L9-0

i.u.r. u" ','è:-. iopv dit keer gee n korte beschouvingeí varl ons over de'lred.stru
WeI m8a,kteD enkefe leitlers een versleg en zoals efgesproken Du ook de verslagea
à1e er vorige week niet ln kónden. Nu maar hopen dat bet deze keer we1 .Lukt;

i":
Verburch E1 - iEI{s Et 2-7 i
i..,èns uoest tegeu Verbureh. IÍe beblen ?-2 Eewonnen. Martin
ën Evert ook één,Denais tlÍee ' l.ticheef tuee en Tin ééa'
Ronald heefb heel Soed gekeept en heeft er een paar nooie
Ín tte eer:jte helft Siug het nog niet.zo goed.

heefg er één gescoortl

ballen ultgehaald.

.I,Íaar de tÍeeae helft een stuk beter.
Èn dankziJ onze goede trainer Theo è1e ons goe4 geholpen heeft en Arnold ook e
ieetSe neiuurlijÉ hebben lre veer een ooié vedstriid. gespeéId'

Derry}.

Iens .u+ - .Laakkwsrbier E2 o-1 .

?1u
partiJ ging natuurliJk.heLemaal niet op, dat kon Je zo.zien. De teBeust

varen ouder, groter, ,-sterker en harder tlaÍr onze Jongens en, veel te laag ingedee-Ld.

óesoon raea" vergeten die vedstrlJd. Ne een moeil iJk begin beblen ve
ïe tlstrÍJden gewoniren dus;die ene nederJ-aag mag ons plezier, niet. be<lerve

'vórig seizoen nog biJ ale F-Jes of in tle lage

we JuIIie er alvast aBJI ïennen wat eeh YaBte pfaats betekent.

n

De neesten vaD Juuie speeltlen
Erklassen. Daar nocht Je eigenliJk doen"vat Je vilde, a1s Je naar 1o1 had .

Oyer een of tllee J aar gpe1eE Ju1tie Ín d.e D-klasse in een echt elftal I,aal.an

Je va.n èe trainer een Yaste pleats kriJgt eangevezen. IÍier in d.e E-k-l-466e lat

I
I

en
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De traiuers bekiJken ln de ved.striJden en op de training vèt Ju]IÍe het best . t
,kunnen. Zo zien ve o? Jullie beter ziJn 1n raanvallen,óf-in,rera"aigen.'We leren , ,{
Ju]l"ie ook tia,t veraledige! net zo Leuk en net zo bel-angriJk is àls aanvall-en. .' 'l
Iedereen kriJgt van niJ dus voorlopig een pLaats aeDgevezeD.. Op die plaats moet,jetd.
hele vealstriJd bliJven staan. Ge dus niet zelf onderlÍng van pleats verwisselen. l
Doe Je alat ve1, àan raken Je med.espelers in tie war. Gebruik ook het hete vel-al, het{i
groter tlan Je tlenkt. BliJf niet op een kLuit'Je 6taa.n. I
Wat ook nog moet verteteren is Juliie gedrag op het veld. Jullie hebben echt I
velnig voor elkaar over. Als hiJ niet overspeelt, d.oe ik het ]ekker ook niet. í
Als hiJ niet loopt, bluf iJ ook EtÀan. Zo kon Je er netuurliJk nooit. , - i'
Hou ook eens op net tlat yoortd.urend.e nopperen en scheltlen op el-kaar. Hoe uèer - 

Ï
Jq piaat,.hoe íinaer ,1e nel Je èeldacht b_iJ het spel.bent. , . i
Heei erg vonat ik Ju1}Íe ged.reg.na de vedstrUd. Nienand wiLtle ale iegànstanAer -"!
een Éand geÍen, ook niet toen ik het Jullie rroeg. . ,1 .. '!
ileel onÈportief hoor. En spugen naar de. tegenstand.er is nog èrger.' i
wie,a't..nogeen,kgerdoet,nagtle..Yo18qndeqeekthuisb}iJven.
Goetl gedreg is net zo beiangrijk eLs goed EpeL..Vanef zaterdag woftit El+ een i
sportieve viienclenclub. Doen Jullie nee? 'i

fle leider.

Lens !'1 - DSo fI \-lr
J,la een .r'ontirit: door, Zoetermeer bel,antld.en viJ biJ DSO.

Met vee1 'vervachting vs.n alle kintleren e., ouderÀ dat h.gt pen grotè ovïi.winning
àou vorden pakte het toch and.ers, uit. hoevèI ,viJ 3x scoord.en in 10 nin.-
I{a een overtïeöing van Lens gaf d.e sch_eidsrechter, een peneLty. Nou dat uas ïel
èrg overtlreven. Ven die tiJd af ging het niet z'o goed meer.
Bas en Ra;rnontl stoad.eu vaek alleen tegen een overmacht van 5 tegenspelers.
Jongens met zrn aLlen neer voren betekent nÍet tlat Je daar noet staan kiJken
{rat er óchter gebeurt. A}s tea.rn heb Je achterspelers en aanvsl-Iers. A-Is de
àanvaller de bat verliest. a-sn de tegenp8rtiJ daJI noet Je er-aIIeq aan doen
öm de b8,I ïeer terug te kriJgen., lai ,tètet<ent 'dat Je leert verd.eöigen en alq bal

'i

,I

{

èerd.er rover te'spe]en. Garj keepte.de 2e helft det verzvakte ook het nid.den
Helaas heeft F1 geen veste..keeper. !ar..r I ,

Voor de veastriJè rril- ik'beslist niet ,lqt er Jongens ruzie met elkaar gaan
iant dat is helemaaf nié! nod.ig. En ik het.spuir ,gun.elkaar <lè ball
Fpee1 gevoon naar elkeB" toe en denk aan Je verdediging. Er vordt heuè
freI leuk gevoetbaLd en het resultaat dat komt wel goed..

: í' " " .'

fevraagti : Keeper voor FI
leeftlJd T-B Jaar

Maardagevond keeperstraining
goe<le begeleiding en veel- keepersplezier.

ve1d. r'i
Éake; , .

f,etoden:

.!,i
5;l

,. i
,t
,í
.!

..t
i

I

I

i
Yerturih S'z'-' íËo" r'e 2-O

i/andaag stontt Verlurch-op het progr8.r4tr4. ,.

en Viacent trokken ve teri aanvaL. Yoor"de.rust lukte het ons nÍet tegen te
sborén zodat we ret eeD I-0 achterstanë ginee.n rusten. ..'
Na de ruet ging Ferdl Keepen en zegen àe t'oeschouuers het zelfde spelbeeLd.

het wercl een getiJkopga€rd.e wed.striJd. fn de eerste helft verdedlgde Barry het
AoeL. Via een goede actie voorkHaE..rhiJ ttat Yerburch op voorsprong kvsm.
Door ztn goed.e doeltrappen ,kwam de. bel vaak biJ. l-ensspel-ertJ es terecht daardoor I
[.wamen er kairsen. Mae.! ook de Verburchkeeper hietd zrn doe] schoon. . -' ' '
Onvemachts kïa.E Verburch toch op 1-0. Uit een ronneli6e situatie vlak voor het j
Íensdoel rol-de de bal via keeper Barry zornaar het doeL in. Na Ait doelpunt ging r

bet veldspel op en neer. Kees, Niels .eq Ferdi veroverden .de bal- en via Ton, Fred'

i

ri

''t 2

l
t,:



a dlt voetbalfeest vas de rrreugderoes aI zéÉr 6De1 verèweEen toe! IÍe hoordeD

àrt,-ée" van onze voetlatwienaiËs Jerfrey v.Elswijk door een wel.zeer traSisch

boà"t"f vas" overleden. we zufl"ón in hern-een echt spoxtvriendJe nissen'
I{e seDsen zrn ouders veel sterkte toe dit verliès'te dregeh' ' r :

Jan .

E2 en F3.l

t

'ï,en rL \-2
'Naal&t er zatertlsg eerst fotors ver beide 'relftellen rt ÍÍaren gexflaakt r konden Ye

'beglnnen [et een onderlinge $eAstriJd. Iïelaas varen niet aIle speLertJes oP

dagen, en hiertloor noest FL ret eeu aurn IoiDAer beginnen' Met Jeffrey i! de

geletleren kna'E F3 aI In de eerste helft op een l+-0 voorsproDs' Door 2 doe

van Jeffrey, 1 van ReDalèo , en een eigeri doëlpunt ' van Rogier werd deze st
Lpunten
srd

bereÍkt.'In de tveecle heLft deed Jeffiey rnet E\'roee en hier 'scoorèe hiJ ook tvee Eaal '
,Jongens probeer a1tiJd 8,aowezi8 te ziJn zodat JuLtie net coBplete eLftallen
'kunlen spelen.
rEn beide elftalletr heel veel succes a's' zaterdaS'

'vcs 2-- lens )

'AJ'lÍertle).eod ziJ! we zaterdag naar onze buprng'l vcs Segean'
A-I'waar oEze Jongens nun'..r"ïe wedetriJd' speel-den tegen een tr'3 tegenstanA€r '
'Met ztn t"g.r"n begonnen we aarr deze vedstriJd'
.il;";;';;;i:}:e1insbeweesind.eeerste.he1fÈdatniJeengoede,is voor 'óns tealo.
fII de eerste helft bleven onze Joógens constant net zrtr elleu acbter ae bal
;;ri;p;;,t;; werè er zelfs.eea pÈer keer hee] goe'I overgespeer'l'
1"";--arI'g"àae spef vera de rueistanti tloor tvee doelp'nten v,n -Jeffrey dan -''

oàx t.r"r[t o-e.-
ïn tte tweede belfb ïÍ]de Maurice ook ve]- eehs bewiJzen 

'18't 
hiJ net zg.qoetl

iË"-n".Ër-àri-i"Jttru"r, Er Ja hoor met een geveldige kna] maakte hlJ 0-3. '

faàa, ,1", nu bleek $e1 det ve in de eerste béLft teveel hadden gelopen'

J"itËv 'p"otSerde het nogwel,alÏeen èoor ver&oeldheia belandde ziJn schot op

ae pagi.- ')

h a} sneL had VCS er tHee genaalrt 2-3' Joagste t8'leDten vEn LENS èIs de

soelste ran ons otr, ,o"", iaat probeer d'a^rr Bee te Lopen (Renco' Kevln ' Edwin

""-l{i"U""f) 
Waut den speel-t biJ àe ba1 over en ks'n er Eeecoord \rorden ' I

à

È1l+
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I . tel..323ï6\9.

ao'nateui J.P.zoun, iluisi§ch B1àuu !, 2718'IC( Zoeterneer.
tel-, 0?9-61U+u.

0039 A. !;Bilderbeek,
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LmS (1920-1990) JubiieuE,-ektlviteiten:

{

lltta lt$rr*I$íltfl **lllfit*§*lfillíltl*xll*ll#ír$**àralllr
:Vokénhé 

ve"bk zeterdlig'toi iiövèiítet' t99ol,t ,Sl het d.rin' zovdr i ' 
"' 

' ', ;';,,.i:'' '., ,.'
De gehel-e Jeugd zèL dan vauaf ts-middags 1T.30 uur in d.e sporthaL een sport/spel-
circult af,$erken, vasrna besloten vordt net eén uur vrlJ z'wernnen in hetzelfde .
gelour{, d.e BlinX.erd, Seinpo6tstraat 150 te r 6-Grevenha,ge.
WiJ BtarteD Eet Ae E en tr' JeuBaI d.ie o.a. de volgenale onderalelen looeten ' ,r

aírnerken: snelheidsparcours, d.ribbelparcours, hinderaisbasl, blikken goolen en
voetbaLbovlen .r '. I

Nada-t dlt prograrErla on 18.00 uur is afgeverkt krtJgen de jongene een krlartier
tte tiJtt om zich te verH.eden in zrent,enue, zoiiat zlJ vsÍlaf 18.15 uur gesplitst
ia zternners (net ctiplona) en nj.et zrrenners een uur vriJ kunnen spelen in
het íater. .,. , . '. . 

.

In de tuB6entiJd wordt de sporthel ïat oltrgebou$d. om d.e ond.erd.elen ln het sport/
slieJ-circuit voor tle A-B-C-D kIÈar.te zetten. , .

&ikeLe ondreralefen zulIen IIiJ ook voot hen verklrppen, hindernisbaàn;r va,Hren-
schieteri, kegelschieten, hoogspringen, . oberr&ce , diibbelparcours en lay-up (bas-
ke-rtil).
Vqnaf l-9.30 uur zal deze Jeugd zich in het zwenbad. een uur:Iang uit kunnèn leven.
Ïn het katler var d.e Jubileurtr zB1 a.B.n ietiere deel-nene} een zogenaa.u.tle haD-snÈp bon
gqgeveE vortlen r.uaarop pst8t en Ii:nonade te verkriJgen is en.bóvènitién near
ke-uze een fricaDdeL os een kroket
De, begel,eiders biJ de ond.erdel-en in het sport/speIc ircuit zljnl àoài.oirs'' .. '''
be-naderd en het verheugt ous ia hoge uate dat het grootste gedeeJ.te varr tleze
be.geleídere uit de zondag senioren sel-ekt:ie (het te + 2e el-ftal) kont.
WliJ rekenen op een grote opkomet vaÍr alLe Jeugdleden (efschiiJven iÈ verplicht )
eD. hopen op d.e metleverkiag van de outlers ou de JeugtLleden va"b en na&r LENS naar
dq B1Ínkerè te vervoeren. In tle sporthal ls gëuoeg ruinte on aLl-e ontlertlelen
te, volgen en bovend.ien is er nog een kantÍne ook, zodat de oudere zich niet
bcieven te veryeletr.
Dq laetste gegeveuo konen in d.e volgende LENSrevue.

JubiLeu:n ge'nhi is1s. '

Zaterdae 1. .. .., o! veg near ?l?l

Dqze veek weer een8 wat (dikverdiende ) aa,Dd&cht toor het elitekorps v'à.8 ,
Ilans de BruiJn. Zeteldag 1 speelde afgeLopeh lreekend.'ziJn voorlaetÈte
vedstriJd. tn èe eerste perlode. Tegen het. zwakke FÀVA verd het uiteindeliJk 5-2.
Z8terdeg l- is onder leiding vaJr HaDs ale BruiJn een tean vaar ale vilskracht
varef.druipt. Een elftaJ. ook vaa,r de goeale sfeer buiten het velal zicb blunen
tle liJner meuifesteert. Iedereen,,Ls bereid- on voor. e1Ià"ar te verken èn. daa?
zi[n tle re6ulteten daa ook naar. ]1 punteD uit 7 wedstxiJden.is tot hutoe ale
oogst e! tle wedstrÍJclen lfflD-PoBts,Iia en Orns,E-L.,ENS uoeten zaterd.ag de
bisllssing in de perioile brengen, (vanneer KSD ééu of reer. punten laat Ligge
teFIriJl,lENS vi.Et neg ae laatste zich de eerste periodeka,mpioen noenen),
Goed, terw ]lèar bet el-fbal. Zond.er ook maar ienand te kort te v'il1en öoen z
ei toeh;een aaritaL spefers
onÈt ze op ua€,ndagevonA de
leidlDg v8n Peter Kro1. .AJ-s
probeert nog steed.e net ziJ
ln bet vak Ís Ed Schouten.
lerdere linkerspits yriJ daga
Het niddenveLtl heeft een ec
tergenvoord.ig echt een nuume
oudervetse spelverd,eler. A1
epelentl lc hiJ een belangri

t

!

dle. er ui.t .springen (niet i.n de llaatete .pl-aats .È
nealakèie niet vergeten). -De verdedigÍng staat ondér
eeu bezadigde veldtreer otir2iet hU hei sleelveLd en

n sl,ièing d.é dralnage bl-oot te leggèn. IÍog zotn dude rot
Een ïot6 in de (rechtey) branding. Zotu type uaerft
vondrs nechtnerries van kiJgt, ï
hte luxe. Een speler &ie aLs één van èe veinlge ï
r'10 ueg dragen. Ron van Capelleveen is noe zotn {tlJd. aanspeelbear, inzicht en technisch verzorgd
Jke schakel in bet èlfbal- 
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In de voorhoede lopen een laar echte kanJers. ÏÍet te denken van Dènnis saaders
Kopeterkr goede paàseerbevegingen, korto4. ieno,nd. die.oorlog kan paken en 6at
ook geregelA doet, en daardoor veel scoort.
ià 1la,.si"u is'6e reveratte var alt seizoen. Na een -aantài ieren ropleiding in
z&te"dag I+, vas. de tiJt1
e1ftaI te halen. Vorig
Door ziJí h doèfPunten
o8en. ., .' , "

Zoale geze8A, zaterdag
zien we U zaterdag vel

riJp oI0 dit Jong bel-egen taletrt naar het eerste zaterda'§-

""iio"n waB hiJ nog ae Lr[S-top§córer vàn hèt seizoen. f, 
'

afgelopen zaterdag gooit hiJ ock dit 'selzoen veer hoge 
[-., ,, r.,. .,i .. t

l- iB dlt seLzoen het bekiJken meer Aan waàrd' Wie veet {
aan de Buuxtteg in Wassenaar. Í

.- - : ti
Íi retl ' {..t-.).. :,.--.-:.. .....r!:,L< , .. ,:.r.,-.1

rr)[
,..i. ,;,.,^,t., ï,' .i,., I,

't:i ' +,+
t,

t
Adelaars l+ (vr.) scheÍhsrechter P.J.v.È;VaIk. . ' ',: { '

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
s ;sENronEs zoNDAG s
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Vri.l dag 2-r.1-1990

20 ,, 00 uur I,ENS 9 - d.e

ílfedstri .l dproaraErda zond,ag U-u-1990. ,,

. v}.
,\3/3057 -. ..':,' - I{
553/3075 r'
57213!63'\. . 'l

63013287
628/32't5

Lll .00
IL.00
10.00
10.00
Loi.00
1l-.00
131.00
11.00
11,.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DSO ].
IENS 2
Delft 3 '

RKAW 5
oDB 5
IENS 6
I,,ENS ï
Archipel I
I,ENS 9

1

- IENS ]-
- I,lilhelnus 2
.: L.,ENS ',3

- LENS I+

- IENS 5
- Voorburg 6

- Gr. Wit r58 /
- IENS 8
-GDS6

i:

- T&p Taxi (vr. )

51OhLt+9 \2 J.I{.
,'6Lo/32L\'."v1

.;'-,. I,!
ll, , ,l

Ii
d.dendorp., $
s§efs i_ "'t
dorna I

rl
§

.Mi

.Ke

VriJdae 9-L1-1990

?0t.00 uur LENS 9

v3

Í,

I

'r;. ,..

: '.'
".!

1. '*
i,
§

iÍ
It
t
í

l
ti

ons I
À

fl,: .l-4
.I

d

Wedstli dprogra.mra volcend.e week ( 11-1r--f990

1b. oo
10 .00
Ll.. 00
13.00
13.00
11 .00
L2 .00
12. 30
11. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

IENS 1
Tonegido 2
IENS 3
I,ENS I+

LENS 
'Archipel I+

KiJkduin,
BTC 6
Quick Steps 6

-GDAI
- IENS 2

- HS Texas DHB 2

-RVC3
- Reno 2

- I,XNS 6

- LENS 7

- I.,XNS 8
- rxNS g

5\3/3or9
553/3077 "

,72/3t6,
570/3t\9
6Lo/32t5
630/3285
628/3278

J .v. Zwed.en
tr'.Resnann
.J.W..Jorna
E. D; O. d.e J

Dinsdac 13-11-1990

20.00 uur Reno 1 - LENS 1 (vr. )
f

IENS I t/n l+ worden door de traj,ners bekend gemaakt '
!!NS , t/n B als bekend.
LENS 9 net M.Ebenau
IENSS+2nenaanvulLing
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IIC'GING TNBREÏNEN:

DSO

Del"ft

nKAvv...

ODB Í

Archipel-
- Afbardsgtraat 15 'i.
- Buurtveg te I'Iaesenaar.

a ï t. .

- Bure.v.fuyl-' sp.prk. v. tl. flagen streat Zoetermeer t'e]: 0?9-31559]

i - Kerkpolderweg Delft.; '!e1: 0Lr-560612

- - èp.pitr. de Heuvel lleuvelveg L,eidschendaE tel: 32772t, '4
iel: 3236952. 

,

tel: 321ï3\8

LENS 1 en 2 biJ de tls.iner§ ' 1,5115 3 + I+ ook.
r,E§$xSxcnxlx*rrsgrmlxxxxxxxxxxxxtiEtrx0*OlrS888688x
LENS ! T.vier1in6 tel: 070-36066[2
LENS 6 w.Eeynen tel: 0?0-3\61088
rcI'Is ? r.v.irriJ rt tel : o'f 0-180T1?6
totts B c.ouiveàteyn teI: 01891-U9l+3
LENS 9 vriJ dag"rond tot 23.00 uur clubgebouw tel-: 0?0-3661"31\.

AI'SCITRIJUEN

)
SCHADI'IITROGRAMMA BIJ AIGEHE],E AEIG(EI}IG :

12.00 uur Voorburg 3
l-0.00 uur Voorburg 5
tti.Oo uur flS Texas DHB 3

- LENS 3
- LUIIS 5
- I,ENS 6

1-l+,00 uuï voorburg 7 - LENS ?
10.00 Éur I{S.Texes DtrB 6 -,LENS I
L2 .00 uur It rr )+ - LENS 9

Néar het èoorgaan van deze vedstriJden kan vorden geinformeerd biJ:
i

Vóorburg tel: 0T0-386\302
i

HS Texas DI{B tel: 0T0-3686360

Topscorers

9. doelpunten

B: doel-purten

6

d.oelpunten

doe lpunt en

F.v. KniJ ff
F. Disseldorp
C.v.d.Stee
D. Sanders

H. Bertens

A.G. rs-GravendiJk

I,ENS 7
,6
t' 1(zat.)
'r 1 (zat.)
n .67

It
i

I

il
T

I
l
a

i
,t

I

i

o.
3
1

o

LIJ lr IrL ITIJIJZJ Irlr lrIrL a!Ll)

zi anr,voltrar,, , z
LL b L L L L L.'T! L LA L II b IJ

i

Uitsl-Bsen 22 t/m 26 okbober,

LENS1 -EDVl EDV n.
IENS 3 - The Champions 2 L-
LENS \ - Taurus 6 3-

Gèen weclstriJd.en voor de week van 5 t'/n 9 novenber 1990.

h

JI
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Z LANGS OÈ.SPONISN-VAN DE. Z.M.I,ADDER; 'Z
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Uit s lagen zaterdaa 27-10-1990.

I,ENS Bava ,-2
I,ENS 2 Monstel 5 L-L
I,ENS 3 DuÍnoold 7 2-6
IEïS l+ DVC 6 3-3

^r,: r..r

J'l

1!.30 'uÈr ornes IXNS
12.30 uur nAS 2 I,ENS 2
1l+.30 uui Lyra ' l,l- IENS 3
10.\5 uur L,oosd.uinen 9 IENS 4-'

_ 005/030 " I
.oa2/067*; ': . " I
923/t5O. .,,.,1,
03\/206 -i. ,,i,, i ,

. . -..,: '. ,Í{
r.. ', I jl r '.': , il.'

.'.,'t'. .Ë,
et:3e\t9?6 ' jj.
Ër' sàer"eee ', 'l.
eI: 01?l+5-136?7 .' 'Ë'
ne'' tel: iSjOreo.';.[', , ':^.J ,.,,1,

t
u
í

genaakt. EventueLe i
uur bÍJ Hans de Sruijh.

.,.E.Pieterse''
Ai Spronk
N.N.
N;N.

IIGGING ,TXRREINE.I:

Orpas IIodÈ BuurtÍeg wassenaer t,ri

RAS .A-lbBrdastraat 15:. ' t
tyrB Sp,prk. !!de.Zvethrr Veiliugveg de-Lier t
toostluinen sp.prk, ttMadestein" Matlesteinweg Loos*alui

i

Verzamelti den:

I,ÉNS 1 13.00 uur LENS 3 13.00 uur
I,ENS 2 11.00 uur IENS l+ 9. \5 uur

Het eerste en tveeale eLfta.l vordt door tle trainer bekend
afneLallngen voor het eerste tee.n vriJtlagavond voor L9.00
Vobr het tweede team biJ B.v.d.Nouland tel: 39620t6.

Hahs d.e BruiJ! te]-: 015-612396.

M.it rros 1 wedstriJd tegaan Yoor de eerste póriode-titel is de stsrrd' alsvoLgt

KSD 7-72 D.v.J.Bizon r T-6'
I,EI,IS 'l-t]- RVC 7-5
Postal-ia T-10 Wa,ssenaar t->
Texas DHB 'l-9 Vïedenburch 7)+
3iJ sviJ k 7-9 Rava 7-2
BSc' 68 7-9 Ornas 7-2

De vedstrÍJ d.en KSD lostaJ-ia en 0rnes- LENS ziJn dus erÈ belangrijk 'vie zic
l-e periodekanpioen ker noemen.

Gerra8.gd voor de zatertlag-afdeling:

Eën'veríorger. Interesse? Neemt u dan kontekt op met llans de BruiJn,

h
{
p

r

teI: 0t5-6t496:

OPSTETIING T,ENS 3:

T

t
ii

I
à

J.'§inke r' P.Ax, J.Kouwenhóven, W ;v.Mersbergen, E.Middelburg, ï,.Sinhe, J.Witting,
A.;V.WiJ ngaarden, E. de lloLf f , E' Uf st , R'.Keus '+ aanvulling LEIIS 2.-

rr

t
I
,i

A+spreekputn. J. Slnke , te]-: 079-\19237.

Progra.nma zaterdag 3 novenber 1990.

.i -
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S.Busch, E.Haket, N'Jagesar' M.Knops, E.Knops, lI. Kouwenhoven ' G.Kuipèr'
C, tlpeoJl, L.Mantel, S. Nia.:nat, M. osnan, E. Silfiakud,'H: Stuifbergen.
lan sireetpunt 1.,,Mantel, tel: 310?126.

OPSTELLÍNG IffS \:

Progra,uua zaterdac 10 novenber 1990 .

th.3o uur lENg
12.'00 uur I,ENS 2
12.\5 uur DSVP I
Ll+.30 uur LENS \

- KSD

- Duno li
- LENS 3
- Taktlier Boys

A.v. EllesviJk
N.N.
T.N.
, N.N.

0051028
or2l063
o23l]t+9
o3k/201

coed be"stef van LEI{S \.
Ne een roindere wedstriJd va.n rorige rreek t,egen BSC t68 net een hoop geouwehoer
vàn een aantal heren, ïerd. deze veek bevezen det het ook a.:aders kan; En hoe?
Door twee fLitsenrle tloelpuDten van'Wijlbert StuiÍbefgen wexd met goed. spel' .

e{n ruststald và e-O voor IENS }+ bereikt. De tegenstander verd door het.goed
en wroegtiJdig storen vastgezet. De tÍeede heLfb verliep iets anders dan.was .,
gehoopt. Een ongelukklg eiSen Aoelpult vein een niet met nane te noenen speler
betexènde L-2 en DvC 6 kreeg Heer hoop. Nog geen tuee Einuten later (of varen
nét er drie) vas het geliJk, ?-2. Zorrde," geoulrehoer ïeral er ecbter doorgevoet-
bdLA en lre kregeE dan ook l-oon naar Herken. Msxce1 Knops schoot de bal uit een
iídlrecte vriJé'trap granalioos in' dat betekende 3-2 en ve ds.chten tiat tle
vÍust biunen vqs. Maar helaas enige ninuten rloor het eindsignaal rooesten ve tle
géttJ]ustrer toesta8r.
Enige onoplettendheid in de verded.iging betekende' 3-3..
Toch een tevreden resultaàt. We hebbèn Laten zien dat het ook a.Dder6 kan.
Volgelale veek tegen Loosduinen veruacht ik dezelftle insteLling.

taurens Mantel-.

p;s. BiJ deze wil ik Dhr. Sen bed.enken voor het fluiten van de ved.strijd.(_''

V-IIN EXÍI JEUGDEXONT

Algemeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen' Chopinstlraat 103, 2551 SV Den Hsag.
: '. tel: 39'lol5\. BiJ geen §ehoor: 363r!18 Freal Grens.
l_

WèdstriJ dprogïama A-B-C-D-E en I' ,leugd..

Afbellen voor ond.erstaentle vedstriJden al-]een bij Paul v'd..Steen (39?0151+)

zo sDeI nogelijk itoch uitertiJk voor vrlJ dagevond 19.00 uur. BiJ geen gehoor
beLlen naar Freè Grens .(36351+i-B). In uiterste noód nog op zeterdaglflorgen ,op
uius (g66rSr\) ne 8.00 uur btJ lemand van ae J eugdkoxandssie.

ElftaL datum aa.nvenE tecenstanaler uit/thuis terrein/veld salo.k.Lens

'lq

13
18
11

9
o

13
9

L3
1ï
a2
13

vt-
Y2
v1
v3

A1

B1
82

:
B3
cl_

czi
I

DÏ

Dà

3 nov.
, nov.
3 nov.
3 nov.
\ nov,
3 nov.
3 nov.
lt nov.
6 nov.
3 nov.
)+ nov.
3 noY.
l+ nov.
3 !ov.
L nov.

14.30'
19.00
i-2. 30
10 .30
L0,00
1\.30 .

10.30
l-l+ . oo
18.00
13.00,
l-l+.00

9 .00
1\ .00
12.30
1\ .00

thuis
thuis
thpis
thuis

Schevéningen A1-

Tonegitlo A1
Hestlanalia 81
GDA B].

.30
1q

.30

.lr5

.5U

:t

7.
I
zaaLzaalvoetbel-toernooi zie kopy .. :

Laak]<vartier 82 uit J.v.Beersstr.,
I{BS C1 thuis vL
ond.erl-ing voetbal op lens zie kopy ,. .,.." -looptraining
SpoorwiJk c1.. ' thuis V3 ., '.

ondèrling voetbal op Lens zie kopy , , ,,
HonseLersdiJk DL uit PatriJslaan/H,' aiJk 8.0
onderlin6 voetb'al op Ï,ens zie kopy 13.1+5

DHC D2 uit Bï8,sseïske,tle Delfb 11.
ond.erling 

.voetla] 
op LENS zie koPy L3.L5

-6-

.[5

.ll5

.15

.30

.\t

I
I;
iI

t

É

I

'i.
L'
í

0

I



Elftal- aletum &anv&nA tesenstander uit/thuiB terreiri/veld sa.m. k.Ï'en

È

{í
i

na

EL

E2

E3

EI+

E5:

-Frib

tr'1

F2

F3

I'l+

3 nov. 12.30
I . , l+ .pov' i-L.oo.'3 nov. 9.30

l+ nov. l-2 . 00 "

7 nov. l-3.00
3 nov. 9.30
)l nov. 12.00

,T ,noï. .13.00 .

3 nov. 10.30
. l+ nov- 12. OO 

'

7 nov. 13.00.
-.. . J nov. . L2.30

5 nov. , , L7.00 
,

J nov. 12.30
5 nov. 17 .00
3 nov. 10.30
5 nov. 17.00.''. 3 nov, 10 .30
)r nov. 12. O0

.'ï nóv, .13.00
'I J nov.' IJ-.00

\ nov. i L2.00"
3' nov. ,'' 9.00

' )+ nov. 12. OO

3 aov. 11.00
'. L ,nov,'12.00

ZONDXBHEDEN: r' .'

Quick D5 uit Sav.L.nan1aan. '. .11-.15 
"1 ':.'onderliug voetbef op Lens zie kàpy . 

' 
r 

-13:\5-
.ADO E2 

, . tUurs ,t2 ..:, g.oo . _1." 
""a".iio5i voetbal op Lens zie kopy " 11.1+5 '-r-"
vertrek naaf, Feyeoooltl zie kopy 

- 12')+, ]
SV Kuikduin El- thuis ' ' "t .v2 " 9..00 i
onaerfing voetbal op Lens ziq kopy' - " U.li5 I.,'vertiek n&ar Feyenoor{ zie kopy ,,-., tp;\5 -"Í"

'' 
I,lèBsenaar E2 thuis V2 - ' 10.00. . Ë'onderlin6 voetlal op lens iie kopy.' 1f.'\, .l
vertrek naar Feyenooral zie kopy : , f.?.45 . I
Crom-rrl-iet E2 thuis \2 , ' . 12.00 ' í

. erbra training op Lens ,. . r-6.\5 .:i
Ciomvliet E3 . thuis \2 12.00 I'
extra traioing op lens 16.\5 í
BTc E6 thuis '12 i 110.00 : | .

extra tlaining op Lens a6.l+5 *
ti Ndaldwijk F1 . uit Hoge'Bonen Nldvijk 9-30. I ,

onderling voetbaf op Lens zie kopy ' ,''i !..À rv 11-45 .*,
' ', vertrèÈ naar Feyenoord zie kopy l2.t+5 .'tr ''

f,W .It2 .rr l. i uit ' Hoogenhoucklaan 1 L0.00 , . 'n .

. ond.erling voetbal op lens ziè kopy i', '. .' r11.L5 i
vios'F3 . ! uit , M.Stokefa-an ' 8.15 { '

', onderfing voetbel öp Lens zie kopy 'r'.., . .,11.1+5 I
V1IC F3 ,,, uit ,.'. .:;tt kleine Ioo Voorburg 10j00

-' 'ontiérLlng voetbal op Lens zle.hopy J.1.L5' I
:- .) : it.' '' ï

..1,. ',, .o,'r.-. q.
: -.. ' ;r :,i3IJ

- aanwezi-g JIJKO vanaf B.)+5 uur: J.Pronk, R.Jansen en F.Schuurllan.
- gas.rne óutlers net vervoer voor: Ï,8ÏS Dl-' D2, D3, Fl, F2 en tr'\. I

,?,^1

t

- l-ees ond.erstea.Dde kopy goetl tloor
- opstellingen a1s bekentl rnet uitzond.eriug va,n:

- Lens x6 zónd.ei E,EL-tëbber :
- I,ens F2'Zonder tr'.Kuik, uet B;oe].drig ": I

-.leins Fl, zonaler F.Nazarafi'(zie Fh), net G. Cotrners
lens flr zonder G. CoÍmers (zie F3) met tr',Nazarali,

De overige opstellingen ziJf aLs vorige veek.

Zaalvoetbaltoernooi Lens 82 bi.i FV Snoekie.

f]
{,t
tt

Deze keer een zeven-tal speLers vs.n lens 82 die zorn 2l uur gaaJl zaalvoetbaLlen
bij Fï Snoekie in sporthal Transvaal- aan de MaJubastraat ]!oek . Sclelklurgerstidat .

i \'í

De. tegenstBnders .ziJn : .I{ilhelsus' RAS' .CronvLiet en Snoekie. Neen schone -

Leièer:. ??

gf.mschoenen nee en naaÀ er iets l-eu-hs van. 0ro 9.30 uur verr+achten we biJ, 'd.e zaal:
M.MeuriEk, A.Cruz, W.v.Dlenen, R.Krayenoortl, W.Lut, H. Hlenen r P. Smoorenlurg.'

Onherling voetbal lens C1, C2. D1. DZ en D3.

Opl zond.ag )+ november Liggen de Lensvelden er akelig leeg biJ. Voor ons een rèd.éD

on. nu ook eens lets e)rbrars met onze C- eu D-ieugd te dàen. Onderling vàetbal fi

Bet c1 en c2 naar ook "net D1, D2'en D3. Hoe ve het exact in zuflen d.elen hangtr,.
.ïan de opkónst af, Voor iedèreen reot het leuk zijí. Kom aIIemaaI. .n' : " i
líe speÍen door tot l-5.30'uu}. Bii vol-d.oenale aniro'zulfen wé ook pénalti9" e,,t i'

Ond.erl voetbaL voor El E2 , E3 . r'r". 12 , tr'3 en Fl+.

0oï ou 12.00 uur is er ruimte vriJ op Lens. 0p de trainingsstrook wil1en viJ
JqLlie onèerling vat spelen. De partÍjeu l'o?den naar l-eefbiJd en sterkte inge

i
ilet
deeld.
í
d
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KoE allemaaL en oI0 l-3.30 uur is het &fgelopen,
,.,a-',:... ,;

Extra trainine fl+, E5-en 86.

Od naauddgavoatl eea extre trs,i'uing voor JulLie, Koul
staar er"niet voor niets. De training is vao 1?.00 t

r
LetrB El-, n2, E3 eh F1 ns,ar tr'eyenoord.

lens ?O jaar (E1 t/n FL

alle!traaL vant nein en Martitr
/n i8.oo uui. " i

t

I

oi voeísdagEiddsE ? novelober. riJalen d.e autors o,o i,3.c.o uur (liefst eerder)
naer tle notteldMBe kuip oftevel het voetbaLstaall.oD van Feyenoora. VerzÉ.Be1
allenaal op tiJcl d.v.z. on 12.45 uur op !ens. Na ee! bezicbtlglng van het
statiion e.d. gaa.n ve terug na.er ale atreteurvel-èen. Daar gpeLen ve ïedstriJden
tègen tlè FeyenoordJeugd. BiJ goeii weer op gras. BiJ ef,echt veer op kunstgra,6.
NeeE ook gnosehoenen roee. WàarschiJDLiJk zlJ! ve on zorn 18.30 uur fleer terug
op'lens. NeeE lunchpakketten d.us Eeé en ïat te tlrinken. ,VeeJ, plezier.

í
t

IÍog zorn 10 alagen en dall is
norEaal eeD vetlstriJtl.
Vauaf L6.30 uur gaan we d.au
Da8Ívoor. hebben $e d.e 6port
gehuurd. Van l-6.30 uui. t/n
spellenèircuit af te rÍerken
hlnderÉisbaan, blikken gooi
pooitspel. Daarna zweirmen v
in.het ondiepe batl terecht. Er ziJn voLdoeDd.e officiëIe bad-aeesters aa.nwezig.
Na'het zvernen gr&tis petèt en iets te drinken. On 20.00 uur gaan Jullie Das,r
huis, NatuurliJk ziJn we voor het vervoer afhankelijk van tle outlers van onze
Jeugd. Zontler autots koEen ve er niet. Verz€.EeIen al].ena,al op Lens.-Meer :'
nleuvs volgend.e veek.

Iens 70 .l aar (A1 t/E D3

Oot voor Jullie Ís er op zateïdag 10 november na het voetbal-len een vierlng
vaí het ?o-Jarig }estaar ln slorthal en zvembad. de Blinlertt in Scheveningen.
Juilie gaan van IB.OO uur t/m 19.30 uur de sporthal ïn voor een spelencircuit
hog8springen, lay-up in basket; hindernlsbas,n, vakkenschieten, . bJ-ilken gooien
drlbtelen, kegeJ-schieten, BnelheLd sparcours , 1 net,erstokparcours , oberrace,
pedalo en hockey percours. Daarna zvermen van l-9.30 t/"f 20.30 uur en vervolgen-a
grètis patat en een dra.nkJe. Oxo 21.00 uur veer naar huis. Ook voor Ju1li- ['
hebben rÍe autors nod.ig. lIe rekenen op de oud.ers. verza^EeLen op Lens. I

.:. :. : iAssistentie gevraa8è op 10 noveEber ..
5

:
,!

het 10 novenber. 0p dezedag spelen we eerst affeua{f
i

vervoJ,gens het ?0 Jarig besteàr van LENS vieren. I
ha! 9u het zwenbatl ile Blinkerd in Schevelingen aÍ- :.
IB.OO uur gBEr !1 t/u Fh ae spoithal in orn een ï
:. zaklopen, zuiver gooien, snelheldsparcours , f
en, rÍngreipspef, vóetbal borÍIen, skippyslalon en :
an 1,8 .l-5 iln A9 .L5 uur . Ook niet zweuner_s kunnen !

§
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.Vogr bovënstaalde_ fes"tivitelten Èekenen *e -natuurlijk zonaler meer op de. i;
uef,er erklng van all-e traineis' en leid.ers atsdede de oud.ers van A1 t/n Fl+. ;,
Deà,rnaa§t hebbenTre nog we1 wat mëer hulp Dbd.ig. Tot nu toe gaven zich pas -I ,

op.de uoe ders :l'{eeuwi sse , v.d..Donck, Nol-ten eD Oosterveer. Dit Ís echt te veinig.
Wil Je helpeu beL dan direkt 39?015\ ( Paut v.d.Steen) I

leièer gezocht,.
ÍiiI

Leng E5 heefb monenteel geen IeÍder. l,Ie:.ke A-Junior. voelt zich geroepen i
oIo dit te gaau d.oen. Speelt A1 thuis èau speelt ook E5 thuis altiJd on 12.30 rigr.
Niet te vroeg:du8. Intere6se. Neen even kontekt op net Paul v.d.,Steen (3970151+.).
NatuurliJk nogen ook and.ere personen belIen die interesse hebten. t ,
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Iegels. I ..,ri \i i,:-. ,.\
Onder dit kopJq schreven ve vorigè veek Ín d.e Lensrevue vat ve zorider -rireèr '- t'-
veivachten ,ào'biiz" J erigdllelers-en/of de ol-iaer.s. "l.._ .i j '.' r':r\' i^ i'
Helaas verden d.eze relels ook.efgèIopen zalerdag veer iiét doór iedei'éèn'"1Àgè1éef
& gingèn speleid. ióctrtÈtreexs' naar ultvedstrijd.en toe zondër ' dit' dooi lte g'eveir.
Eierdoor bLèven tea.as "net.Léid.er onnoèig Lang op !ens'stb:im i+àchten'op spelersj J

Sons wgrd.eï ook nog onnoiiig gebeId.. .Dadrnaast bleven er'speIèrs v6g-2ónaer
af te befien. Dit is en bIiJ ft erg orisportÍef tegeriover" Je medespel'ers . . : '- ' '' '":: 'i
Àfgebeld vertl er biJ traineis, één 3-kl,aeser [oest zonodig roken etc. "r' i ' :'
WÍj gasn nu echt bovenstaanàe zaken haider asnpaiiiièn i rDd reg.Ís ài;n.'bëkënd"'i.r .'

Hand.el er ds.n ook naar. zovel voor ons als voor cie leiders zou dat eeD Ëtuk ' 'ri
t0akte]iJ ker ziJn.
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Uitslagen J eug4.

HBS A1
RKAvv 81
ITBS'82

IEN6 IJI
Lenà D2
Lens D3
3TC E2

lens A]. 0-\
Lens .81, 3'6
Lens 82 L-3

6-1r:

Duno. Dl 2-3

Quick E2 - Iena .Eiz

SEV E3- lens E3-

n-q -
2-11+
5-l

o -2
l+

TN

i

I

Quick Steps 83- Lens1,B3
ADO,C1 Lens C.l- 6-o Vt,C E'
Gravenzande C2 lens, C2 3-5'i 

'
Lens tr'l

Gr-aven za.nde.U4- Iens -t!4

westlandia EB-.lens Er;
l,ens -Elb

.VCS. Fl:
,lreqs 12 :-r oDB r'2 ,...

,-1

uuanoord ljl 2-ÍJ Lens F3' Laa.kkvart ier Fl+. 5-0 .
Laa,ÈkI{art ier ,D3 3-1, 1. , Lens Fl+ Tone.gido F5... tl,:5
Lens X1 ,, ',', l+-8,

1i:
Ír §

I
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xr
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ZeIt zag ik de thuJ.ssedstriJ tlen van tr'l t/n F[. Wat hierblj opviel wa6 het grote
enthousÍasue vearmee onze spelers tiepeD te voetbalLen. Vier overwiimingeii :it

v&ren het gevolg. Ook opvalJ-entl Ha6 het grote asrtaf aanvezige ouders die hun
kinÈeren zeer fuitiruchtÍg onalersteund.en. Benieuvd of dit over zo'n 6 6 B ; ae,r
nog zo is.

IíeET een vo]Ieöige koupetitieroud.e net neestal erg l-eule . wedstri-J den. ,

t

Lenö F2 - oDB F2

, IaiJnond. Groos.

Eet vaB
Barry he
Ik hooI)

Verf.er zag ik ook Dl- t/rn D3 spelen. De eerste overwlnnÍng vau Dl was een
eifverAienae. Zie Jé nu uel, d.at ju-l-Iie het best kuluen. llat eèn schitiérehd ' '
d.oelDunt vas ds,t Abdul. *'l ' i'!'' a?:

Voor- tndp voetba-l'gibei ik tenslottà nàar Hnsi B2 begon nog zvak maar n" 
niou, ,15 Trri. en een 1-0 echterstsral verd ffiS ecbt' ïeggespeeld. Dè 3-1 oveIl in

uasr dikverdiend en tevens de. eerste over$innÍng, Even.-toch..nog treur+ge ,...i,'
gezichten biJ de nededel-ing tiat 81, achterstonè. Dat zou looptrai, in8. 'worden. 

.i
Gelukkig líon 31 met 5-3 en de -stenniDg bleef-goed in het kLeedl-okaal.,', ,.,.r
Ook. A1 deed 6oede zaken. Nog nÍet helenaal in de eerste hetft maar ve]. na d.e

theè, Een \-0 overwinniDg met erg goed. en enthousiast voetbaf. Dat geeft hoop. ''

a.s.Weekentl een dubbel progïarullB voor Jullie. .Zaterdag thuis tegen Scheveningen
naairaag de konpetitlewedstrij d tegen Tonegído.' Handhaaf het spelpeil van ""
efgglopen zateralag. Veel succes.

I,ens I'l - VCS FI 2-7-. ' j 'i

WiJ'hebben Eet tvee één gevonneu en ik.vond het een feuke. vedstriJd: ,-.: * -.
Ik Leb goed staau'keepen en ik heb goetl achter SgspSele. fD de eerste helft
is èr geen bal <loorgegaan, goed. zo Nick.

rÍeer een .leul<e vedstrijd de zcle keer da,t we gewonnen hebben. t
efb l aloelpunt genaakt en aloor aÉJn urientfes heb ik er acht ingeschoten.
tlat we zo bliJven voètball-en, t

f
Michael. FIL:.,l1sI. 
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L,enB F2 oDB 12 9=5.

í
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0p , ale vooravond van de I grdté .ontnoetitrg tussen de tvee giganten van het
Neder landse voetbal .s1.DE oqze t't"rotst' het.Jveld op tegen 0D3.
Nadegevonneri''vedetrÍ Jd vèn Yvorige neek !Íaren ooza verwacËt ingen hoog.
Dat het zoln gieionttbche vetlstriJd zou rorden, hadtlen.ve nooit verwacht;
Wat een souplesse en een iloorzetttiugsvermogen hadden oqze Jongens.
Itichael ras perfect op dreef en schoot er zo EaÈr I in. Barry ves Eet L frèffer
degene d.ie de 9 rontl maaftt.
EeD prlea rÍed6triJal, Leuke supporteqs.'. korton, on !Íar6 van te vorden.
tu nu zo vofhouden hé MA[NI$I.

Ha,Ds.

leas F3 laa}kvartier Fl+ 5-0 ( eï-ro-r990

Roger, Maurice, Renco, Michael, Edvin, Xenaldo, Kevin en Faisel; dat het st'eeds
beter uiet JuILie.zou gBalr dat eistea'ïe natuurliJk all-arg ' naar.wat JuILie
zetertla§ lieten.zien hati ik no8 niet vèrvacht. Met 5 atoelpunten vaÀ Roger verd
lEakkvart ier verslagen.
Door eeí ge!Íelilige lDzet va! Ju1lie el1en verd dit bereikt. RenaLalo gaat steeds
bqter speLenr en palrt nu steeds d.e baL van de tegensta.nd.er af. Van afle uatlere

onEens heb 1k sezieu dat nen elkaar goeA heefu geholpen. Ja,mmer Kevin v8.n JouÍ
BChoi op de pael. I'Íaurice en Remco onze keepers hadclen í1et veel te èoen, Ea.ar
È1"e teakkvartier biJ hun doel-gebied kflar grepen ze'zeeÍ goetl in. Jongens ÉIs 'r

JuIIle altiJd zo Je best bliJft ttoen, en elkaar goed helpt d.an gaan lre nog
Eeer wealetrlJden rinneu. GA ZO D00R.

,
1

,
I
t
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Eea trotse.leitler,

AIGU(EURD OF'NIET
a

I

BiJ slecht .of tt'iJfelachtig weel niet denken het zaI. 'íel' afgPkeurd. ziJn uaar et
!
l.
en

de IV aan doeu en Efste@e'd op Í,OI(ATEI.
Vtuaf 8.30 rrur is tlaer op te zien of Je, YoetbalwedstriJ d door gaat
Moet Je eerder verza.Eeleir.of !'ï-iJ fe1 Je uog bel ti,an even -naar Lens

3íJ algeheIe afkeuring id.oeri re a1tiJd iét,s.- " i i

fléem trainingspak, EfEschoenen en voetbs.lschoe[en Eee: - i.'] i'
Itit ond.erstaaad.e schena gaat in biJ al-gehele a:fkeurin8:

16.00 uur '' training
, ! Í.

1i.00 uur

l-4.00 uur 'r

tj.oo uur rr

of niet.
(366131\).,

, ih

.l

' F1 t/n Fl+
-rr 

t/u. s6

c1 t/n D3

AI t/I0 33

w! vervaclrten alfe spelers, leirtérs en trainere.
Nti afloop lektier tafelteanissen, tafel+oetba}, flipperen etc. op Aens' I

Tot z&terdag. '\' "' '''
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Aalresrdi J ziging

Mutatie ledënlil et.

2823 P.J.Siè8reÈr'Íördt NS.

f
; :.- ,.1 :

L623 J,fi,Geiritzen, Sézb, 'DotterbLoenJ.aa.n l+9'i 2555 TK Den Haag'. - "
teI3 3686u9.

2629 s.Sitegar, X,Jun." Postbus 3377\; 2503 BB Den Eaag. (tiJde]-iJk). 
"

Boete ,

Ad:n-ini stratiekosten strafzaak f, 35,--: M.Zaalberg.

Betaling v6ór 19-1,1.:' t 90 . do'or ovennaking op girorekenilg 336?11- of, bank-.
rekening 72992\229 Babobàrk Den Eaag, t.n.v. V.V.IENS te RiJswijk ontlèr ver-
[eltiing var t'Boeteli.

Hét Bestuur.

Kontributies en boete.

Het eerste brartaal van het -seÍzoen 1990-1991 is voorbiJ. Helaes hebben wiJ
nog niet van iedereen de kontrÍbutle over dit kwartaal ontvangen, tevens
ziJn er leden die boetes v€r vorÍg seizoen open hebben staar.
HiJ verzoeken U net klen zo spoedÍg nogeliJk tot betaling over te gadn. ' I
Mocht U vragen heblen over Uï kontributie, dan kunt U koutirlt opnenen net ,

Mevr. r.v.d..Berg t;r: oto-lzglil}. . ". :

- 1,, -

f
Eet Bestuur.

III WASSEN SEINTS tII

ZiJn er nisgchien nog DAMES op IENS tlie villen helpen net het vassen vàn d.e

shÍrts die in het veekènElebruikt zijn rloor de divelse selekties.
!!9naeg +.+ 2, Zaterd.as 1+ 2 en A-1 + B1). -_.,..- ..'-,..'.'..,Dit gebeurt op het ogenblik al}een d.oor InE v.d.3erg, Misschlen dat U na
afloop, van d.e diverse vettstr_iJdgJl de shirts. in de a'asnachÍne wift al"oen en 4a'.een

ook na d,e doordeweekse vedstriJd.en noeten tle shlrts gewassen vorden. --,
AIs U &insdag, woensda,g of donderdag oveld.ag (of s'avonds) even tiJd heeÍ'b om
te hel-pen, vilt U <tan kontekt opneuen met Ina v.d.Berg of Paul v.tl.Stee4., , ,

, Het Bestuu-z:.

* *ra * ****** n***** **$n* *ll* tÈ** tÍ **ti *t{t$att*tall*lÉ* #tatt*t}*

a.s. zaterdag: LENS 1 (ZA) - KSD 1- 1lr.3o uur.

It***ttat*ta*tt§ *tt****tatt*+í*+{*tHfittatll{{ai+*fin*rall*llltlf** r+lt*

t



IINS. .. .een nieull begin en een beslissing op konst '

TerwiJl de ïeergoden zeterdag .het . grootste deei van net pràer'ama in dJlver '

gooidËn (ondernàer.de wetlstriJtt.ven d.e zaterdag waarovel.later, neer)., .Io",.., .,
èfgelopen zondag toeh nog voloP ïoralen gespeeld.
Zonaag l- speeLde z1Jn eerste. vecletriJ d in èe nieàve periode tegen DSO in .

Zoeteraeer. Zonder de geblesseerd.en Oscar v.d.Laa,r (àrchilLespàee en Ï,eo ""-r.! '

vB,n niJn (eukeI) 1Íep I,ENS aI 1n de viJfde ninuut tegen een l--0 achterbtanè èan I

Een gtaal veld en gladde baL uaren teveel voor Nico v.d.'!lÍ}k' bÍJ kreeg,eén "
schuiver Dlet onAer kontroLe en tle DSO.-spits :hqd geen Eoelte het 1999 dg-e!
te vinden,
Onda.nks het (oBtische) ov_erricht van LENS in de daaropyo1gende periode lukte
het niet oB de gelulcnaker te scoren. Sterker nog, in de 20e roinuut ïerd de

hele LENs-verdetliging te kiJk gezet en kon DSO 2-0 aar l-aten tekenen.
IE tte tl|'eeaie he]-ft hetzelfde beeld. Heinig overtuigend en vooral veÍnig ver-. I

ressentl trok IENS DBBr het front. De overigens goed .Ieidentle èrblte, hièlÈ
l,E§S zotn tlen oinuten voor tlJd eea ha.ntiJ e. Na eel] vrlJ onscbultlÍge ovel- .
treàing op Robert Pennings vees hiJ naar d.e stip vaafna Joop 0. LEI,IS rreer in d.e

vedstri; d uocht helpen.
ï,aat in blessuretiJd vas het Jao Buitelaar d'ie de, toch vel verdiende; geliJk-
Eaker kon intikken na een velre. ingooi van Mertin treyendekker.
Zoadag 1. speelt dlt weekeud tbuis tegeu GDA. :' . , , ., '' t ,.

zsterda8 1kÍàn zógezegd niet in aktie tlit. weekend. De'uitwetistrild tegen .:L'

ORNAS verd afgekeur.al. Concurrent I(SD.verspeelde een punt zodet zatertlag '
(nÍts de ï'eergoden het toel-aten) ale besliósing in de eerste perioèe kan val-Ien. -

ID een rechtstreeks duel tu8Ben beide koplopers (en zeg nou zelf, 'Í6t is er uooler)
vordt beslist ïrie de eer8te periodekampioen worAt.
!íiJ wensen tle brigatle van Hans tle Bruijn veel succea en hopen ook U tangs de

IiJn te zien a.6,zaterdag on 1\.30 uun. , ' ,." '

red.
,1

IJENS .iubiler:m-aktlvitèiten l-920-1990.'

zos,ls U ar-ïanàf 18'oltober J.r. "fn de'LEN§-revue heef-i kuanen fezen'vorden'
er dit Éeizoen een aenteJ. festlviteiten georganiseerd. '

a,s. Zaterateg 10 november L990 zlJn de aktiviteiten voor de J eugd gepland in
BportbauzíeEbatt de BLlnkerd, Setnlosts:UreBt 150, Den iÍeag, tevens ingaEg via
(le Earingla.de.
Een routebeschriJving varaf L,ENS naar de Blinkerd staat a8J1 het eind var dít
stukJ e ,
Een lroot eantal vriJnilligers ziJn benederd oo aleze aktivitett toi een goed'

leuk en Eportief einde te- trengen. vaarvoo-r nu aI onze hBrteliJke dsrk ns,l[ens

het ?oJarÍBe LENS, :' -

Buiten deze Eensen ziJn natuuirr5x à.s. zatertlag ae ( spèt )legeleiders de

leiders va.n de teans en d.e ouders èie voor het vervoer vilLen zorgeu'enorm '

ïa.ardevol. .
BelangrlJir Ís }iet'daaron te íetàn dat een ieder íe gast'ie in de Blinherd eí d.sa.Íon

ale ord,er6 va.:a leidere en begeleitlers duideliJk rnoet-opvolgen. '''.
In het zríe!ÍlbÉd, a'aBr BedlploBeerde instïucteuls aarivezig ziJn, dlenen de-raatl-'
gevilgenen/of'uaarschuvingenhe}e.Eaa1ns,ge}eef.dtevord'en,,.andèi.s'kan

.. i t.'.,:
voortr,Jd1g gea.n doucEen.
Eet progra$oa voor deze zater ( na )aitidag is aLs voLgt:

16.30 - 18.00 uur E + tr': slort + glelEktivÍtelten Ín de sporthaJ.,
,',' i

1B'1' - re'I' uur 
" "' H:*il:ï:'u]"i1Ëi'lr!ïïi#:::ï'"te 

veten ae 8eèipro-

18.00 - 19.30 uur A-B-C-D: sPort + spelaktiviteíteE in ale sporthàI

19.30 - 20,30 uur A-B-C:D: 'urÍJ zven:aen.. took voor eTt. ongetiiploneerden ) .

2



In de zaal sporttenue + §rEscboenèn net lichte zool'

Mocht u Do8 Diet aan'd.e Leitters hebben d,oor8eSeveu 
'dat 

uw zoon onSeaiploEeeral
ie, vilt U dat darl aLsnog a.s'zaterilag doen.

ook ale leÍalers 1/a! de te8m6 kurDen na d.e za.ale.kt ivitelteu mee het zvernbad in
(nede voor toezicht ) .
voor in lret zvembad hebben wiJ .geluklig a1 ae steun van enkel-e noeders die
vooraL of,ze Jongste Jeugd bezig noet houden.
(De dames Noiten, Blom, de Kok, Neri'vorden vanaf uiterliik 1ï.30 riur in het
zwenbad opgevangen ) + ale danes Staas, Groos, Reuver.
Na afloop va.n de aktÍviteiten kriJgen a]- de d.eelneuers eeD zogenaeftde hap-snap
boD voor'een patatJe + kroket of frikandel + lÍnonade.
ID de kantine vsn de BliDkerd vordt dit ook begeleld door een aaqtal moetlers,
t.v.d.e damesr v.d.Donck, Meeuvisse 'ooeterveer. l
Dan als laatste i6 er voor iedere deelnener een klein a€rd.enken ean dit
70-Jarig Jubileun.
WiJ vensen ied.ereen een hele prettige (na) middag toe eu rekenen op een grote
belangstell-ing van zovel spelers als ouders.
Voor verdere infornatie zie jeugdkopy.

JubiLeu[ corsEíssi€r.

loutebeschri-lvina: ..

Va.naf het c]ubgebouv van LENS, rechtsaf d.e hengelolaan op tot de Loevesteinlean-
ttan linksef langs het zuiderpark d.e vreesviJkstraat in, den. vie het soestdiJk- ..
seplein de Zuiderparklaan op die geat over op de Valkenboslae,n en volgen tot " ' "

de Laea v.Meerdervoort. Deze schuin naar links oversteken en dan kolo Je op de

Groot HErtoginne1as.D., d.eze volgen tot aa.n de brug dan Linksaf d.e Conrs.dkade op tot 
-

de kruising biJ de Pres. KeDneqyfaan, d,Fze oversteken tlBn kon je op tle BoetzeLaer-
Lsan deze volgen tot tle.stetenLaan den l-inksaf een kort §tukJe to! de tíestduinweg r
daarrecbtsa.ftoteaIt1eScheveningsewegt1iekruising(schuin1inks)oversteken
tle Badhuisstraat in, deze vervofgen en aan het einde uet.. de bocht' mee naaJ. reChtsr,
Da de bocbt direct rechts ef, daar is parkeergelegenheiè en &Bn uu linkerhana }Ígt
(ae Koepet) de Blinkerd.
t'latuurliJk is dit een vriJbliJvende beschriJving.

ffi'r"ru"oh"o.gooor.n,' doer.man IENS z (zaal) en LENS 6 (zo) tevens vedstrij d-
secretaris is afgelopen zondag bi-J ziJn eerste traiDing voor de &-seLektie
geblesseerd. geraakt.

-WiJvensenBona].tleenvoo4spoet1igherste1eavanhertebeterschepnetziJn,
nitldenvoetsbeentJ e !

. LEI.IS 0 a!1 ubil-eum:

- KSD

- IENS A1

1\ .30 . uur

1l+. 00 uur

- a.s. zaterda.g 10 nov. zo.1 er in het zïenbBd.tle Blink€rd een groots LENSJeugd

sportfestiva l gehouden voraleu.

- Vanaf 16.30 uur bent'U van harte velkon in de Blinkerd, Seinpoststr.l5o,
in Den Ea+e.. ., . t s n:. . .* 1r; ,

- tr'red Grens en Marianne Nan zijn 30 oktober J,f. in het huveliiksbootJe gestapt.

- lliJ wensen tr'red. eD Maríanne veel voorspoed' en gelukt f

- Progranna a. g.weekend.:

- zaterdag 10 novenber: L,ENS 1 (zA)",

B}s,uv ZYrert A1

3



zondag J-1 november i Tonegido 2

IrENS 1 .

- LENS 2

- GDA, 1

L0.00 uu-r

trU.00 uur

IINI CORI{ UNTCORI{ IJNICORN UN]CORN ,iIN]CORN

Theo Ííoefnagel, ou_d traine, van de zond.ag B-selektie vas afgel-open zontlag onze
UNIConNrapporteur biJ tle wedstriJg tegen DSo raarvoor onze hartel-iJke tlalkl :

Uitsl-agen 3e !r1. I9[\rB:

Wippolder
Leakkrrartier
GDA

DSO

Westlandia
DeLfis,

- .Vredenbirrch

- .H,v. fiolIand
- Vlos
- I,ENS

- Vuc .

3-2
2-O
1-3 '

afgek .
afgek.

Afgelopen zonAag is de eerste wed.striJd on de tveed.e-periodetitel gespeeld,
De striJtt on d.e eerste-leriotietitel. noet zich nog afspeLen. De kanshebbers
voor aleze titeL ziJn Vios en Leakkvartier, Deze vedstriJden (Vios-DSo en
Vred.enburch-Laakkwaltier ) zuLlen d,oor de KNVB op een nog natler te lepalen
d.atum norden vastgesteLdl

KotrDet lt ie st Erd. 3e kI: B

1
2
J
Ir

5
6

vios B-12
Iaakhwart ie Í 8-12
wrpporder o-lt
wc , ,' '' ?-8
DSo I 8-8
I,ENS ', " 8-B

Progranma a. s. Zondag:

I{estl-and.ia'
ODA

Vred.enburch
H,V. ltol--Land
DI,IO ,

Delfia ,-'t

'l-7
8-ï
8-6
B-6
7-'

- Westlandia
- Delfia
- Wippo].dea '

?6:to
18-12
15-1r- '

r0-9 -:
1q-l q

72-]-2

,o

9.
'10.

11.
].'2.

16-10
13-19'?-i3
t2-22
17:lB
9-19

LENS
DSO
Vios

- GDA

- DWo

- Laa.kkvsrtier wc
Vredenburch
Il.v.IIo11and

IINI CORN UNICORN UNICONN UNICOEN UNTCORN ' .1

{t tÈ*** ***nn ll * **** * ***** |tn Ë** *+t**r+* tífltt*|||t{a ** *$ntÉ*tt tatt **tt ta*tl|{*tr

Heet Hsns ziJn niànnen goed genoe€i te notiyeren? . - . ,

a,.s. zaterdag LENS l- ( ZA ) - KSD t \.30 uur. 
.

It *ttI *tata$ * ttlt* tal+**** *it nil*t{**lt** *l{* **} n***tt n *tt* ta*tll*il*x ** 16i{tt tt*
-l'Í

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREX ZOISDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

litslagen \-t l.-1990

DSO 1 - LEN§ 1
IENS 2 t/n LENS !

2-2
afgekeurd

L

_t

,l'1.



Wedstri.l dprocrannna 11 noveuber l-990

1l+.00
10 .00
11. 00
13.00
r.1.00
l-2. 00
r_2. 30
1L.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuf

I,H{S ]"
TonegiAo 2
LENS 3 *
LXXS L *r.
Archipel l+

KiJktluin ,
BTC 6

Quick Steps 6

- GDA r. 532/]-.026
- r,ENS 2 6191to92
- HS Texas DflB 2 5\3l31r9
-nvc3 ,55313077

-LENS6 "5.10131\9
- LENS ? 670/321'
-LENSB : t63013285

-r,ENS9.r. :628132'18

PJ,Jutte
I,lT Clàa'S-sens
J,v. zweden
!'.llesmann, '
E. de. -:I-o.49 i.,. ',

v1
y2

Dinsdae 13 novenber L990

20.00 uur BEMo 1

DWo 1
RiJsw:iJk 2 -
Westerkvart ier2-
Juventas 2 -
Duind.orp SV 3

'LENS 6, tt :-
I,ENS T
IAVA B. '.i . i -
RKSVM 12

IEIIS 1
IENS 2
LENS 3
LENS l+

IENS 
'I,lassenaar. ll

Sohemen 2
LENS 8 .,.
LENS 9]

lr,l:

'.,1 r!.:!ia i

1 t. 1-

I,'.:- '1Jí'Urr : '.1
,i '_ 'j

- IENS 1 ("t. )

Wedstri.l dproar8.m8. vofgentle rveek ( L8-11-1990

l-}l.00
10. 30
11.00
12.00
10.00
11.00
13.00
12 .00
12.00

Tonelitlo "

Archipel
Ki J ktluin
BTC

Quick Steps

uur
uur
uur
uur
uur
uui
uur
uur
uur

í,:,

OPSTETIINGEN. ',

i 1 ').'. d. .1 ..

LENS 1 t/É I+ r'ortlen door. tle .trainers bekend gemaakt.
LENS 5 t/n 9 als bekentl.
LENS 9 net M.Ebenau .': ,-

LIGGING TERREINEN:

i..,

l

'-- Rodelaan te Voorburg te1: 0?0-3860896'
- Buurtweg, eiààe llaalsdorlerlaÉn Wassenaai O?O-321+?3bB'- sp.prk.-'iKiJkttuii" inganl'ri;tduinsestr. 070-3258258.
- A. Kortekaasplantsoen (ttoutwiJk) 0?0-397\008
- NiJkerklaan .r ..-, t.]' 070-3631050

AT§CIIBÏJYEN

LENS l- en 2 biJ de trainers. LENS 3 en I ook biJ de-
r{t*È$11!xEsx}x*rlssrExrxxxxxxxxxgtr*:íxQlgx$ËE86g8x
LENS 5 T.vlerling teI: 0ï0:360661+2 .

LENS 6 W.Heynen teI: 010-31+61088
I,ENS 7 F,v.KniJff tel: 0T0-380?176
L,ENS I G,Duivesteyn tel-: 01891-1"?91+3
LENS 9 vriJ dagavond tot 23.00 uur clubgebouv tel: 07

Infornatie over afkeuringen:

trainers ,

o-3661311.

Zondag I snorgens ken vanef 8.30 uur een infornatiebandJe van, d.e IIVB vorden
gebelà over het af dan niet doorgaan van het wedstrij dprograiuna. Dit geld't'.
zowel voor wedstriJden'in de afd. Den Haag eIs wedstriJden van d.istrict WEST II

tel: 0?0-3295ï01 i- *

Verder vor<len er vanaf B.0O uur I srnorgens afkeuringsLiJ sten opgehaugen biJ
slgarenvinkels verspreid. over heel Den Haeg. : Bij tviJfe]. kan natuurlijk alsnog
contact uorden opgenomen tnet de Í,ENskartine 0?0-366131à- '

,

l',.i



Een zichzelf respecterÈnd booreilenè w€nkelt eerd.er dah tle mj-ddenllnie !

s..s.zaterö48: IEI,ÏS 1 (zA) - I(SD 1lr.3o 'iiui. ":"t' " 'j" ''
!J

,;'.

Topscoortlers:

9 tloeLtrmnten .,.

B doelpuntenri''

7 doeLpunten

6 doelpunteu

!.v.KniJff,.'
tr'.Disseldorp

C.v. d. Stee

D.Sanders

H.Sertens

A.Kulrpers

A. I s-Gra,venaliJ k

I.,ENg T Ir

6

l- zat.
I zat.
6

'(

9

t!

ll

ít

r

L L,E{S 3, 2 nan leveren voor de bar.

Schadurrprogrs.uma.

f,et schadurprogra[on& d.at vorige veek in het krantJe ston& is in ziJn 8eheeIr"
afgezegtt. .,'. "
Als er zontlag afkeurlngen ziJn zullen viJ op de dag zelf vÍlenAschspPeliJke
ved.striJ<ien proberen te regelen. Dit gel-dt voor dè elftaLlen 3 tln 9. ' :

Graeg rril ik de elfbaLlen bedarken die in tle afgelopen weken reeds mensen
hebben geleyerd voor de bar. Bedankt voor de ned.everking en ik hoop clat ve in
ale loop van het seizoen nog een beroep op JuLLie kunnen doen. KLASSE JONGENS I

Zt lr lJ tr lJ IrL L lllJ Ir lr L LL L I)

Z ZAATVOETBA], Z
zzzzzzzzzzzT,T,zzz?,

Uitslase! 29 oktober t/n 2 novenber l-990,

I

* Ka.n Lex Reesiak kontakt opnenen met R. Bergenhenegoulren? ; - " I

tel-: 3231390 i.v.n, bet doorgeven va.n ziJn,Juiste tel'nr

Vanwege het elke veek terugkerentle probleen van !e veinig slelers voor tE{S 11,

hebben $e in sa.rnenwerking ,net het.bèstuur het volgeàde besLoten.
LENS 5 zs.I LENS l+ worden. 'Dat betekent, dat IENS.! uit àe. competitie ïordt ..

De opste)-Ilng ver het "nieuwe" IJENS l+ zaL uorden: .' :r.a

M.Herben, V. Raincbara.n, R.Cakin, T.v. Luxembr:rg, O.l{uis, P.Perreyn, H.Hoppenbrou-
wers (.n), T.Vierl-1ng, 0. Koneman, L.Reesink, C.odenhirchen, A.overgouw, A.SchIJf'
M.de Groot, n.Versteeg, R.Doyrd"q..,. 

"., -, .
.J

Onze achterhoede is closer dan tle Sank of Englantl! I

e.s.zaterds.g LENS l, (zA) - KSD . ,11+.30 uur.

LENS 2 - Snoekle 3
I,ENS3 -OSC2
I.,ENS \ - Esches 2

' 6-3
1-3
L-2

WEèstri.l d.Droaf anina L2 t/m 16 noÍenber 1990 ,,

Dinsilae 13 noveBber l-990.

21. LO uur Concoralie 3 - I'ENS l+ R3D

6

De Buitenhof

t

,,. )



Woeu6 1\ novenber 0

21. 00 uur POG '1 ,? LEIIIS 1 2c 0ckenburgh.

VrtJ d.as l-6 aovenber 1990

21.00 uur Sibs. Soys 2 - IENS 2 RHA | OrarJep1ein.

opstel].ineen
a1s bekend, LEX'IS 2 zonder n . Bergenhenegouwen .

rieeine sporthallen

De Suitenhof
Ockeaburgh
Oranjeplein

- M.NiJhofflas,n ' Delft.
- WiJ ndealerd.uin 27, KiJktluin
- SlÍcherstraat l-l-, Den Heeg.

Onze voorhoede is verrassender dsr de l iechten van de Goed Heiligrnan.

a.s.zaterdeg : r,ENS 1 (zA) ' - KSi) r\.30 uur-' - .

ZZZZZZZZ,ZZZT,ZZZZZZZZZZZZT.ZT,T'ZZ7'27'ZZZZZZZ,,
Z I4]{GS DE SPONTEN VAT DE Z.M.IADDER Z

ZZ7,ZZZZZZZZ7.7,Z7.7,ZZ'ZZZZZZZZZZT'7'ZZZZZZZT'ZZ

Uitslagen zaterdae 3 novenber 1990

ornas
BAS 2
Lyra L1-

Ioosduinen 9

- LENS afgekeurd
- LENS 2 1-\
- LENS 3 .afgekeurd
- LENS l+ afgekeurd.

Progrsma zaterdag 10 novenber 1990.

1\.30 uur LENS .

l-2.00 uux IENS 2.
12.\, uur DSW B,
1t+.30 uur IENS l+

- KSD A

- lJuno 4 U,- 
TENS 3 N

- takdier Boys 5 N

,v.EllesviJk
. d.e Hey.

gemaakt. Eventuele
uur biJ Ea.ÍIs èe BruiJn.

,. Í__

.N.

.N.

LIGGING TEBREINEII:

Sportconplex " de Groene WiJdte" Sportlaan, Piinacker tel-: 01.136-9\51-8'

Verzemeltij {9q:

Eet eerste en t'reede elfta1 vordt doot de.trainer bekend'
aÍEel-dingen voor het eerste teà vriJtlagavond voor 19.00
Voor het.tveede teaJtr biJ B.Y.d.Noul-snd te}: 3962016.

Hers. tie BnriJn tel: Ot5-6t23g6.

ondat de wedstriJ d ornas- LENS .Í,ías afgekeuïtl, is afgelopen Ïeek geen 1e periode-
ks.Jrpioen bekenal. De veèstriJd voor konende zaterdag thuÍs te8en,. KSD is dus vBn groot
belàng. Bij ulnst is LENS periodeks.Bpioen. . :

Kou dus naar IENS on het zaterd.ag vl-aggeschip te steunen.

].^ENS 1
LENS 2

13.00 uur
11.00 uur

I,ENS 3
-I,ENS I+

1L.30 uur
13.\, uuï

7

oor/028 ' '
ot2lo63. .''0231]\9
03\/201 ' '



Gevraegcl voor tle zatertlagaftlelÍng:
Een verzorger, Interesse? Neernt U dan kontakt op uet Ha,:cs ale .BruiJn tel:O1r-6L2396.

OPSTELLINC TUTS

J.Sinke, P.Ax, J.Kourtenhoven, Ïí.v.Mersbergen, L.Sinhe, J'líltting' A.v.WtJn-
gearden, E.de lloLff, 3.Keue, M.Sps,, E.Mitidelburg en B.v,A.Berg.
Aarspreekpunt J.Sinke te1: 079-U9237.

OPSTSLLÏNG I,E{S l+ I

S.3usch, E.HaJcet, N.Jegesar, E.l(nops, H.Kou{enhoven, G.Kuiper, C.Lipman, L.Mantel;
S.Nlamat, M.OsEan, F.Silliakus, W. Stuifbergen en Ir1. Knops.
Asnspreeklunt: L.Mantel, tel: 3107\26.

hoÉ(Ianma zater L7 noYenber 1990.

- - llassenaar
2 -JAC\
3 -DSW8
L - MV0'T2 3

30 uur LENS
00 uur LENS
\5 uur Í,ENS

1lt
!2
11
l-\

M.TeuniBse
R. Plante'
N.N.
N. N.

005/01?
Ol2/,055
o23n50
o3l+/20630 uur LENS

VrientlscbappeliJke wedstriJtt woensdeg Ll+ november

l-9. 00 uur I,ENS 1
19.00 uur Dorr 2

VAI{ fiET JEUGDFXONE

- Dorr L
- I.,ENS 2

Al-geneen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, Chopinstraat 103, 255L SV Den Haag.
tel: 39?ol-5\. 3U geen gehoor: 363r\1"8 tr'red Grens.

WettstriJ dprograEnq A-B-C-D-8 en F I euEal.

AfbeLl,eu voor ontlerstaande vedétrijden aLleep biJ ?auL v.d.Steen (SgfOflh)
zo snel- nogelíJk d,och uiterlijk voor víiiJ dage-vqnd 19.00 uur. BiJ geen gehoor
belleu near Fred crens (3635i+r-8). In uiterste nood nqg op zatertlagnorgen op
LENS (366131\) ua 8.00 uur blJ ieuand. vel de jeugdkonmlssie.

Elfta]. alatutr aanvanE eÀenstandèr uit/thui-s terrein/veld sà.8. k. Lens

AL

Bl_

92

B3

cl-

c2

DL

D2

l-0 nov.

12 nov.
L0 nov.

10 nov.

l-0 nov.

L0 nov.

10 aov.

L2 nov,
L0 nov.

l-0 nov.

1l+.00
18.00
19 .30
t2.L'
18.00
1Ii.30
r.8.00
12.00
r.8.00
r-0.30
r,8.00
Lt.1'
18 ,00
1,8 .00
10 .30
l-8. 00
12.30
18. 00

BI.Zwart Àl- uit
slort/ speUzveofesti Jn
SW 81 tbuis
RWII 81 uit
sport/ spet-/zliemf estí J n
Quick Steps 82 uit
sport /spel/ zwenfestiJ n
CroEvlÍet Bl- uit
sport/sBe1/zwenf estÍl n
BTC Bl- (vr. ) uit
sport/spel/ zvenfelti; n
Eoekse Soys CL uit
sport / spel/ zvenfestiJn
Gravnezanae'C2' thuis
Eonselersdijk D1 thuis
sport / spel/ zwetufest iiJ D
DHC D2 ..thuis
sport /spe1/ zwenofesti jE

Dr.Marsv.katle 1.2.15
kopy 17 .00
v2 18.h5
zie routebeschriJving 9.1+,

kopy 17.00
NiJkerkla^an 13.30

kopy 17 .00
RederiJkerstr. 11.00 ,

kg!y. ... 11.99 
;HoutviJk 9.30

kopÍ 17.00
sp.prk.de Rondgang H.v.H. 10 .00

kopy 17.00
\2 17.30
vI . 9 .l+,

kopy 1?.00
Y2 12.00

kopy 17.00

zLe

zl'e

zre

zie

zre

o

zre

zLe



Elfbal da.tun &anvang tegenstand.er uit/thuls terrein/vetd saJB. k. tens

D3

El_

E2

E3

E!

E5

E6

F1

F2

r'3

T\

1"0 nov. 9.30 ". vcs D3. . ' .. ' thuis v3 : - .' . "'
' 18.00' à::ort/sle1lzrredfesiiJ n zie"kopy '''

L0 nov. 1L.00.. AXo E2 uÍt zuiderperk
L6.30 , spórt/speJ./z enofestiJn ziè kopy

10 nov.. .13.00 KiJkalutn. EL " utt KiJkduinBestr..' 16.30 §portlrspel/zweÍifestiJ n zle kopy. '

10 oov. 10.00 Haseenaar E2 uit Kerkehoui/wtnaar i '
, , .16.30.,, spolt/ speuzvenfestiJ n ' zie kopy,,u,r, ,"

lL nov. l-0.00 zeaLvoetbaltoein. Snoekie zie kopy ,. ...,r
l-O nor'. 1.0.30 CronvLiet X2.." uit. BederiJkersti.

16.30.;, sport /spel/zvemfestlJn . zie kopy ,

10 nov. 10.30 ,. Cronvliet 93. '"uit , :federiJkerstr.
' 16.30 sport/spe1/zvenfest{ n zie kopy

10 nov. L2.OO BTC E6. uit ', .HoutwiJk .
L6.30 . r sport / spel/zwenfestíJyr ' zle,,kopy

"r . ', l-6.30 ', spor,t / spel/zvenfèstiJ n zie kopy,. i ..,
L2 nov. 1?.OO extra training tr'-k1essers 7 en 8.,Jaar:"
t\ nov. 18.30 KiJkduin FI (vr. ).ult . .KiJkduinsestl ! .

10 nov. 10.30 HW I'2 , -^". thuis . , . V2 : ., .:..
', 16.30. sport /spel/zveufeàtiJ n -zÍe kopy , ,: .,

12nov.].?.ooextratrainingF-k1assers7en8Jaar.
10 nov. 9.30 VÍos F3 thuÍs \2

L6.30 sport /spel/ zvemfestiJn zie kopy
L2 nov, 1?.00 ertra training E-klassèrs ? en B Jaar
I0 nov. 10.30 vt,C I'3 thuls .. .. yZ , .r l

12 nov.1l-?.OO èxtra training , E-kLas.sers 7 en.8 .;aar

9.oo .'
u':00 '' -:
10,r., r

15.30' I

iz.rr.f ."

15'30 1 r'''
rí:oo ,'.
15.-30 , " ...,

9tl.5. .,,.: I

11
.15
,' o

t5
t6
1if
r_0

9t,
q

t5

9
15
16
10
!:5
t6

.30.

.30

.5U

'39.:00
.3Q
.00
.30
.,1+5
.l+5
.00

1r.30
16. U5 :)' t.'

,,;t \ 1. i :

',; i :,

.00

.30

.[5
i00
.30
rl+5

SIJZONDEBHET,DH'JT

aannezlg Juko vaaèf 8.1+5 uur: P.v.tt.Steen en M.Reuver.

gaarne oudels net vàrvoeq voor:..LENF 41, 3l-,'B2, C2 en, X1 t/m E6, "

- -4
willen J.D,oerga en D.obile'n. kontakt opnemen net

lees ond.erstaanal topy goea dàor (te:.angrijk)

opstelfingeB els bekend Ilet uitzondering' van:

I,ens C2 zonaler M.Urgert 
.

Lens D3 zonder A.Jegge eí K.Azgague4

Lens Elr en E6 zonder S,v.d.Steen
I

tens F2 net F.Kuik en R.Oeldrig

lens F3 uet G.Gomraers \1 'r)t.

Lens Fl+ net F.Nazs,rali.

Afgekeural of niet ?? I ':

.1: -lÍ:'

I

í,-

P.v. d. Steen

:-

-'i I

Deze vraBg werd o.fgelopen zaterdag veer:vaa.lc gesteld. Niet zo gek natuurllik .

a16 Je bedenkt wBt een regen er geva}leETas in Ae d.agen ervoor. Hglaas verden" ,i
uiteindeliJk. a1le kornpetitieveàstriJ den, op die van BI en D3 na, afgekeura. .

Daar aleze afkeuring vriJ Iaét ttoorkvaa ontstorÍden er nogal ríat mÍsverstantlen. .. .

Zo stonden.. diverse spelers verl A.Do en KÍJkduin bU ons op het veIA. Heel ver-,,,
velend Elleroed1 én zeer tèIeurstellentl. Gelukkig konden wiJ log wat vrieutl-. I.
schappeliJke ÍiedstriJd.en regelen è! gingen d.e E-LLesserE en F-klasqers Aie,- er !Íare1l
toch nog de zaal in. Otrl zoveel dogè].ijk misverstand.en.!e yoorlomen .vregen viJ. - .,
iedereen on zich aaa ondersteande regeis te houden: .;.'i ,

, . 
.,i

o



De speJ-ers van D]. t/n'ïl+ uogen altlJd nslàr L,ENS bellen (3661314) of het voet-. , .

beIIèn èoorgaat of n1et. SpËef Je vroeg bel dan ook vroeg (niet voor 8.00 uor) 
.

Speel Je ]aet bel d.an ook Iae,t. let ïeI op Ae- tiJtlen van'-het,schad.utl'progra,nme al-s
d.et er i s.
De spelers vaJt 41 t/n C2 noeten in het vervoLg n€Àr l-okatel fV kiJken.
Vaqaf 8.h5 uur l-aten ze ino tle 5 ninuten zien wat er èfgekeud is. BelJen naer LENS

le dan nieí meer nod.ig vÉnt de infornatle op. Lokatel is Juist. Er kan het volgende
op het schem verschiJneD: . ,

1) de èfaleling Den Hasg is afgekeurd ' Dit'',betekent dat 32, 83 en C2 niet voor de

2) d.e pronotiekfesse dLsned.e'ttè poules 81, B2' C1, C2 ziJn efgekeurd'.
Dit betekent dat IENS AL en Cl niet spe]-en voor d.e konpetitie.

3) de regionale klasse is afgekeurd. Dit betekent deit LENS 31 Eiet speelt voor de
kompetitie.

Keek JË afgeloles zaterdag naai Lokatef den zaf ie det zoweL punteD 1(de afd. Den flel
a1s 2 (de pronotieklas etc.) varen afgékeurè. Daarnaast kunnen er ook incidentele
rÍealstriJdeD vord.en afgekeurd. Dau staat er op het scherm afgekeurd ziJn b.v. .

LENS Al-, 82, 83, C1 etc. Afs laatste kan'ook het total-e voetb&l afgekeurd vortlen
der etaat er op het schern distiict West fI is afgekeurd. Er gaat d.an niets door.
Het LiJl* wriJ. noelliJk allenaal n0aar d.at is bet echt niet.
Volgende keer. gevoon eeDs naar Lokatel 6aan kiJken en heus ie snapt bet direkt.
Trijfel Je.toch nog bel dsrl pas naar I,ENS: fs het !ot8.1e prograBEa afgekeurtl da.n

noet Je iie tiJd.en van. het schetluwprogre.uía aalhouden.

Scha gra.Ima

BlJ algehèIe efkewing van het kompetitieprogre,rna zlJn viJ gevend om altiJd
iets te tloetr, Í.v.n. de festlvÍteÍten in het kader var het J0 Jari6 bestean a.s-
zeterdeg is besloten on deze keer echter'niets te doen als het voetball-en
a.s.zeterdag niet doorgaat. NatuurliJk vervachten víJ we1 iedereen op het
sport/spel/zvexnfestiJ n rs-avonds. Dit gaat altiJd door.

Sport / spel/zvenfestij E.

a.s.zeterd.eg ia het zover. Na het voetbelfen ga&n lre het 70 Jarig bestaan Yan
LENS viereD in sporthal de Slinkerd aan de Seinpoststr8,s't te scheYenÍngen.
Eerst d.e sporthal in voor diverse spelen (zie voriSe LENSïevue ). Daarna .. ..,
een uur zvenuleu en voor het near huis gaan: patat, kroket of frikandel en 'ws,t

te driDken. Dit aLles kost niets! ! I

Natuurlijk vertrekken ve allemsa} va.naf LENS. voor d.e tiJden zie biJ het
ïedstriJ dprogra.n:na. Sl-echts voor AL en 32 liJkt het sl-iBroer om rechtstïeeks
varaf d.e uitveAstriJd. na,ar de Blinkeld te gaan. Voor soDmige teams is het
haeot niet mogeliJk om eerst nog naar huis te gaan (3t en E2). BekiJk alit zel-f
even, Voor sravonds beb Je zonder meer noöig een zvembroek en een handdoek, e1s
het kan eeD schoou LENStenue (ven IENS wordt niets verstrelkt ) en schone Srm-
scboenen. Ga Je niet neer na&r huis neero tlan ook wat te eterr- en te d-rinken mee . .

AJ.suede de kletling die je sravonds Dodig hebt.
víe verws.chten ell.à spelers; Leiders en trainers van AL t/u FI+.

Kan Je niet tet aan even voor vriJilagavond 19.00 uur. af bij Paul. v.al.Steen
(39?01rr+) zodat u:iJ da8,r rekening ree kunnen houden. Zoma.ar wegbliJven kBn ook
biJ deze B,ktiviteiten natuurliJk niet en is onsportief tegenover de oxgenisatie
die nu aI bergen werk verzet heeft.
A]-s Iaètste vervachten ve ook heel veel ouclers om de kinderen te vervoeren naar
de Blinkerd.en terug. Eèt zóu tocb sieu zi,Jn als al-Le spelels datlelijk op IiS{S
staan naar er is geen vervoer. Laat íedereen voor de zekerheid lÍe} een strÍppen-
kaart meenèmen. Je weet het iumers nooit' Zeker niet biJ de oud.ere ieugd.
Oualer6 Laat het niet zover konéa en korn met de auto uee. Om ongeveer 20.30 uur
ziJu èe speLers van E1 t/m Fl+ weer op I,E{S terug. De spelèis van A]- t/n D3

!0ogen w8.t langer opbliJven. ZiJ ziJn om 21.30 uur rÍeer op IEIIS.
Al-leaaèI heef veel plezler en een.tlringend. verzoek van onze kant: ..
geèïa.ag Je en laten ve het leuk houd.en voor letlereen.
In het zwenbed gelden strenge regels en de badmeesters zuIIen streng optreden.

i_0
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Voor een róute-be6chriJÍing en neer lnforEatie zie voorin de,lENsrevue.
' i '3t' ,,

RoutebesehrÍJvhgRYVfl .

lens BL gaat naar niddei'kèrk, VoIg de'grote weg van Den Heag iaar Rotterrlam. '
over de Brieuenooral brug Íichtlng 'lo?drdcht/Breda, ÉiJ'de afslag Rid.deïkerk
de,grote yeg af en over de rÍJkoveg heen riJd.en. BIJ de stopuchten rechtsèf.
Voigende sfoplictrten weer rèchtsaf. BiJ volgelae stopiichten rlinksàf , :' ' 'r

Eerste vëg 1ink6 lnrijdeB, Daar ziJn de p8rkeerplaatseh van nVVE. Het gen.
Ep.prk. aan de Sportl.aan is d.e "thuishavent' vau RYVH. Succes.'; '' ' l.."- :'
' " ,:1 -! , . i r.i I " ,, 't...

ZaalYoetba.ltoernooi lE{S E3

l{

I
i]

{

ï

Dit toernooi 6tond a]. heeL l-anB vast. WeI een erg
tlit noet een keer kunnen. We hopen dat Jul1ie er
en dchone gmschoenen biJ je. Dè tegensiandèrs zi
Fleulngo's. l,Iaaf:de zaal ]1gt veten JuliÍe'nu wel
on 12.30.uur'Ísl het af,gelopeir.' VeèI plezier.

al.ruk lreekenal
al.l-erÍaal. z1J n
Jn: Snoekie,

i

voor Ju].lie.
net Je lenstenue

YVP, Groen lJit en
t' ,-': r

Extra trainiDg F-Ilèssers.
,.. t.. , , .,)

A]le F-klassers ver T en B Jaar vervechteD wiJ a,s.naanda8. on 116.l+5.uur op LENS .
Een, extrs. tr"fining voor .Jul.l-ie.

Gaat d.e traininÉ door? ?

DEt ,1s, natuurliJk heeL leu.k,

NatuurliJk gaat d.e training altijd door..Niet Eeer naar LENS bellen dus voortaa.D.
Kom gevooa naar LENS toe en neerD altijd.: §mschoenen, voetb&]schoeàen en natuurliJï
een treinin[!Éàt nee. Pas op LENS' beslissen èe lraineis'wat ze gai:n doen. ' '"'
Eet Iiefst bllJven we buiten. Een teetJe regen.oÍ Eod.der is toch niet zo erà.":
Na afloop heerliJk douchen en den naaÍ huiB. ' ' ' :.

Dus nogroaelo; nlet belLen of de traiuing doorga.at en/of ve in d.e zaa]- treinen.
Kon altiJti n&ar LENS ook'op voensdagniddag. .: - -.i

,r. , i .r r -ii t't

)

.'1.à i
ll
I

,,t
-iae

Ook de verhartle veldJes vaa Klriek Sport ziJn weer beschikbaer. De baLl-en (2)
eD de sleutel hangen 1n bet neteriaauok, Na afloop graag aI].es op dezeJ-Íde''
plek retour erl Been trainingEballen. op Kwiek Sport gelruiken. 0p d.e ondersta
tlJAen kunnen lre'd,aer terecht: . ; ..

,tllnsdag en. donderd.agavond. vanaf 17.OQ uur .

woenEalag ., ': vanaf 20.00 uur.

I'estivlteiten:
Eet kan niet op bÍJ IENS. Voorlopig ziJn'de volgend.e festiviteiten a.l- veer
in voorbereiding. Noteer deze d,ata al-vast.
vrij aàg 30 novenber i sinterklaaËf,eest voor Er, F2, ri en rt. " :

ïoenBdag 19 èecenber 3 Kerstvlering voor tr'I, F2, F3 en I\.
zatertleg. 22 d.ecenber: vosseJacht,vool El-, 82, 83, E\,tE5 en X6.'

Voor dit laatste feest zoeken ve'"Eog leuke kleding (b.v. karnaval.skl-etting )
HeefbUietsthuis???Be1metMariarrv.d.Donckte].:39.l6fi2.,

I

t:
I

' li,
H

., à

*.

I
,u:
t
r
d

t
.È
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Dit JaEr zu-lIen a.lle voetbal en traÍningsektivlteiten Et1l li€gen van ?3 decedfuer
t/n l- Januari v,o-or de A7B en C-Jeugd ea t/n 6 ;anuart voor qe D-E en tr'-JeugÈ. l

Uits].a.gen J eugd:

12-0I,XNS 41 - Tonegid.o A1

l_1
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Kiriek Sport



Lens AL
Lèns 31
És se
HBS C3. .

fi,.'

Blessureleedr

' '- Duiridorp SV A1
- Westlandie 31

' - Lens 82
.- Lens C2'

- Lens D1

- L.,ens D3

- Lens E1 -; .:
- Leus E2

4-r
l+-1

3-10
t-2

e,i"tri.
nu niet kinnen

5-'
L-1
0-1
5-7

HBS D]..
quick D5
IIBS E2
HBS E3

Dàt vas weer eens oud.es"Fets ónduióeliJk. De Lenevel-den (r en 3) goedgekeurd.naar
te vee] velden in Den Haa,g onbespgelbaar. .i{ie kan het nu nog volgen?? Een vrlJ
la,tealgenene afkeuring gooide toch nog roet in het eteo.
Slechts 81 eu D1 speel-d.eD voor de kompetitie ' De rest rÍerd nog even geregeld.-
Déarnaast gingen <le spelers vsa de E eu tr' nog naar de zea]. Lang nlet iedereen
vqs er wan! tegen veel vas al gezegà dat er niet veïd getra,ind.. , .,..:,. I
Jaoner ms,er nletg meer aa.n te doen. -,l 'r ' '

:
léns A1:
ffip woensaeg en zalerd.a
op neandag tegen Tonegitlo
ïedstriJalen. Iaat zien d.s,t

ttiJ fele! wiJ nog wel-eene

., '!
g niet echt biJ lens. Gél-ukkig verd ale..inhaalr.redstrlJ d
vel vinqend. afgesloten. Nu. tvee echt belangriJke uit-
Jul-Iie er echt a,Is tea.I[ Eee bezig ziJn:r'rant d.aar

BEn. Ileel veeL succes.

:', i

Ieos 81:
epeekle konpetitie tegen lIestLs,ntlie op een goetl bespeelba.a,r veld 3. Zo zie Je
nriar; dat een goeale opknàpbeurt echt veL héIpt'i Dé vèdstriJal $as van beÍde :

kÀnten ai.et best. Herat verken dat ve1 maar weinig leuk voetbal. De L-1, uitslag
wàs terecht. I(on op BI probeer ueer samen te spèfen en speel neer over de
v.LeugeLs dat komt het spel ten goetle. ...-' '' l

t
Lene D3:
ilFGïeer Dave Obd.an eir .dat is toevallig wer . ad keepài. quictt 'was.'echt versterkt
veirt veel speLerÉ dachten ttat het afgekeural lras. Toch een hej.e leuke ved.striJd
d{e net.l+-1 verloren ging. AJ-lee.n 6s1i'n ging na afLoop duide}iJk in de iout '
Eén weekJe schorsing is terecht.

i-
t

Vérder sBeeltten A1, 82, C2, Dl, EI en E2 nog vriendschappeliJk. Wedstrijclen
die op zaterèagochtend nog snel even gerègeld werclen' 0p A1 na verd. dit best
ggwaartieerd met leuke wettstriJden en een behoorliJke inzet en posÍtieve insteIlin8.
Zó.hoort het ook eD het liJkt ons leuler d.ar trEinen.

r

M{andag t
Yófri Yas
DÀt gaat
vèetbaIle
ns.ar Je elftal-.

I

EBS.-I,ENS O-\

Ng een ninuut stilte begonnen ve EaJx.ale
Dë eerste heLft varen ve al- beter near i
Fun 2x. Jinonie 1x. Patrick lx. .

Veraler kïanen we niet na <iie goeie pot.
I
I
I) ..\
i .- -

Lens - Tonegido L2-0

{a' het fluitsignaal begonnen
Na de l-e ninuut begon het t,e
D'eaehe die'de goaL6 scoorden
$niëI ' Lx, Ntels 1)t, Rob 1ii ,
d-e niet J auner genoeg.

I

vee telefoontJee eh een paar kito gips erbi'J; . :

ar van DJ en naymond. Groos va,n FI bebben,bèiöé gips o[ hun
vel een laar lreken duren en dat is echt riiet' leuk oildat ze
n. Jongens even gealuld hebben en kon D8tuurl-ijk we] kiJkeD

rÍèdstriJó EBS - LENS'.' i ,j .;
n ale trÍeede heLft k$aJaen cle goals van,- :'...-.

, : 'il.: , , . . :i: r, ,^tl , n

- .l :. : ..
Henkie èi Basta

,and NielsJ e.

we aan de vedstrljd LENS-Tonegido. .. ,' "

.regenen net goaLs (niet net vater hoor).
varen:-Patrick lx, Jeffrèy the snlle lrx, Mischa Lx,

Henkie eD NieIsJe

t2

1

i



DE IENSNEVTIE
I\IEEKEII\D VAN DE VOETBI]JVERENfGING I,ENS
6l+ste Jeargan€ lunIner L5 , 15 noyember 19g0.
l§llr16+*****ÈÉlll+ti*l+***slÈt{ÈHtti*§{§***tt*t+ti***§*tsr.: (Èta*it*t+****x*t+ttx+tl******;t§*iílt*tt****ltt+,.-

AIGE\,ÍENE I,EDEN!'ERGT'XBING.

r.l ,, .:Í. -

- ,t ',.
\., . {,[.'

De agènda -voor de
1990 on 2l-.00 uur :

A].gemene letienvergad.eiing, te houaen op meaudag p5 november:' .

. opening/Mededelingen. . ;, . ,

. Ingekonen stuklien.
, Vaststel-ling notulen J aa.rvergedering d,C. \ ilecenber 1!8!.

1
2
3
,l+ . Beharrd.e1Íng ven het gevoerde bel-eirl,en,JÈei1+islageli o+er

. Behandellng financieel- overzicht.tgSg/g}.. . ,' ,'

. VersLs,g §g.sl{6mri,ss ii: . . . . ;. ,r, ::. Bespreking val het te yoeren beleid..
, Veslstelling begroting lggl/gt.

hÉt verenigtngs-' -i -i. .

'ii

6
7I
o

10
1L
t2
'1 ?

verkiezing bestuul.' ' '.i ' 'r " ' ,i,
. Verkiezing keskomissie,' .' 1i'1' I ' ;" . 'r '-" : ' ;.'r

. Iled.edeJ.in! van pleatsgehed hebbende benoeuingen in [6rnmi§51ss..

. Rondvreirg. '. : ,' .

. Sluitin§.''

Het bestuur.

^Í
' r't

De op d.e punte! 3,à ,5., en B betrelÈi.ng. hfbben
,.':, , -

de stukken zijn vanef...kouend
weekend, beschlkbsar en te verkrijge.u .biJ een. van de bestuurs.LeC.er-r, in. het "
klubgebouw.

' -i'-!r
Ad. !. Nieurr verkiesbaer: Mertin Reuver
Aflredenri en helkiesba-s.r: A,à Coret
Aftredend, .eE- helki esbssr ! ïne. v.E.NSrg.

Nieun Iid.
28?2 R.V.Celdrig, F.Jurl..

tel: 321-11j-5.
090t83, Ooste"hesseLenstlaiit'.3l+9, 211+5 SW Den IIÈEg.

AdleeuiJ zieiE§
2549 D,Obd&, D.Juu. Me1is Stokefaan 1618, 251i1 EW Den Haag.

Boete .
.,".,

Regl stratiekosten l-e, boektng f. 20,.-; J.I,tèststrate, B.v. Capetlerreen.

door ovelnaking op giiorekgnf.r!Ë S36?f!. of benh-
DeE l{eàg, t.n.v..V.ï.LE{S te RiJsviJk ouder ver*

Eet Bestuur.

letaling v6ór 26-11-90
rekening ]..299?\229 Rabobpnk
rel-ding vstrr ttBcetert.

Bslgebeuren. ':
Het.vas afgelopen. zond.Èg weer tries'i on te Zien hoe weinig nensen. zich,geroepen ...
voelen om af en toe een,bard.ienst te,doen. Teflr"iJl he! 1e elitel thuis speelde .
'was eI rs-ld.dd.egs slechts één persocn voor achter èe ba_r en -t1-ee in de keuken. i,
De nensen vun het eIfiel èÍe die.qag e€.rr de beult varen beb ik niei gezj.en en rre:'-
d.er. noest ik !.eer een teqoep doen op d.ezelfd.e mepsen. Kls.gen, aan.rd.e bar deJ lten .

wEt te leng moet vachten is mskkeliJli. Je j sagt hierdoor ook de veinige lrensen

1

otr'FJCJT'.Itr.:

i.I'



ttle nog.berAienst wl1leu, dóèn veg. Ih Ir!] ]'eI een plulm uitdelen aeb d.è.uensen ,' , i.

dÍe er rJeI eltiJd ziJn. Ik hoop dat nen er een keer begrip voor kriJgt dat
d.eze rensen ook we1 eens een voetbefwed §trtJ d w1Ilen zien. Daarvoor ben ie r.. ,.
tenelotte Lid van een voetb8lyerenlslng, MlEschien det er rnensen ziJu d.le' -

best vllLen, ns,8,r elgenl-IJk niet durYen. 3eI nij d.sn even en lk zorg dat Je r '

op rustlge uultJes goed Íngeverkt }Íordt. BliJ ft het op deze voet doorgaah, d.8.n

vàorzie ik d"t er 1n de zeer nebiJe toekonst nog Eeer rnensen efvalLen. Ea

meEsen. ven de elftallen ale bardien8t noeten d.oen, kou ook aIs Jul-ue tedstrlJd ,

efgekeurd i.i. Uet eeiste geat vaak vel door. cewoon vegbliJven is on'portlef ,i
net, els net voetbaL.

. Bene van den Stee! teleioon 3br5\3\.' -

I,ENS Je hebt ven alle weekenden

Je kan heL veL eens zo hebben' Je verheugt. Je op een neekendJe voetbal, Je hebt
het voLste vertrourren in de resultsten en dan noet Je zondagsavoncls toch '

konsteteren dat het ellenaal nlet zo mocht ziJn. U kent tlst we1: geen drank
(nou, eentJe dan), toch een kater.
Eerst zsterdsg. vol goede moed togen vele'n naar IEI'IS ;, setuigà te ziJn van"
de besllssing 1n de eerste periodé. LENS L speeltle tegen KSD'. BiJ TÍÍa;t zou ..

LENS 1n ieder ger'al 'terzekerd. zUu ven een trkoupetitiestaartJ err . HeLaas, het-_.--
uocht nlet zo ziln. Kaasloós ver.Iooï zs,terd.ag L uet 1-0 vsn het zeer sterke K§D..

Na afloop konalen de Jongens va,n Hans de Bruin, velÍsHa.4r tefeurgesteltl, tocÏ.r 
"

een tevreden gevoef hebben. KSD ves en is gevoon een EaatJe te 8root.
Ja@er, toaer èen vo]6end.e peiiodetltel zii er'zekér in en Can ziJn er'nog
volop urogeliJkheden in de rest ven het seizben.

Ook zondag een teleurstelling. op elgen velal verLoo" de West,geest -brigade mét I-0
vau het toeh bepaald. niet inlponerenèe GDA.
l{og steeds geplaegd door blessures (van RiJn en v.d.laer), lukt het LEI{S Eear :
niet on te overtuigen. Netuur1tJk, iedereen verkt. hard, IÍeaI tïalitatief komen :
ve d.e ls.Étste veken gewoon \.at tekoït. Voor&I in de opbouv ms.nkeert er nogal
Ira,t aar. Het is te hopen d,at Westgeest binnen niet al- te l&nge tiJd veer een '

beïoep kan d,oen op een voJ,Iedige Íitte selekti.e. Voorlopig is het ai-]e hen§ as! .

tiek en ziJn de puntJes belèngriJk.
Zondeg a.s. DI{O ult. Zeker: ln deze pericde. heeft UqNS uw s.teq-n no.dig! ! ,.'.

red.

LENS-,J ubil-eq4 19 ?9 :L999 .

Afgelopen zater ( ne )nld.dsg 10 november t990 heelt het eerste gedeelte van de ,.

feStivite1teninhetk€.Öervanhet?0Jerj.gJubi1errupIaatsgeYonden.
Vauaf I s-nÍddegs' half 3r ziJn talloZé vriJvi]-ligers bezÍg geveest ou dlt spek- '
takeL in goed.e benen te }elden.
Gelukklg ziJn a}le ued.èverkers Èet een tevred.en ' Sevoel- nes.r huj. B tegaan.
Dit nas 1roors.l- te danken Ë6Jl de grote opkoust en het voorbeeldige ged?ag van r

de LENS-Jolgeus. ' '

Vanaf half 5 ziJn 68 E.+ F kL&6sers verd.eeLè over 10 tee.rrrs erg ektief Seveest
Eet het spelcircult In de zaaI.
Ds,eïne was het dolL€ pret ln het zweubad.
Vervolgens kvanen <Ie.A-B-C-D-hlessers de spothal 1n. Helgeteld 92 enthousis,ste-
Iingèn Over 9 tee.n§ glngen'het door d.e begeleidero (uit zondeg A-selektie ) versnCeï
pa.rcours afwerken, ou tlgarna ln het zwembad tot rust të Èonen.
Dat.ne af3-oop roor ied.ereen een hepje en drarkJ e klsar stond, tlerd. d.oor de Jeugd
in dank s.fgenoEen eveEaLs dè bliJÍende herinneiing.
.Al- met al- noÈen viJ conclud.eren det dit eveiiemënt voor de IENS-Jeuad biJzonder
goed is yerlopen,' zondeï ook haar één vank18.nk. ..^.



Ben coslpl-iment iE d.aaron op zijn p]&a.ts voor aI de Jeugdleaen (f6O) d.ie ín de
Blinkerd zi,1n geueest'+ uiters.erd de biJbehorende l-eiders.
onze dank.gaet verder nea}. all-e behulpzame nedeverkers.
Het zÍJn er teveel ou met naau te noemen, naar d.e SML zrreminstructeurs ( en
Iastructrlces) al-smede de zogenaernde ttzïernoed.erstt hebben ervoor gezord dat
in het zïrenbad alles perfect verl,open 1s.
Slechts een t$eetsl- niet ernstige blessures Í{es d,e schaale na afloop.
Ju11ie inbreng ras noodzakelijk, rnede in verbond. met de veiligheid vsr de kin-
deren,-en voor LENS uiteraard enom beLangriJk. Reuze bedankt.
Na afl-oop in dè kentlne 'Ian de Blinkers, zorgden een aantal moeders det het
eten van aI de Jeugd. ordel-iJk verliep, dit tot verbazing van het personeeL rlah
de BLinkerd die dit evenals wiJ biJzonder waard.eerden.
De speL-begel-eiders biJ d.e diverse onderdel-en hebben zich ook positief geirxa- r '
nifesteerd., mede door hun grote enthousiasme en lnzet deze ( na )rriticlag.
NatuurliJk vas de inbreng van d.e JUK0, (publicaties in tte LENS-revue, verdere
organisatorische saioenwerking, en het regelen van het vervoer vsr en naar d.e
Bl-inkerd) voor ons een enorne steun.
De ouàers, eltiJd belangrijk voor het veryoel, hebben het schouwspel- voorsl van Ae
E + F Jeugd. goed. gesteund en bovendien in de schitterend.e akkonodatie de
BLinkerd goed kunnen s.arschouwen,
De medewerkeïs vsr d.e Blinkerd- hebben ons ook steed.s, waar nod.ig wasr noet hun
i(now-hov biJ gestean.
Het Lsatste dankÍÍoord gaet uit na€.r het bestuur, die buiten het vertrouven, ook
de finàncj.ëIe kant vsJl deze zaak zonder probLemen goed heeft ingeschat. '.
Neuens de Jubileunlcoenis sie , iedereen dÍe tot het velsl-agen.v€r deze gebeur-
tenis heeft biJgedregen, harteliJk Cank!!

Jan Heins en

Ton i s-Gravendij k,

I,ENS ?O Jear.
ZoaLs U e.ll-en nÍn oÍ lneer reeds hebt vernonen hebben de eer.ste aktiviteiten
t.g.v, het ?0 Jarig bestaan aI pleatsgevonden,
En er vol6en nog Íeer aktiviteiten, daarover later meer.
Maer d.Ít elfes kost geLd.. 0m af.Ies een beetJe binnen de financiële perken te houden,
verhopen wiJ glazen I[et het LENSlogo. Deze kosten f. 3,50 per stuk. Het ziJn
J-ongdr j-nkglazen ven zeer goede kualitiet en bovend.Íen éénrna]ig,
Nstuurlijk hoopt U d.ie glazen en U helpt Ur kluppie d€.er zeer zeker mee.
U kunt ze kopen biJ Ton rs-Gravendijk of Js.n Heins d.ie U zaterds.gs en
zond.eg op LENS kunt yind.en.
ook kunt U deze glezen besteLlen as.n de bar.

Jubil-eunco[Íli ss ie .

flENS.'les . 
. :.- Toch nog iets positiefs ovey een eerste.

- Zaa.l l- heefi d.e d.erd.e rond.e in de Eeker ,bereikt na een B-O overvinning' op
Westl,analls.

- Ed. PerreiJn en Monique van Hooyd.onk treden op vriJdeg 2I deeember in het
hu$eliJk.

- Receptie van 1?,30 tot .19.30 uuy irr Chalet Ockenbr:rg, I\,lonsterseweg 8B te
Den lIeag.

- Dinsdag 20 november pm 19,00 uur speelt LEN§ tot 2! Jaat thuis tegen de
FC Den Haag jeug<i,

- Yergeet voJ-gende veek de olgemene l-ed.envergadering niet (zie voorin de Lensrevue ),.

-iïfo::,}:r"l"iBi:*],::n§thg,s.r.opvo1gstervee1p1ezierensucces.rnethet
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oud eerste elftalBpeler, fanatiek LENSsupporter, een Ixan die ooE heeft Yoor. goeè

voetbal en AèerbiJ ook nog eens nauwlettend de losberichten vo18t:
Dhr. P.f'rol si. Ías afgeJ-àpen zond.ag onze "schriJvend.et' UNlCoRNrappórteur '

UN I COBN LINICORN UNICONN IJNTCORN UNICOTN

IENS GDA O-1.

Deze rÍealstriJd. beHiJst opnieu-H dat IENS nonenteel met een voorhoeale probleèn op-
gezadeld. is. De achteÍhoedè speelt beloorfijk, Ea&ï de voorhoede zlet Seen
iao" o, behoorliJke eanvaffen op te zetten'
zo ook deze vedstriJd. Een fef GDA epeelt op deze wiJze de tegenpertiJ uit ale ,.

vedstriJd zodat eigenliJk L ttoelpunt de vedstriJd beslist' Het tevolg,ls dat
d.eze nederlaeg de kens op degrad.eren alleen naer groter naakt., AJ. Eet aI een

weAstriJd on snel te vergèten.
llJiJ holen tlet de traineï in staat is op korte teïniJn een elfbs,I neer te zetten
tlat i.n staat is betefe vedstriJden te spefen en zorg te d.ragen dat viJ volgen-d
seizoen geen vierde kfs,sse zijn- - .

P,Krol-.

**+:rtin ** *x***rÉ.******ï rira ti* lr *i* x** * * * **** {tit i{ lt * ll * * *l( lél{* * it*

s.s.zohdag ale zHBre uituedstriJd tegen DWo'

Weet LENS op tíJal het roer otr te gooien of... ... '.. '.'Zondag !.0 oktober D!10 * LENS 11.00 uur
* lt*lÉ ***Lilit:l *5*lll+ll** lt i+*tt* *i{ l{'**tt litll at** líia **+l l( *** fi'lr*ttl+*lil{it *

Kompetitiestand 3e k].8
Laakkwertler
Vios
I,lippolder
vtJC
GDA

Hestlandia

9-1\
9-1,2
9-11
9-9
9-9
B-8

20-13
2'l -t2
tr-r2
l-1-10
1L-r9
r?-11

L6-17
'lD-11.
1a._Dc -

L9-t9
- 8-r5'
Lt-20

DSO 9.8
I.,,ENS 9-8
H,v.Ho1land !-B
Dwo B-7
Vredenburch P-6
Delfia 8-\

Yredenburch - Laekkvartier
VUC - I{ippolder
West1and.ia - Delfia

Proglama a. s,veekenà

Vios
H. Y. HolLànd
DI,IO

- DSO

- GDA

- LENS

UNICORN UNICORN IINICONN UNICOBN I'NICORI{

SSSSSSSSS§SSSSSSSSSSSS
S SENIONEN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslasen 1l--11-90
LENS ]-
loBegldo 2
T,ENS 3
IENS II

- GDA l_ 0-1
- IENS 2 \-1
- HS Texas DIIB 2 afgek.
*nvc3

Archipel !+

KiJkd.uin 5
BEC 6
QuÍck Steps 6

r-0u
10r8
513/30l+1
553/3019
570/3t37
6Lo/32l[

- LENS 6
- L.,ENS 7
- LENS B

- IENS 9

r-l+ . .

o-2
afgek.
4fgek.

HedstriJ dprocrarlra 18 novenber 1990

1I. oo
10.30
11.00
L2.00
11.00
13. 00

DWo I
BiJsviJk 2
Westerkwartier
Juventas 2
LENS 6
I,ENS ?

IENS 1
IENS 2
LENS 3
LENS b ,

Hassenaar l+

Bohemen 2

C.W,van Ry
?.J, Jutte.
L,K,Sleurink
D . Soekhei
N.N.
N.N.

uur
uur
uur
uur
uur
uur Lí

\t/ 3
\L/3



t1 00 uur Rava B

00 uur BKSVM 12

t,ri amIlB VO

1

LENS

:

i

ATlSCHRIJYEN

13.00 uur LENS 6
13.00 uuÏ LENS ï
1l-.00 uur IENS'B
11.00 uur LENS 9

- Hll-helmus 9
- soA 5 1--.., ,. :

-osc8 .: ;''-
-LY.I", '.,''''

,;lt.; ' .. rl ,-. 'r '

- LENS B
. IENS 9

de veek ' -L1-1 o)

630/3286
628l3zrï

7
6.
?
6
I zat.
I za+, .

7
9

0:B
3-7
l+'-6

I.I

OO uur ï,E a.kkvart i er 1 - LENS 1'
0O uur LENS 2 - Nieuvenhocrn 2
OO uur 6KSy14 3 _ tEïS 3

.00 uur Gona 3 - IXNS )+

NGEN.

1 t/u 3 r,orden tloor de troiners bekend gena8,kt.
h, M.Herben, V.nanÍcheran, R.Cekln' H.Heesakkers, T.v.Luxenlurg, o'lIuis,'-

P.Perreyn, H. Hoppenbróuvers , T.Vlerling, O.Kànenan, L.Beesink, -' f -
C, Odenkirchen, A.Overgauv, A.Schijf , M' de Groot, H.Versteeg, R.Duy'ndàm'

6 t/n 9 a1s bekend. " I i'

LENS
LENS
LENS

],ENS
LENS
LENS

I

I t/m 3 bÍJ de trainers
)+: T.Vierling tel: 070-360661+2
6: W.HeiJnen. tef: 070-3\61088
T: F.Y.KniJff tel: 0?0-389?].76 "'
B: G.luivesteyn teL: 01891-l-?91+3
!: VriJdagavond tot 23,00 uur clubgebouw tel: U í U-JbOJ.JJ-4 .

0
{

DlI

I
I,IGGING TERNEINEN I

:liI
J swlJ k
sterkvartiei

ntas

W

scoord.ers

doe lpunten

doelpunten

doelpunten
doelpunten

: Westerpark ingang Heuvelveg Yia de Voorweg (viJk 16) Zoetermeer
ie]-: 079-517699. , .,._t- - ; -. '

: sp.prk. lreire a,d.Schaapieg Rijsyijk teI: 070-3940912 . . ' ,: .'.
: sp,pik. KiJkduin; I.'lachie1. vriJenhoeklÈan 070-3254h90. . iÍ-' -'
: langs de spoorreg van VredenbuÍchueg, niiswiJk tel: 0?0-3905012:,
r ,,". P, D"oogl"ver FortuiJnireg, zuiderlàrk "àe gàaeelte O?o-3BB?l+25 "'
: sp.lrk Poianen, ingang Du1'vànvoordestraat ,l'lonster 0L7l+9-\57 23

it.,.

Í
l,

7
6

t

I'.v.ItuiJ ff
F.DisselCorp
E. v. KniJ ff
H. Bertens
C,Y.'d, Stee
D, Sanders
A, KuyFers
A.G. rs-GrevendiJk

L,ens
I,ens
Lens
IJens
Iens
Lens
I,ens
Iens

BiJ efkeuring kan vsnsf B.3O uur gebeld.i rord.en op. nrrlrmer 07 O-329r1Of.

LIJ lr lJ lt lJ IrtJ L IJ L lr L L IrLAL z.qArvonrsAr, z
i,zzzzzzzzzzzzzzzz
ll
l!
Uit slagen 5 t/n 9 november 1990

stlandia L
NS3

- I,ENS ].
- Ilonseleïsdijk 2

- Arro 6l+

( Be!:er )

.J



Wedetri d 8,!ma n er
Vri.l ttar 23 uovernber

lageu zaterdag L0 novenber 1990,

19.ÀO uur tUsS 1 - VogeL l 2c-. OranJepleÍn.ligging sporthal orauJepJ.einl sl_Ícherotraat-il. ouo ur"6.

zzzzzzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzzT,?,zzzzzzzzzzzzà
Z IAIIGS DE SPONtrEN VAX DE'Z.M.I,ADDER 

'
zzT,zzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzz2zzT,zzzzz

Uits

- Wasaehaar
- JAC l+

- DSVP 8
- MyDr?2 3

LENS 3
I,EtrS \

0

M. Teunis ge
B. Plante
B. Hooreunen
IV. N.

IENS
I,ENS 2
DSVP 8
Ï.,ENS l+

- KSD O-I
- Duao à :.-z
- LEÏS 3 3_3
- Takdier Soys 5 1-3

aJInA zaterd.e, nove0b er o.Pro

Verz

L

1l+.3O uur LENS
12.00 uur LENS 2
LL.45 uur IENS 3
th.3o uur LENS li

oo5/otT
072/o»
023/]-50
$t+/206

BEeltil den:

LENS 1
rE[s 2

13.00 uur
1,L.00 uux

11.00 uur
13. ll5 uur

Het eer.te en tweecle elfteL vortit d.oor Ae trsiner bekeud. geuaakt. $re,,tuel-eaÍheltlingen voor het eerste team ""iJL;;r;;;-ïàor.rg. oO uur biJ nans de BruiJn.voor het rveede tean biJ B.v.d.noui"ia iài,"àSËàoto.
I{ans de BnuiJn te1: 015_612396.

3:J:i:ii:ïfipe1iJke nedstriJd vaa de l4e is verschoven aaar .te woensaas

19.00 uuir tENs I
19.00 uur Dorr 2

Pro

- Dorr I
- TENS 2 (li; uorr).

Nog steeds zoekt de zaterdagafAeLÍhg een verzorger. Eeefb U interesse, neea.dar kontatrr op Det Hars d. i;ij;:--'
LENS 3:

J.Sinke, P.Ax, J.Kouwenhoven,-f,I.v.Mersbergen, 1.,.Sinke, A.v. WÍJnga&rtten, E.d.e Wolff,R.KeuB ' M.Spa, E.lrliddelb]rs | .N.Jagesar ."-n..i.à.a""g.Aenspreekprurt J.sinke t.r,-ófS_[iFàii'.. -"'*'

OPSTELLING

OPS G I.,,ENS }r:

greEEA zater 2lr noveuber 1,990

fi:ËÏiil; i:3ïliï;,.i;ïiïË;*hïïx:fil"i:,f;l::n",, c.ripraan, r..Menre,, s.NiEEar,
rLEn Bpreerrurnt l.Maotel teI 0?0_310Tl+26.

1\.30 uur RvC
12.30 uur Schlplulden a
12.30 uur Schiplulden 3
11.00 uur XOC 3

. I,.ffiIS
- IENS 2
- IENS 3
- I,ENS I+

B.v. GiJ zeu
I iMehangoe
N.],t.
N. N.

005/o27
otz/06,
o23/:.t+8
8\/2o5

6



LENS 1 (za) -KSD1 0-L

De verwachtingen .wareD hoog gespannen. Het publiek was voloP aanwezig (eeí-vol]e..'-.
bak voor zaterdag begrippen)..Het Eocht helaas niet helpen. Ons Zaterdag "vlagge-
sehiprt verloor .met.O-l-. Dus géen periorletitel en geen eerste plaats op de

r*e-l-ÍJ "t-. 
De'JouÉéns hebben echt hun best gedaan' uiaar de. tegenstander 

",u. ,.' 'net iets beter.
Dames en [eren toeschouwers bedankt Yoor d'e Eentè]-e éteun. Ik froof, aat viJ r .'
de resterende líetlst"iJèen ook op Uw iteua'no6en rekenen.' '''' r' ; '''

R. Keus .

.' ,'i
VAN HET JEUGDFR0NT -:! ). .\

,' i

AlgeEeeu kontaktlersoon: Paul v.d.Steen' Chopinstraat 103, 2i51 SV Den lIaag.
telr 39?015\, Bij gee! gehoor: S6::l+fB Fred Grens.

.1
líédetri.j dprog ra'n'a A-B-C-D*E en tr' ,i eugd

Afbellen Íobr lond'érstaand.e vedstrijden aLleen biJ PauI vrd;Steen,(39?0154.). l

zo snel.mogelilk rdoch uiterliJk voor vrijdagayond 19,00 uur. BiJ geen gehoor
beLlen naar' Fred Grlns (363r)+18). rn uiterste nood. nog op zaterd.egmorgen op
I,ENS (366L31\) na 8100 uur bij iemand vinn ale' ieugdkomissie. , - '

, )'"! ' ' 
i 'l; ) ':r:j

XlftaL d,atun aanvang tegenstander uit/thuis terrein/veld. sam.k.Lens ,

41
31

,' . J.T
u
19
t7

,]1
lí
T8

nov:. 1l+.30
nov. 1l+. 30
nov. L9.00
nov. 13.00
noY,. 12 . 00
nov. J-zl . -JU

nov. rb, oo
nov. 9.30
nciï. r\ . oo
Dov, 10,30
nov. 1l+.00
nov, l,? .30
nov. 12.30
nov.. .l-l+ . OO

nov. ' 9.30'
nov. 1l+ . OO ,

nov. J-u .4>
nov. 11.30 ,

nov. 9.4>
nov. 11.30
nov. 10.30
nov. 11.30
nov. l_ö. lu
nov. 9.00'

( z].e l(opy,: riStàuin' Dedemdva"uitr. 
' 1?.1+5

artveg B.3O

, l,yra 41 i . ,,. , uit
Feyenoorti 82 uit

RVC C2
onderl-ing
Scheveningen D1 thuig
onderLÍng voetlal op.LENS
l-ooptraining op LENS 'r ' -

VYP D} thuis
onderling voetbal op LENS
Velo D3 thuis
oDderl-ing voetbaf op LENS

SEV El uit
;onderling 'voetbal op L,ENS

Qulck Steps E2 uit
onàerling voetbal op LENS
PostaLia E1 uit

sp.prk.de Zweth L2.lr5 ' i -'
zie routebeschrijving 12, 30

o0
oo 'À

1. 00

vt

32
B3
C1

SW 82 thuis' , ' r veld 2 .' ,.:l 18,
VÍos 32 riit '. tt,ltoketàsn t2:..1'
Toofan 81 uit Ockenbu-rEh 11.
DHC CI ', uit " Bres serskatle /De]ft I
onderling voetbal op LENS (ziè kopy ) '13.

. uit sp.prk.Irene
voetbal" op IENS (zÍe kopy )

8.
13.
9.

c2

Dt

D2

D3

E1

E2

E3

-bi4

E5

E6

F1

F2

F3

Fl+

u
18
L7
18
20
]tr
18
a7
l-B
r-7
1B
1?
1B
a7
1B
2t,u
'18

t7
1, 18
., 17
.18
u

,18
1,7

à5
l+5

t+:
4>
t+5

\5

8.15
11.15
'9.30
11.15
9.00

( zi.e kopy ) , .. 13 .
'- ^ _LO.

, v2 . 12.00 ,.. 
"( zie kopy ) ,. . 13. l+5 . '

, v3 , -!,. 9,00 ..
(zie kopy) r;. 13,\5

Heuvelveg/!rdelI 9.1+5 :.
( zre nopy/ , Í rL-L> ' ..

I,lijkerklaan '- 9.00
( zie kopy) U.I5

Buurtweg .. 9.30r .

ond.erling voetbal op LENS
KiJÈdirin El (vr. ) uit
VCS E2 " uit

nov. L1.30, ond.erLing voetbal "óp fEfqS (zie kopÍ) - "'

Monster'83 ult sp. prk. Pola.Den
onderLing voetbal op IENS zie kopy ..''Laakkvàrtier Elr uit J. v. Beersstraat
onèerl-ing voetbal'op LH'IS (zte'kopy) '

Vel-o r'2 ( vr. ) thuis 'í2 '

' onaerting voetbal- op LENS (zie kopy)
"scheveniirgjen tr'2 'thuis \2 "
oird.erl-ing voetbal op LENS (21ë kopy)
'Quintus F2.' : thriis " Y2 '.
onderl-ing voetbal- op iotls (zie liopy )
Wilhelmus tr'2 tbuis Y2
onderling voetbaL op LEI{S (zie kopy)

11. 15
nov.
nov.
nov,
Irgv.
EO.lr.
nov.
nov,

18 nov;
J-Í noY.
18 nov.
I7 nov.
18 nov,

9. 00
tl.30
10.30
1r.,30
e.3q

11. 30
10. 30
11. 30
9.30

11,30
10 .30
11. 30

11.15
10 .00
'11.15 i
lf,. 15
10 .00
r.1, r-5
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BIJZONDERHEDH.I:
. .: ,. rl

- earvezig JUKO va.naf 8.45 uur:'M.Reuver en A,v.d.ÈeuveL.
- gaarne oud.ers net vervoer voor: Léns À1, 81, C7, C2,.81, E2, E3r'E5, E6

- dinstlag 20 nov. L0.00 uur léne t/m 21 Jear -'I'CDen Heag lantldliJk.
- lees oaAersta,antle kopy goed, d.oor.
-opste111ngena].Sbekend'metuitzonderiugva41
- Lens
- len6
- Lens
- Lens
- Lens
- Lens

B3
c2
D3
E5
rl_
T2

zonder
zond.er
zonaler
zonder
zonder
zoncler

F. BErsEtie
M.Urgert Ii '

Y. Yaser
Í'. ï..,ock net J.Zvart en J.Jochems
R.Grooe met P.Y. Í'essem
R.Oe1tlrig. i. ..ii: -..1 ,

ROUTEBESCERIJVTNG TEYXNOOXD.

VoIg de grote weg Den HaBg richting Rotterdam. Voor BottelA8Jn de f1y-over richtlng
Utrecht/Dordrecht aanhoutlen. Daarne Doralrecht volgen richlin! Srienenoordbrug.
Yervolgens de bortlen vo],gen Rotterdam/tr'eyenoord d,w.z. rechts bliJven riJden op
die wet. Ook na de Brienènoorillrug direkt Rotterda.n/Eeyenóord aanblfiven. houden
tot Je op een bepaald Eonent biJ stoplichten kont. Rechti voor Je ligt d.e ' :'
"Kui?" het mooiste Btadion va.a 'Netlerland. BiJ die stopl-ichten Linksaf en aliiekt
rechts liggen de veLalen varr I'eyenoord. De ingarg is ongeveer L00 neter verder.
ÈUCCeS , .r. .-; -. " .

(Ik Aacht dat het'Eooi8te Btadion va.n Nederl-and richting Eind.hoven lag f!lt).

OITDERIING VOETBAI OP TENS VOOR C]. T/M D3.

Yorige keei ging het niet d.oor en dat l-eiertlen treurige gezichten of. Jultie
hebben er tlus zin in en tlaaron proberen He het a.s. zontlag veer. Geén training
maar alLeen tteine paiteitJes ( ni ssctrieri' ve]. een toernooil speLen gealuientie
zorn 1l uur. Mioschien gae.n we ook nog penattyschieten. Al1enéal itoden en na-
tuurliJk d.eLen ue de partiJen naar sterkte in. Bel- ,biJ tïiJfelachti§ veer even
naar lJens of het tloorgaat. '

oNDm[ING VOXTBAL OP LENS VOOR El T/u r.L,

ook voor' JuILie ging het tle vorige keer niet atoor. ook biJ Juule teleur§teIling .

lrant J!r1l1e vlnd.en het echt leuk. Kom al-lemaal ,a;6. zond.ag en ook bÍJ Jullie
spl-Ítsen.1{e d.e groepen naar leeÍtiJtl en sterkte.'BiJ voldoende aniuo .spelen ve
zeLfs èen toernool of gaen ue penaltys chÍeten, Dus aJ-leuaal kouen en biJ tt'iJfe]-
achtig vee" eyen naar Lens bellen of het doorgaat. 0m obgeveerrl3.oo uur
is het efgelopen. De ertra training op naandag 19 november komt.eenoa11g 'te vervall-er
aÍIders woxdt het echt te veel. - 1

LENS T/M 21 JAAX. I
Echt veet getu.k hebben are niet uet'het oiganiserei vàn uedstriJden Íooi het
teao t/m àL ,1aar. Slechts' aantrekkelijÉe veèstrijden tegen landeliJke elftaIlen
va.n betaalde clubs vlllen ve sIeLeE. Hel-aas belIsr Aeze regel.ratig [enàakte
afspraken &f oBd.at veel spelers oók met het C-el-ftèI moeten meed.oen of
uitkouen in vertegenwoord igend.e e1ftallèn. :
De vedstriJd tegen Excelsior heeft leten zien dat wiJ goed op kunnen tegeir dit
soort ploégen, a.s.Dinsddg, 20 novenber, kont FC Den Haag l-antleliJk op vÍsite.
Een echte topper uit d.e lantleliJke klasse. Dat bel-oèft éen heérl-lJke ved.striJq
te rrorden. ' NatuurliJ k doen er ook eeii asrtal speler3 va.n ons A1 nee. Sleler8 die het
door hun prestaties in A1 verdienen on -4eé te d.oen komen hiervoor in aenmerking
evenals Jonge senioren ve.n dà A-en 3 gelektie afdmed.e van de zaterdegsefektie.
lJie dit keer de striJ d'aaagaan kan iedereen a'.È.dínsdag 20 novenber zelf zien.
De sealstriJd begint on.19.00_'11ur. Supporters ,gevrs,agd . , ', ..,
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De beÍaugst,eiLing was. overweidigend.' Ivi"t ol,I"u, J2 spelers en 5 leiderst iiaar
zekèr'ook een kleine ll0 ' ouders /broers oÍ zuÉJès vèrtràkxen op rt.óo ;;;' ---
richting Feyenoord. De Eeste _krramen daar alik op tiJd asn. Er zÍjn er echter a1ti3d
wel- een paer díe wat ges,, zwerven, Zo ook èit ieer, De rondreiàing door het' l-t--stedion'Íías. èen bele}ing op zich a1hóewel er voor tie kind.eren rnisschien vel iets' -te'1ang gesprokèn verd. Het bezichtigen van de geuonnen lekers (Europacup i "n i '
aLsneàe de Eererdbeker en d.e KNIB bekerg vaË zeèr indrukvekkend, oot- uut ut"n
van tie kleedrokalen net bad en de gang door de tunnel het veld op riet best ve1
een grote inrlruk'echter- biJ de Jongens. I{at een mgoÍ groot stadiàn is ttat zeg. -'
Nog even een foto genad,kt.en toen,snef naar dè vfeden van d.e anateuryereniging. . '
Nienantl vertlvaelde tlit keer. De oudeïs naten'eyen een k .op koffie, of uaren het er s
neer, on varm te Horclen. De speLers gingen zich """r "uri;ruàÀ" ", t" taa., .,ro"t-
balLen tegen Feyenoord.. .ze keken d.aar best vel- tegen op tnaar g"r"n ,ei Leuk voetbalbest goed partiJ. De uitslagàn. ,1aien: . '

Feyenoortl E2 .;. - lens E1 ?-l+t' E3 - rr E2 1=3,t El+ - r, E3 9_3
" FI -,F1 l-1

IENS EI, X2 , E3 en Fl BIJ rEYENoonD.

0n ongeveer L8.00 ur:r vertrokken d.e
Het vas een toffe niddag geveest en
Ook tle ouderen genoten zichtb&sr,.

LENS tr'l- naar Feyenoortl.

ELF1IALFOTO I S

Leatste Lensers reer richting HengeLol_aan.
,voor ietiereen een hele leuhe enraring.

.;l
I{oenstlag I novenber r!0 varen wiJ uitgenodigd. om tegen Feyenoord. FI te spe}en. ., .
Onze Jongens gaven Feyenoord goede weerstand. Buiten venràchting van iedèreen
en vooral. d.e tegenstander. Na 5 mitruten spel-en had ik Ín de geten d.et ve nietd,e,a.in,d.eretarenentIatvekanshatitlenondescoreteopenen.Erk1Enen.lèr
eerste. lleLft toch kansen, de .2e heLft 1u](te het te.scoràn.
Helaas .we.er te veei fopen net dà bar door balverries kvan Feyenóord geriJk 1-1.
Tegen Eeyenoord' vinal'ik dit toch een pre6tstie. I,la een kvartier ging ik. biJ de
E-klassers kiJken. Dsar. zeg ik 2'Jongens van Feyenoord ropen oie oof tegen ons"
hadden gevoet.taltl.. Jongens, de oÉders en de leiders hebben van Jullie . gËnoten. .

verder was het.een reuke dag, alreen dat vele praten d.at nóg aciter*"gË t:-i3.r"n.'',.
'i." '

Dlt is de fa€,tste ïeek tlat ale elftèLfoto,s naie
van tle roeeste tes,:[B ziJn nu a].1_enaaL uitgedeeJ-d
interesse clan kan Je biJ pau]. v.il.Steen èen fotf, 7,25 betaalt. Spelers/ourlers die een vergrot
inclusief een visselliJ st kulnen dit alleen nog
Paul- v.d.Steen al-s ze alirect f. 2?,5o.betalen.

steLtl kubnen vord.en. De fotörs
aa-n de spelels. IÍeb Je nog'

o beste]Len sl-6 Je direkt
ing uiLLen van 30 bij \5 cn
deze reek besteJ.l,en biJ

il

I(MSTVIERII{G

Vorige veek stonal er in de LENSrevue. dat de kerstviering voor tr1, tr'2 F3 en I,l+
gehoualen zou voralen op.voensdag J-p december,
Heraas doen veel scholen dit d,r ook vendaar d.at besföten is on dit'nu vrlJdag-.,:
evond. 2L dece'ber te doen. }íe zoeken nog een kompleet kerstËannenpat<. wie ón vieheefb er een te Leen. Be]-t 3976532 (M.v.a.nonck).

I,ENS ?O JAAR EEN GEWELDIG FEEST

}Iaar veer verenigingen biJ een Jubilàum arle voetbalatiiviteiten stii J,eggen ..
(vat zonae hé) daaT órgóiseert-LEns naast natuurlÍJk au ,o"r*i" il;Ji;ï;: ;;HedstriJden gerroon ee.n.grandioos feest in sporthal/ivembed de Brinkeial. De anÍmo.

o
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biJ onze Jeugd \,ras enozu. BuÍten een paar slirr''nerds die pas op. het leatste nou.ent
afbeldeu of zo uear vég bleven (ongepast hoor) verder geen va.nkla.nk te besleuren,
Ms,ar llef8t.66 O eí !'-kl-assers vertrokken on L5.30 uuï aaar Scheveningen. Vervoer
genoeg en hulp genoàg, Heel leuh ves het o.m te zien det zeer veeJ- senioren ipeLers
van d.e -selektie iri de zaal assiÈteerden keurig gehui.at in het nooie paais/groene
reserve tenue nèt dit keer zelfs witte kousen. Daarnaast echte bad/neesters en.,
moeders die hielpéí biJ het éten. OE 2O.OO uur. ging echt ied.ereen van deze groe!
lroe maar tevreden nàbr huis.'
0m 1?.00 uur vertrokken zorn !0 A-B-C en b kl"""grs ns.ar Scheveningen.
Iets te weinig verioèi" naar 83 ging net de tlaJa. ook eerst spelLetJes-in de zaal.,
Door de drukte kon niet het hele circuit afgewerkt worden. Dat was echt niet zo ''

belangriJk. Daarna het zïembad. in en ns, af1àop.(zórn 21.00 uur) ook patat, een
kroket of frika;deI en iíat te drinken.
xen zeer geslaagde rvona-r"i-", op.t-ià p-r- en tr'-kl-assers kregen iog'èen vaent;e
en de A-B en C-kLassers alsnetle alle helpers een léuk gl-s,s ter herinnering aen het
?O-Jarig bestaan van LENS. Dit $as echt grote kLasee. Sedankt all-euaa1 rns€.r
in het biJzond.er Ton rs-Gravendijk en Jar Heins.

TX]DER E 5

Uelaas, deze oj:roep heeft nog geen succes gehad. Toch verdient ook dit elfbal-
ee!, vaste leidèr. fs er nu echt geen vader, A-klasser of senior die dit T-taI
vast vil geen begeleiden. Thuis spelen ze altiJd om 12.30 uu].. Uit nissel-t tlat
eltiJd. Interesse?? SeIr 39?015)+. '. ' " -. I ;

KONTB]BUTIE

HeLBBs warén vij genoodzaakt om vorige week een eents,l 'brieven te verstureu. ' l

naar led.en tiie rog kontributie-achterstanti hebben van vo:'19 seizoen. Een belachel-iJ.k.
zaek natuurllJk. WtJ verwa,cht€n d.a.t deze Led.eu nu direkt betelen auders zuEen.'
ze over tïee ïeken niet neer opgestel-d word.en. Kontributie betalen moet vooruit
gebeu5en I Dat is d.e rege].. Ve zul-fen echter hierop strenger gaan toezien..Ook
een verenigLng Eoet op tiJd. ziJn bet,alingen kunnen doen. Qp dit nnonent moet de
kontributie over de eerste hel-f.t' vaD dit seizoen binnen ziJn op giïo 3367U
t.n.v. pennlngueester IJENS te. BÍJsrÍijk.;Zover zijn wU no€ lang uÍet. ' t': )

Veel JeugdJeden hebben nog niets betaa.i-d. Dit kan natuurliJk ook niet.
Kom op outlers: vet meer tliscipl-Íne bÍJ het betaLen ve:a d.e kontributie. Misschien
is een periodieke overschriJving vef de opL,os6ing. Ver6eten kan aan uiet neer
en er tordt elke.uaand vat betaald. Voor roeer info. m.b.t. een periodieke over-
schriJvlng kunt U op het posthantoor terecht,

UITSTAGE{ JEUGD

Bl-euÍí Zïart At
RYVE 31
Quick Steps 82
CronY1iet BI
3TC 81
H.Boys Cl-
lens Dl- " !

Lens D2
Lens D3
nno E2

- Lens 41 3-L
- Lens 81 1-1
- Lens 32 \-l-
- Lens 33 0-0
- .Lens CI 5-?
- Lens C2 L1-0
- IÍonsefersd.iJ k DJ. 2-0
:- -DHC D2 , 2-2.
- vcs D3 0-2
- lens El 1-3

KiJ kduin E1
Wassenaar E2
Cronvliet E2
Crorvliet E3
3TC E6
'Lens FL" ._

Lens tr'2

Lens I'3,
f,ens I'l+

- Lens E2
- Lens E3

- lens El+

- Lens E5

- Lens E6
- Ns.eldviJ li EI
- EW I'2',
- Vios I'3
-vt,CF3

1-3 .

1-1
?-l-
l{-r.
6-r
2-\
1-ll
2-0
1-21

Zo ]eid.erB, valaf afgelopen zeterdag zitten er fornuliertJes in ale Ea.pJes vaarop
bet een en ander ingevul-d Eoet uordeD. We verwachten det Jull-ie na de reö-
stliJd een of twee minuten veten te vind.en om'dit even volledig te doen.
De korte verslagen kunnen natuurliJk door de spelers geschïeven vorden,
Drie tot viJf regels is voldoende en word.en hieronder geplaatst. Maak ef en toe
een 'i{at groter vers.Ls.g na een Leuke vedstriJd of iets biJzontlers, Xeus de
spelers/oud.ers vihalen d.at echt feuk,

l-0



Gaarne d.e fornuLiertles direkt na de wedstriJd oet het rullformulier in het JUKo-iak
ju pir*i""" in de adiinistratiekamër. i )'' I I ' ti" '

ó" àer"te resultetne zien ne hierondeÍ: :

Lens A1: .., ,, !'
frG-n uit3rst betan6ri;te fdse iri deàe koupetitie"is de èërste slag *elíist i . " '

Blauv Zrert ,deelde ons een geveldige K.o.toe. De eerste helft.was aar,rd'oof 3-0'.

Hoe f,oet Je de,n die paar ninuten val1 de rust in tle kl-eedke,mer benutten. Laat

iedereen in zlJn eÏgen vaarile. en geef èus veltrouuen ' &r' zie ' ' ' ' ' qua- spelpeit', '

speldtsciptine gekoppeld aan ledragsd.iscipline brecht.een hernieuwd LENS. Ilelas.§

tànaen uitbtinkàrs Jeffrey en Jim, die constant voorgingen i1 de striJd, ons

niet veel AichterblJ B1ual" ZÍs,rt brengen. Het werd 3-1. Vol8ende íeek
tveede slsg (een trra[ér). Dan sta€l Íe hopeliJk veer de gehel-e vedstr
geeonceutrèerè o1l de Eat. Desouè€nks ben ik tiJzontier content Eet een

ieer belengriJke aspecten die beboren biJ teansport en die ik vendaag

,og"r, 
"ans"hoooren. 

Eet lertrouven in ju]l"ie is nog lang niet geschaad

de
iJd.
aantaf'
beb

Joey za.t hoofdschirddend en uitgeput in de RYVH-kleedksÍer ' .. '. * , '

,'ÏfeLr de nul niet kunnen houden, en we waren er zo dichtbij" ktonk het een beetJe

kwaadenheelergtelerrrgesteltl.NieroandsprBktegenheu,vanthetIÍasveeÏ,enhet
best teleursteLLenal o,o viak voor het eindsignaal BVVH tle ge1Jkneker te zien ' '"

' Ii , l' i. "i.scoren.
u"i-ti""r heu bletJe tear'uxt in'die sfeervol-Ie ruiÍte die een kfee6ka.ner ' soms'1 '"
ke4 ziJn. De eersté shirts vertlen in het mitltlen gelegtt, ale s cheenbescherpers gingen

naar bèneden, en er kws.Een vèt Geer opnerkingen over èe ÍedstÍiJd' Eet besef
dat RYVH de ge]ÍJkuaker veïdiende kreËg ruinÀ biJval, miJn opner$'ing det het
toch ve1 lreer erg knap Has ou Eet 9 eerste Jaars en 2 kleine t\Íeede -J8,efs de fysÍek "''

sterkere. Bidderkèrkers op 1-L te houalen zorgde voor een paar kleine glinlachJes',
BL hía.Ít veer tot Leveni àe retltlingen van Machiel, tle geniste ksrsJes, en voorel
de vraeg,of er in.èe Blinkerd wel yoldoende .,ryooíu, zIuèen ziJn wissel'ren.bl-kriar
inboogteDpoaf.vooruitblikkenÖnaar]TnovFuber-kTrs,nhetitleeopotubiJ.
treyenoórè 

"èo 
w"", voetbalfeest te gaan n,ken, met .LEN§ a1s ceremoninèester en

feèstvarken' Dennis riep zelfs overnoetlig near vol zelfvertrouven:
"we gaan vinnen in de kuip". Ëven vergat ,hii dal we op VerkenooÍA spelen, maar

de rest ven hèt idee, staa-b me ueI aan.
,t

81 is een heerLÍJk tLaa va.n eLf of t'Ía€,1-f spelers. Elke èompetitievedstrii d is'de
inzet gran<lioos, er vordt echt geknokt voor een zo goed uogeliJk resultaat '
IIet lichtste eu kleinste e1fte} va.n de regionale kLassen staat verrassend en

verdient in het ]Ínker viJtJe (biJ de eerste zes) net 11 punten uit 9 wed-

striJden. De zelfdiscipline bij training en'wamin8-up is opzienlarend, en maakt
qerken net deze groep overvege;d leuk ei zinvol-. Iilàt e1kaar proberen've 'bèàér' '-

te gaen voetba]1en, maar voorlopig kosten ale vedstriJtlen oog zovee] kraóht en

voora.I,energie dat de kval-iteit te neini8 aaadacbt XriJgt'
De voetbàIsfeer is hartverHarnend ' een lreèstÍiJd echt"een étriJd net de tegen-
sta.ndei,, ïn àit positieve geheel past het d.at tr'ar1ey met zrn gebroken been al- een

ae.te} ieren is konen kiJkén, en àat Edvi'l Setlesseerd en wel naar Ridderkerk kwa'n

on Éee,te l-even. Ook het stinulerende gediag van d.e steeÖs iu grote -Setalen
as.,"vezige ouders maakt het leuk. Iedereen denkt lositief mée, eu steunt'de ' '

strijden6e voétbalboeven net meer of minaleÍ deskuncllge kleetJes' Zatierdeg veèr in
optoóUt naar Rotterda.n, de van BrÍeneEoordbrug i6 geHs8'rschuud l
p.s.Hans, Edlfitr eu FEiley sterkte en uijsheid met Jullie blessures'

Hou het zo I I fouie].

Bl- i Gedreven klokkend word.t elk aloeLpunt een kLein feest.le.

fred.

l,ens 82:
ËËíïGcnte verTing-up, een f,siék Eterkere tegenstander en snel net 2-0 achter.
d.aarna ging het iets beter naar toch verLoren.
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Lens C1:
ffiiiïïcuappeliJk tegen een veel- groter 3Tc 81. Qua voetËal béter naar iéts te i 1

IÍef eu te voorzlchtig' Een onnodige nederl-aag. 'r-r; 'i r:-i'
"a r-t:,:: : t ;- ,-.

s tegen koploler fioekse- Bgys" alle nog eens. enkele B-k1as§ers..net aispenÀàtiè '''t
irr

hadetr ook. ,SEeI Yergetgn.

LeEs C2
ksJIsloo

Lens E3: 
.

Lens Dl: - i "' ' ."-"- ': -" :l
gedureEae ae gehele vedstiiJd iles: DI de ploe8 die het spel. dlcteerde en z

voor als nq öe rust l-evérde dit eén tleffer op van Abdul Akhèbi. Doorgaan
ove],., ; .;
zo. ' i:

ïËË-z-o e"
L,eus D2 :

hterstÉrd verd.,er.later. steeals. beter gespeeld en kHalhen wiJ terug tot
2-2. klasse hoor. ,:;

J 6n!n* JongéEs. Jul-lle hebben goèd gespeeld. I{et had. eigenliJk een,geliJkspel
Eoeten zijn, Éaar VCS had iets meer 8e1uk. Volgende veek beter' . ':
tens E1: ..

Metige vedstrÍJd, klein hobbelig veLd. RorneLig ADO : 10 spelers en bl-eveB
wisselen. tweetle helfL hq.1d geverkt en'verd.ieÈd geuonnerÍ na 1-0 achterstand biJ
rust .'
Iens E2:
nedet de speleïs eerst d.e leider op het gras hadd.en SeLegd begonnen ve aan'de
vedstriJd. Na'tte eerste helfË een geliJke sterti' In de trreede heÏft werd het
steeds ieter en ve r{ohnen aet 3-l-. Goeà ge'werkt hoor. -

l{assenaar E2 - L,ENS E

Afgelopen. zaterdÉg speefde tens E3 uit tègeh }ía.€sen8&I 82. trens begon ale uedetrlJd
goed., bn vas dan'ook veel sterker dan tle tégenpertiJ, nearkend.e een probleen, het.'-
acoren vou Eear niet lukken. Uiteindelllk werd het ds.D toch Dóà kort voor rust ' ..
0-1 door Navil. In d.e tlreede heLft Lukte er helena&I niets.Èeer zodat Wassenear " .
d.e kens kreeg om t'erug in de -wedstriJd te komen en het ver,l alan ook aI 8auv.1*1. .-,
Het ic datr door goed. verdettigen ven Paul en Jo6, en het gqede keepersverk ver ArnolC
dethetbiJ'dezesterdbleef.Maar'Jongens,neitsaantdehsnaHant.ied.erteam.....,,'
speelt weI eens een $edstriJd vs,all,n het 8,11enaà] niet'zo goeè I,ri1 Iu]{keni' ,. I

Votgend.e u.eek is er veer een vedstriJd. en den zal het vast we1 beter 8aan.

Peter .

ZA.AIVOETBfi.,TOERNÓOI I,ENS. E3

Zondagochtend Eoestelr ve ook'nog een zaalvoetbeltoernooi spelen. ' :

Ied.ereen haC er weer zin Ín, l ammer was het elleen d.at ve naar zes speler6 hadd.eh
zod.at ve. nj-et kond.en ÍdsseLen. víe ,§peelden vier uedstriJden tegen ellenaal EI teans
ended.end.aarzeker'nÍetvoorond'er.IIetvaIen].eukeentoora].6!annende,Ued'
striJden vaarin ied.ereen ziJn uiterste best:dqFd, en Eet vat Èeér geluJr haddgn nè 

.

zeker hoger geëindigd d.an de nu behaaLde vlJfde pfaats: | ' 
-.

Een aparie vàrneJ-dlng verd.ienen Cör, Isico en Jeffrey vant d.eze vaien zeer aktief -

en Sender die In de laàtste lredstriJd.'uit eeh 8oed.e'voorzet *van P8,ul- de bel
schitterend. inkopte en d&&rmee zeker de Fooiste goaL van het toernoo_i pqfkte' , '
Pri-rr. gevoetbalA J ongeB§ . . l. ..,

Peter .

Lens -U4

alrie slel-ers veel-, te laat zelfs E Ígehaeld van huls' Eqp speler die geen'scÏr,oeneó '.'

en ]rLed.Íng biJ zich. Dus geen tiJd otE in te .spelen en den. heb., Je eI Yerloren v9:r he
speL begoDnen Ís.
Noot JeugdkouElssie: komop oud.ers wat attentel ziJn kan geen kveed.

t2

' .:.- ,
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OFFICIEEL:................,

Nieuwe Ieden.

28?3 J.l{. zwert', E.jun. 090b82, Hertenred.e 5l+l+, 25U+ Kt.I Den Haag. " ''

287\ H. Jochens, sezs, 270255, Lendzijd.e 399, 25W EÍ Den Haag. . -

tel:.36?30?\.
252L.V J. Westeihout, C.Jun. 0L0?7?, Strausslean 7OB, 251]- NR Den'Haag.

te]: 3259225.
28'1, M. Mosselveld, E.Jun.. l-5o5BI, Berenr&tle 58, 25U+ HZ Den [aag.,

te1:3211092.

t.

Hffiir"rr"*osten 2e boeking J. 25,--r l,t. Lei;endekker.

Seteling !6ót.3:!2-g1 d.oor overnaking op girorekenins 336?11 .of baÍ (-
rekeíing ]-,2992\229 Rabobank Den Has.g, t.n.v. V.V.LENS te RiJsviik onder ver-
nelèing veJr trBoetert. 

tr

Het Best'uur.

KontributÍes,
De afgétopen veek hebbejn een aantal l-ed.en en oualers van Jeugdleden een brief
ontvangen met betrekking tot contributie achterstand. Indien de konentle veek
de achterstand. niet is volals€.n, word.en de betrokken leden uitgesloten
van deeln8me aan sedstriJdea en trainingen ' Tevens zu11en wiJ naatregeJ-en'
nenen ón de openstaanae rekeningen op korte termiJn te Ínnen.. .'

IIet Bestuur,

Jaarrergaalering,
Denkt U Ean .d.e Jaa"vergedering volgentle veek maanrlag 2, november 1990
a8nv&ng 21.00 uur.

' IIet Bestuur,

Nieuwe [Yplste.
Deze I'ENSreveu.. is getlkt aloor. onze nieulÍe typiste Diane oosterveer. Zii
neemt de plaats in van Ria BiJlsua. De redÈctie uiL graag, &ede trauens
komissies en testriur RÍa bede.nken voor het prima typeverk de afgelopen Jaren
en Diana ontzettend veel succes wensen biJ aleze kIus. ' i | ''

i1. :

. '.1. red..

fl,ENSl es .
- Met het oog op de nad.erentle vossenJacht en het kerstfeest voor de J,eugd

zoeken ïe een ttkerstmannenpakir en allerLei andere rrverkletlingenrr .

- A-ls u nog vat in de ka6t hebt hangen $at u voor deze Se1egenheden wilt
uilt uitLenen belt u dan even net Marian v.d. Donck. teL: 3976fi2.

,:

-l--



ons eerste Zondagteeí.

WaarschiJnliJk voel-en niet veeL nensen zich geroepen iets over ons eerste I '
te schrll.ygp. Das.rom doe lk h9t 119,1: Ik zie al lrekenla.ng een hard werkend. ,,. '-

tea.m, tlat geen stuiver geluk heeft biJ de scoringskansen. Uite"aaitt houdt nièt '

aIleen pech ons vs.n overwinningen af, Eaar een grote rol speelt de pechaluive.l-
HeI. Wie zei ook veer d.at een ons gelu-k mee waard. is dan een kilo verstand.?- . :.

F"",:"kq1_:..lg$gl§!pnqgr, Jeeft ons overspeel_d, niet eens gedurenate een
kïartier. 'Wdà"rbh' iitàan r.iè d.an zo faag? Zult u denken. Misschien ondat ïe
persitief en aanvallencl spelen. We val_Ien n.1. veel aerl, ve creëren .ka.nsen r. , . '
naar tre scoren niet. Slechts tvee cLubs in ale afdeling seoorden ninder
d.s.n Lens. De tegenstanders col.utteïen vaak na&r een doeJ.punt tegen ons. ...

Tegen DWO speeld,e Ruben taktisch zvak, maar hij is een bal,virtuoos, Robbert ,

Pennings schoot tegen ale ].at en was niet, koel genoeg biJ een. and.ere kans. ;
Richerd v.d. Hoek verraste ons met een yriJ goede plestatie na. vele maaadden.:
in de leppe nand te hebben' gezeten. Joop. uerd node gernist. De voorhoed.e
is echter niet al]een schultlig aan de roagere produktie. De opbour.van de
achterhoede en het nidclenvelal is vaak onnauvkeurig. Toch tlijk ik positief
ovei ons eerste eLftal. De viL is er en geen ploeg b1iJft altiJd pèch houden. . .,

In de eerste helfb , van d.e competi.tie .kràgen ve te weinig tegen YUC, VIOS.,
GDA en D!í0. Het is te hopen dat de spelers hun zelfvertrouven behoud.en,
want dat hebben ze nu meer dan nodig, IIet .is veL Jaff0er dat er supporters
ziJn die voor onze sm&teurs profëssionele ,meatstayen aeÍn]'éggen. Onze
spelers zlJn niet in grote vorm, rraer ze betalen net a.l-s U hun contributÍe
en ziJn met hun hobby bezig, Ik durf ondanks a1l_es een goeale eiadkl-assering
te voorspelJ-en en hoop in stilte nog op de derde periodà.

John

UNICOruI IINICORN ; IINICORN UNICORN UNICORN
.l

fran$'Í.d,'.'lËlé j =Uànfzi.tter pursang, aIs geen ander op de hoogte van het
rÍe1 en vee ven de A. seLectie gaf voor ons de punten.
Oyer rrinsid.e-inforrnatie gesproken.

opeenzrraàrnaarréde1i,1ko.","ffi4#,"}ensnei"ina-,t"e"i'.
tle eerste kansen kriJgen (Robert PeDnings schitterde onhaal op de lat).
Ook DWO kreeg kansen atie gelukldg voor ons gemist rrerd.en. De èerste heJ-ft
werd. d.an oók afgesl-oteE net d.e stand O-0, In het begin van d.e tveede
hel-ft ïas het veer lens dat de eerste kansen kreeg ma.ar ook d.eze.werden -genist of uret veel geluk d.oor de DWo verded.iging weggeverkt, He1aas alóor
het niet scoren va-n onze voorwaartsen voralt tte dru-k. op de verdedigirg net
de week groter. loör 1 keer niet op tiJd ve&rerken "desnoods veld 3rr werd
deze vedstrijd onnod.ig met l--0 verloren d.e heeleï ttie bijna niets te
tloen hacl gehaà vas kanslöos. We zu1len er de konende vedstriJden net zrn
alIen de mouïen noeten opstlopen en sonrni.ge wat fell-er in de duels! Het
vas d.eze nid.tlag fiJn oD te zien dat er veer eens rn echte linkspoot meedeeil.

r' , iir'l tnlí:n' --.. --:...-i'- :- _-..''--
Frans v.d.. Berg.

f,r.
UITSLAGEN: 3e kL. ts.

H. v. Hol-l-and.
Westl-€ndia
WC

- GDA 1-1
-Delfla - 1-l-
-Wippolder 2-2

Yredenburch
DW0

VIOS

-LaakkïartÍer 2-O
-LENS 1-O
-DSO Afgek.



Kornpwt itiestend 3e kI. B.

l taakkwartÍèr
2 VIOS
3 Wippoltler
h GDA

5vUC
6 west]s.trttia

7 H.v.HoU6nd
B .,Dso

! D1{0 .;r' ..-
].0 LENS
ff" Vreaentur'Íir
12 Delfió '.

1O-Ll+

9-]'2
r.0-L2
10-10
r0-10
9-9

20-t5
2'l-1,2
17-1b
15_20
t3-t2
1B:L2

Llr-23
t6-L'l

,20-19
L2jIl+
1o:15- 
a2-21- "'q' cl* ii

10- 9
9-B

- ' i n-"-'A'' 10- I

-'l ;: .-

IINICORN UNÏCORN tÀrcotin'i:'" -. :.*-itnröonn.-- . :..-:-: uNrCo,lN i.- e-,i''

:'
ssssssssssssssss-ós5ggg" ""':'
S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS IÍ

UITSI.,,AGEN: 1B-Lr.-1990.

DWO - .I,ENS1,
L,ENS 2 t/n 9 afàekeurct'

1-0

Wedstri.'idprogra.ma 2, noYenber L990.

l-h.00
r.1.00
12.00
12.00
13 .00
13 .00
l-l-.00
l_L.00

uuT
uur
uur
uut
uur
uur
uur
uur

Iae.k}vart i er
trENS 2
RKSVM 3
GONA 3
],ENS 6
T,ENS 7
],ENS 8
Ï,ENS 9

]- - I,ENS T

- Nieuwenhoorn 2

- I,ENS 3
- I.,ENS I+ I I

ts"- Iíilhel-nus 9 "' -soA5 ":':
-OSC I ' ^4 r'
_ tYaA 5

Lo29/r32' A
1091/6r.0 J
5\3/3059 F
513/30'17." y
970/3t\9 , n
6to13212 , rl
63013289 n
62813213 n

. M. v . d.' Zwét

.G. Visser' VL

.C,M. !11-k'.: .*: .-Í -t*"., ;

. Strelitski
,v1
i- Ís, .\2

v3

u
n
!
n

Vïi.j 30 november 1990.

20.00 uur L,ENS 9 - Adel-aars h (vr..)

Wedstri,l díioBrnnnna. vo]gènde ve -2-12-1990 ) .

t
y2

ek,.'l(

,.-,-I í
1[ .00
l_\.00
11.00
13. 00
r.0 .00
12 .00
11.00
f3. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
ullr
uur

Wippo]-der 1
Unitas 2
LENS 3
LENS l+

l.lassenaar h
BoheEen 2
I,ENS, 8
I,ENS 9

- IH{S 1

- LENS 2t r . ,r. - .r.

- We st e.r_kïart i er 2

- Juventas 2'
- LE$IS 6

- LXX,TS 7
- nAvA I
; RKsvM 12

'1 
,, 1 , i r,_.

.i , .ir.,i

worden door de treiners bekend genaakt.
zie vorige veek.
.ir-,,'rv" il r -;'ri1

_i,_. , l. .r r. .,i

0pEtelllnaen :

LEIIS 1 t/n 3
LENS 4 t/I0 9

Afschrilven:
I,ENS
IENS
I,ENS
I,EIIS
LENS
I,ENS

l- t/rn 3 . .biJ. tle treiners
\: T. vieiHns
o: w . .uerJuen
?a - F.+. KnlJ ff
B:.' G. DuivesteYn-;' '

9. YriJ dagavontl tot 23.00

I,IGGING TERREINEN:

ieri o?o-36066t+a
tel: 0ïo-31+61-088
tel: o?o=3897u6 i ..,\

,,re}: 01891-.1?943 ;. " .- 
"

uur clubgetouw oíQ-S661:rt+

Laakkwartier - Jen van Beerstraat (ti; ae 
. 
Go-urlerneurlaan ) 0?0-393831+t

RKaVM - Sportperk rpolanent, ingang Duyvenvoördestreat ,j monster . 0l-?

-3-

t+9-t+9723



ZZZZT'ZZZZZZZZZT.ZZ
Z ZAIJJ]íOETBAL Z
zzzzzzzzzT'ZZZZZZZ

UÍtsi 'L2 t' n l-6 noÍémber 0

- IENS 2 BHA

..5. f, ,(t....:

Loosd.uinen

De Buiten]rcf

Dé PiJ 1

t

. uitgesteld
uitEesteld.'

0_? -

It.
POG 1 - IENS L

SllvaBoYs- LENS 2
Concordia- LENS lr

lÍedstr d o ralma t/n novenber 1

Vrilalas 2 novenbei

19.1+0 uur IENS 1 - voge] 1 2c

Maantlag 26 novenber

22.20 uur The Bonbers 2

Dinsda november

19.00 uur Vitesse Delfl 3 I,ENS )+ R3D

Woens daq 28 november

éL .40 uur WestlgnAia 2^ LENS 3 B1A

Li ng Sporthallen

oranJeplein.,,.
il;i

';'; '1f' , ;

Oran; eplein' l
Ioostluinèn
De Buitenhof
De PiJI'

4T.T"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LANGS. DE SPORTEN VAN DE Z 'M'I'ADDER Z

ZZZZZZZZZZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZT'Z'ZZZ7'Z

Pro 8JE[.a zater 2l+ november 1990.

l- Sliciierstraat 1l- Den Haag r, ,

- Groen van PriÈsterenlaan .j ' Deo.llaag

- M, NiJhofflaat Delft
- Bachlasr l- NsaldwiJk

ir

v.. GiJ zen
Mahangoe

n.
n.

oo5/027 : r\-'
AL2/OS5 t''' .'t '

,.:,.': t..-"-l

',, l,.li.'1'

,l,l

I jÍ; :

t'

In verbaEd met de slechte weersoEstandighetten varen.de ïealstriJden ( konpetitie )

afgelast .

Uitslas vriendschappeli .l ke we tlst r i,id (kunstgras

Ariston 80 - LENS l- \-2

,1'. . t- ,'

1l+ . 30 uur
12.30 uur
12.30 uur
11.00 uur

RVC - IENS
Schipluiden2-IENS2
Schipluiden3-ï,ENS3
EOC 3 - IENS ll

.!
],Ígging terreinen:
RYC - Sportpark ,,Prinses Irene'r Schaapweg RiJsviik tel: 391+0912
Schipluiden - Sportpark Vlaardingsekade ingang . Seringenstrsa,t

Schipluiden 01?38-8651-
Eoc - Sporipark ,,Jul-iana'r ingang Gpntersteïnveg tëI: 3903543

Het eerste en tweede elftaf wordt door de trainer bekend genaakt. 
-Eveniliele

afEeldingen voor het eerste tean vriJd.ags,vond voor 1p.00 uu.r bij :.
Hens d.e Bruijn te1: Oa5-612396: ,: : i.

SchaduuproArs.nma Zaterdas 2l+ november 1990.

R

R

n
n

o23lÀ8
o34/205

LYRA. \ ,, -.LENS 1
IYNA 6 - TENS 2

aanvangstij d no[ n:.et let enà
aanvaugstijtl nog niet bekenal.

-l+-

r i . ,:' ..

' :,';'r' 'r

'1 'r



BiJ algeheLe afkeuriÀg treinen on 13'00 uur'
Evèntueel afschriJven is hierbiJ ook Yerplicht '

Iíoens des 28 novenb er (vrièndschaDDE1ílk).
19.00 uur Dorr 2 I,ENS 2

OPSIEI,IJING LENc ?.

J.Snlke, PrAse, J.Kouueuhoven, il.v.Mefsbergeq, L'Snike, A'Y'WiJngè8nden; ,'

U.ae WoÍtr, R,ieus, Iil.SPa, E.Midalelburg, N.Jagesar' B;v'd'Berg, J 'Hittiug
en B.Wezelaer
Aanspreeklunt J.Suike teJ.: 0?9-l+19237.

OPSTEI.,LÏ NG IENS l+:

Progranma Zeterdag I tlecenber 1990.

S.Busch, E.Ha]ret, E.frnops, ll.Kouvenhoven, G'Kuiper, C'Lipnan, l'I'lant:]t
S.Nlamat, M.OsnBn, F.SllLiakus' H.Stuifbergen en M'lÍloPs '
Aanspreekpunt t.Mantel tel: 0Ï0-3107426 '

t!.30 uur }lassenaer
12.30 uur JAC t

IÀNS J is vriJ
L0.30 uur MVO ?2 3

VAN HEf, JEUGDFRONT . .

- IENS
- I,ENS 2

IENS à

J . tle PèuII
A. Kei6lar

n.n

o05l026
ot2l063

03h/200.

teen (sgtorib)
BiJ géen. geÈoor

terdagnorgen op

t

Algenéen kontaktpersoon, i:ïi I;i;ilïï;rï'!lll"lliïl"i.3aríï?à il"?eË,::::. ..

tíedstii.Í aDrocraiioe a-s-c-O-E en . l' .l eued. '

AfbelLeD voor onderstaaude vedstriJden elleen tiJ Psul v'tt'S
zo snel EoBeIiJk doch uiterl'iJk voor vriJdagavonè 19.00 uur.
Ie1len Dear Fréd Giens 13535br8). In uiterste nootl nog op za

LEx{s (366131\) na I'oo rirur :biJ lenand, van tte Jeugtlkomissie'

Elfbal datum aanvanÀ tecenstand.er uit /thuis terrein/ve1d sarn, k. Lens

v1,Y1
v3
v.?
v3 :

v1
v3

!.Ír . NolensLaen.

Al-
B1
82

, 12.00
10,00

M,
E3
EU
E5
E6
F1

2l+ nov.
2h nov.
2li nov.
26 nov.
2\ nov..
2lr nov .
2\ nov.
2b nov.'
2? nov.
2lr nov.
2\ nov.
2l+ nov.
28 nov.
2lr nov.
24 nov.
2lr nov,
2[ nov.
2h nov.
2\ nov,
26 nov.
30 nov.

Là .30
12. 30
r.0 .30
19.Q0
14 .30
10.30..,
r.3.00
11 .00
1?.30

9. 30
10.00
9.30

18.30
9. 30

10 .30
12.30
10.30
L0 .00
10.00'
1?.00
18. r.,

thuis
thuis
thuÍs
uit
uit

.9.09
9.15

r-6. U5

18 ,00

RVC A2 thuis
D}to 81' 'r thuis
QuÍntus 81 tbuis
SW 33 thuis
RVC 83 thuís
LYRA-CI thuis
QuÍntus Cl thuis
DUNO DI * uit
ï,ooptraining op lens
Duliooral DI uit
!íiIhelnus D2 ult
BTC E2 thuÍs
KiJkduin d-?ta] ult
Quick E3 thuis

' 13.30 '
:,IL.30 ..

9.\5 ,

,18.15
14.00,
9.\5 .,

12 .30
'10.00

, -16.[5
,.8.30

B.L5.
9.00

,' u.\5 _

:9.00, 10.00

B3
ct
c2
Dl_

D2
D3
E1

§EV E3
Gravenzand.e Elr
Hestlandia E8

. 1 }IBS ,E8
.vcs F1

Isabellaland
Westvlietveg/V tburg

v2
KiJkduinsestrBat "

\?
v2
YP
v2

Daal eE Ber6selasJt
Dederasvaertveg

Extie training F-klassers ? en I Jaer
Slnterklaasvi erlng LIflS (zie kopy)

5

t



F2

Í}?

Elr

ODB I'2 uit Al-bardastreat
Extrs training tr'-klassers 7 en I jaar
Sinterklaasviórii:e LENS (zie kopy) :

L.,aakkrmrtier tr'\ uit J .v.Beerstraat
Extra training f'-klassérs ? en 8 Jaar
Sinterklaasvièring LENS (zie kopy)

Tonegidó tr'5 uit, Boodelaan/v I burg
Extrà training f'-lÈasserg 7 en 8 Jaar
dinterklgasviéring- LB{S ( z;ie topv)

2à nov. 10.30
26 nov; 17.00
30 nov. 1B.1,

BIJZONDEBHEDEN:

Afgekeurtl of Diet ???

Schadurrp rograltrm&'

2\ nov '
26 nov.
30 nov.
2l+ nov.
26 nov.
30 nov.

l_0. 30
1?.00
18 .15
9.00

1T .00
-LÖ . J>

9 .30
16. à5
18.00
8.1,

,16.!+r."
18.00

9.L5
l-6. \5
18. oo

- t ':

-aanwezig Ju](o vanaf B.3O uur: R. Jensen rF ' Schu]'Dan en J'Pronk'
-gag,rne ouderg roet ,"tuoàt .,oor, LENS Dí,D2 ,D3 ,E6 ,r'2 ,r'3 en FI+ ' .- ' : 't " ;
-lees onalerstaande kopy eens goed door:''
-opstellingen aIs bekend' met "uitzbldering van: \',

-Lens 81 zond.er R.ProDk
-Lens 83 .zonder F. Barsatie
-lens Cl D.et M. Jensen
-Lens C2 zond.er M.Jensen en M.Urgert nèt. V.l{esterbout i
-Lens D3 zonder Ï. YassÍ
-!eas E5 net M.MosselveLd eD J.Zvart Ï,eiderr??? , ,,'

-Lens 11 zoaaler R.Groos net ?.v.tr'essen.

KONTRIBUT]E ACIITERSTAND ??? BETA.AÍ, KOXBAI'IT OP LENSITII

BiJ t$iJ felachtig iieer nogeu de spelers van DL t/ur Fli altiJCI op zetertlag-
,oig"n ir*, LENS bel]en (ier: :66rSr\) of..het voetbalfen ttoorgaat of niet'
l.itiun ,oo, B.OO uur heeit geen zin onöat"vii het 6a, ook niet weten. Speel

Je taat bel- Aan ook later of, zod.at de }ÍJn vriJ bliJft voor de tea'ns die
i"t o"oug speler. De epeleri van A1 t/n C2 kunnen renef 1 B'l+5 uur i
(sor" 

"f-"u-taer) 
op loiatel-:Tv zien'of'hun veclstriltt doorgaat ' 0m de 15

ro-inuten geven ze dÉ afkeuringen door. nibt tviJfelen aan die iaforme't ie I 
"

vant deze is echt juÍst À 'ràràt irrai..t noèig inet als afgelopen zaterdag)
steetls aangepB6t.

BiJ sl-gèhele afkeuring van het konpeiitieprogrg'ma viIlen $iJ vel iets doen

rneï ae-gehefe Jeugd.' Éuiten tafeltennissen, tafelvoetbal, darten' sJoelen'
kaarten-of spelèn-net zelf meegenomeri spelletjes Saal rle natuurliJ k ook

vriendsebapp-eliJk voetballen (aIs het roogeliik is) of trainen ' Ïet trainen
aloen ve zoYeel nogel-iJk bulten. nr ts al-ii3a weI plek lra&r ve wat- kuanen l
voetballen. Het Zuid.e;park,. de Rade, het.,stra'nd' of èe verhaltde veldJes vaD

kwiek sport zUn nogetiJkhàder,' . voor de klelntJes hebben veook nog de za'41

beschikbaar., Korbom gewoon naar IENS komen met biJ Je íénsteneur voetbal--
en gymschoenen eD een trs,iniDgspek. BiJ al8ehele afkeuring houden ve'
ond.erdstaand progra^tma aan naarblJ ve alle spelerq én leiàers velwechten:'

uur
uur
utlr
uu?
uur

Treipi-ngen.

Nogmaals niet ueèr naar I,ENS belIen oq Öe trainig doorgaat ' Deze gaat altiJd
ààí. zo.r"eL EogeLiJk bui.teu- Neem altiJd naast Je sportkledS'ng voetbal-
schoenen en Srrnschoenen nee. BiJ d.eze temperaturen Is een trainingspak ook '

verplichtlllt "'
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13.00
LL,30
L0. 00
10.00
l_1.00

LENS
LB{S
IENS
I,ENS
i,ENS

Al.trainen ':

81,82 en 83 trainen
C1,C2,D1,D2 en D3 trainen
El- t/ro E6 trainen
!'1 t/n FU trainen
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Douchen.

Na eflooD vad de vedsiriJalen en trainingen is het' verPlicht om te tlouchen ' '
n.r"" f"ia""" en ti'ai'neri fet hÍer a.u.b, op. Vóbral op de woen§dagnialdag

schilnt het, een ge oonte te ziJn om zonder douchen naar hui6 te g8'an" "l
io, àp o"a."" g"Ëf 'r, zooh een handdoek en 6ouchespullen nee. Denk aan de

Wgiene.

Si.uterkleas .

0p Vri J tles 3o novembèr kont Sinterklass net enkele zrarte pieten naar LENS

toe voor onze F-i eugd. We verwachten aile spelertJes va.n Ff t/n Fll en

natuurliJk ook de leid'ers oE 18.00 uur op LErts. Eerst éen verrassing en

d.earna d,e binnenkonst van Sinterklaas. On I 20.00 uur is het veer afgelopen''

líiJ vragen ied.ereen on oP tiJd aanwezig te zijn. De spelers van F1 t/m .

FL zitten vooraan. Oualers, broertJ es of zusJes rlie viflen bliJven kiJken ':

vorden verzocht achteriu pIÉrats te nenen' Voor de k].einties die geen lid.
ziJn ven LENS heeft de Sint wat snoepgóetl bij zich. De sPelers van F1, t/n
Fl+ kriJ8en nog een l-euk' kadootje. Spelert Jes die niet.kunnen konen vord'en

verzocht z. Ë.n' af te be.Llen bij PauI v.d Steen (39T0151).

UITSLAGEN JEUGD:

Feyenoord 3Q

Monster E3

LENS E

- 
.LENS- 

31 
,

- - I,ENS E' '

'2-t
2-l+

it

Op zaterdagtro.gen, zól het ei nog zo feu]{ uit; Om B'OO uur Tr8's alLes goed-

gèxeura eo-ae ienst"iden verden niet gekelkt. Een uur'Later vas het-
ieelct veel triester. IEÈS C2 en Xb naren e.I naar 6e uitlre6strij den . toe
en vele spelerties en ouders stroonden LENS binnen' De regen stroonde
echter zo hara trit ae..lucht dat voetlalleu onnogelilk verd. LENS C? l(veP

verzopen op ale fi.ets terug van BVC en ook El+ hield het spel-voor Sezien
biJ VóS. TÉleurgesteld. dropen d.e spelertJes en ouders richting huis'
S1ècht enkele tr'-klassers girigen nog de zaal in Eet Marti'n en nein' Toch

gingen er nog tlree veal§triiden door of eigenliJk tlrie ' l.
',',

1ENS A13 ging near IYRA lraar trof alas't 'geen scheidsrechter aan' l{achten
tot drie uur naar nog steeds Seen schei'lsrechter en ïeI vol-op

regen. Het resultaat: alsnog afgekeurd'
I,E{S 81: Moóht naar koploper tr'eyenoord. De routebe schrilving kfopte

perfect. Je Eoet heE echter vel- l-ezen hoor Peter J' Iíet veld
vas onbespeelbaar maar de scheidsrechteL noest zonodi8 voet-
baIlen. Feyenoorcl von met 2-1 en Machiel tiet een bal tloor zrn
benen gaan. Geen doelpunt lÍant ale bal bleef in het vater }iggen'

ging naar monster Eet het idee d'et het elsnog afgekeurd zou

io"à"n. Mis, het ging gevoon door. Snel kwam E5 rnet 2-0 achter'
Maer door harA $erken ,lÍerd er toch net 2-l+ gevonnen' Klasse

Jongens. A-Is Jul1ie de rest van het seizoen met zoveel inzet
Érijr"n spel-en dan is dit zeker niet de laatste overwinning
geveest. Nu nog een vaste leider'

B1
B]-velloorwaterYoetbs]-polowedstrijdofpo].ovoetbalwater}redstriJ.lof
ïaterpolovoetbalwettstriJ at in schadu$ van d.e kuip'

LXNS Eoest net een 2-1 nederlaag te6en koploper tr'eyenoord het tot modder-

bad ongetoveïale speelveld verlaten. Geteisterd 
'loor 

slagregens en bl-essures
(Eens, Edvin) gteèd, baggerde en solte Bi over d'e zwart-Sroene Eat'
önoptróudefijk kl"etterden-regendruppels , voortgedreven door 8Ïi11ige vind-
vlaien, ,"", in plassen en op spelers. In een poging de neegereisde
oudérs 

-nog 
een bèetJe uit de wind en droog te houden had ik met een

groots geÉaar noiJn dug-out beschlkbaar gesteld aIs tribune '
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Na de terning-up varen tle leetste droge,draden aan niJn lichaon 01 in Iook
opgegaatl, due netter kon toch nlet Beer. Stoer stonden cle ongeJ.ukkÍgen die".,'
gÉàn-zitp1aatshat1denbeÍBchtigdnetofzon.Ier!arap1uinÏegenenvÍnd.
Een paer verstandigen ziJn nlet.Yeïder. Sekonen dan ale vaïne kentine.

I{EdB,t ate roeeste eutors Soed oYer de ven Brienenöord {aren gekonen bleek
biJ aa'rrkonst op Varkenoord het ve1è al àardig blank te staan. Doelgebieden
leken op privé-kuipjes, nidclenvelti en strafschopgebieden hadden veel ueg
v8r os velal 2 in nette bange dagen. Ioeuel ik d.e scheitlsrechter tot het.
beginsignaal achtervolgd heb uet de vraag hoe op zorn veld gespeeld kon.
voialen vond ale men in het zÍr8,rte regenlack dat' nu hiJ er toch was, er
dan maar gespeeld noest vord.en. Op het lastste nippertJe bleek Edïin nog t

te geblesseerd, en Antonio naakte aebuut in q]-. Na een oatige eerste hefft.
tiet fri; 1n de tweede helft zien best nogeÍijkheden te hebben op tlit nivo'
NoodgedHongen speelAe Wa1ter rechterspits. HiJ nerkte harè, maar kwain niet
Los ian zijn telensta.nder. In de tteede belft verÍring Sidney hem., . ' 

., 1

De vedstriJd tegeu'd.e koploper had' een feest, noeten worden. Blessures eu
onstandigbeden verhinderd.en dit. Feyenoörd vasniet veeL betei' en de" .

perfect fluitende scheidsrechber vond dat tENS een géliJkspel vercliend
had, Joey vond dat ook, en kogelde vlak voor tiid een vriJe trap keurig
onder de Iat, en op de vuist van de lange Feyenoord keepel. Uit de corner
kregen we nog een Éopkensr. maar de bal ging roor het doel Iengs. Feyenoord -,
von, ondat, het hBlverHege de eerste helft tvee keer kort s.chter ell€ar l

over links aanviel, voorzette etr scoorde' handig gèbririk nakend van de be-
speelbare ziJkanten. Na een goede pass van Joey scoorde Hobert uit de draai '

.èt e"n goed schot. Ondanks à"n geli;topgaand.e tt'eetle heLft net een 'kl-ein r'

Etotoffensief van IENS von tr'eyenoord. , '

De konentle l+ vedstriJtten tegen drie pfoegen 'uit de top (D'Ho, Fèyenoord en 
'

DSo) en het stugge Gravenzandse SV ziJn best lÍe]. een beetJe belangriJk.
Nederlagen, hoe eervol ook, levereri nou eennaal geen punten op, en punten
hebben He noalig oD in het l-inkelrijtJe te bliJven §taan. Laten ve proberen
door nog eeD klein beetJe harder te !Íerken l+ punten te halen uit èe
laatste vier vedstriJd.en. Met 1-5 punten uit tl+ vedstriJden wordeD het dan
terecht Prettige Kersttlagen en een voorspoedig 1991.

tr'red.

B
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!ïanneer Den van de lichrli.: hei<oren 1.s -oi, j het hekr;\+'n vall deze
Íoto, zullen Ce kenners o!1zc spit$ Jccp (:. heï''l(enncn.
Dezeif de kennerE zulr.err het er mee eens zi.in, Cat .loc} hier
vleL erg rrrqoestrr o! staat en no:'lnaal gesproken een veel
sympathlekere Íncrrul-, maakt !
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DE ]jENSREVI,E i

VIEEIGI,AD VAN DE VOETBAIYERIXÍIGÏNG 
,I,E[S .; '

6\ste Jaargeng nu[I0er l-J ' L dècenber 1.990 '
t****li*r*Irtitt*l****r*i*r*l**i**n**l*nttx*ttÍttrll*****tt*rlllfiErtl t*ll*f,{lltrr r{llrLlt*

OI'FICIEEL:
AalnÍnlstre,tiekosten straf zas&

IAAKK!íARTIEB-IENS : een belevenis !

J J,''-'

Betaling v66r LO-12-90 door overto'king op giroleheniug 336?11 of t&nk-
rekenlng 12992\229 Rabolank pen Eaag, t.D,v. V.V.LENS te RiJ Bw"iJk ontler ver-
nelding van trSoetett, '". 

,
IIet Bestuur.

F.. Spa

LÀITKKWAITIER-LEIIS: GEGOKT XN GEri{oNNmr

PB
IÍi] DleEanal, herha4l niemantl, voortsen tr'real spa v8,sthoualen aIs-ie gescoortl '

heeft !lll

Op het JaarLiJkee caslnóavondJe'Vhn de zonaagselektie vo!Íge veeh vriJdag "'
onaerging het eergte een ureta.Eorfose. De 'rpechr! van afgelopen veken ver-
dreen in tte àekken va,D'de ingehuurde crgupiers eD naakte pleats voor een - -

beetJe uazzel gekoppeld ea.n ee-n ge4on<le dosis vechtlust en zelfvertroulíen..

Met het l-ood ln de schoenen verbrokken de LErls-supporters ef8elopen zoadeg

richtlng gastheer. Eöt vertoond.e spel en de resuf-taten vau,è9 afgelopen
veken gÀvèn nou niet echt Ïedeu toi optiralsne voor de vedetriJrt tegen'
laakl<r'artier. Voeg daa,r nog eens biJ de blessure va! Ma.rcéI Zaalberg en -'
het nlet beschÍkbaaF zÍJn..van 06car v'd. Laar en Joop odenkircben eD u.
begriJpt dat nienand een BtuiYer 8s,f voor de kaneen van LENS. fn het be-
gÍn van de lrett6triJal werd tiit bange veraoe<ien nog bevestigd. BÍnnen no-tllre
.àtond LXNS op een ogenschÍJnl-iJk kÈnsloze 2-o achterstand. IE tle viJf'te
BiUUut verd balverlies op het rnltttlenvel-d. IIap. uitgecouaterd, lraarna in tle

30e ninuut een v]tiJe trap snoec.herd. achter Petrick Puister gertl gepegeltl'
In d.ezelfde nÍnuut,, hielp- Jan Bultelaar LENS echter fieer in de wettstriJd'
NE goed aloorzetten tikt; hÍJ 2-1 binnen. Nog voor rust hatl Ibed Spa èe

getlSmaker op zrn hoofd., nàar hlJ kopte snóeibattl op de paal- (pecn"?!?l)'
Een lfl{artÍer na rust, iri eén periode vaerin LENS heer en rBee6ter vas, "

strafte !'rett spa hoogst persoonllJk een defensiefout af. BiJ een velkeerde '
terugspeefba] kroop hiJ tussen .verd.ed.iger en keéper en kopte Öe beI over 

,

de dàeluen (e-z) ' Íu de hectische sLotfase golfÖe het speL op en neer'
Patrick Puister redde roagistraBl ' Leó ven RiJa (tD{iève}IeE voor Ruben ' 'T

Jordan ) kualde op de Lat, kortom, het publiek geuoot Eet volle teugen vèn
een oudersetge kraker. Even Yoor tild kreeg LENS vaar het elgenliJk toch
wel_ recht op'hatl. Na éen voorzet ven,links gleed Robert Pennings d.e.trinnen-
tle treffer over de doe1liJn. !

Eén zvaluv Eeekt nog geen zoEer is het bekende spreekwoord.. Waar natuurllJk'
raaar deze overwÍnnlng pakt nienand neer af. Naast de broodnotli8e p'unten

zal het de groep hopeliJk veer geloof ln eigen kuDnen geven, zodat lle tle

konende vekèn net vertrouwen tegenoet kunnen zieu.

60!16 ziJn er veinig voorden nodtg on Je beÍonderiEg uit te drukken ' Geen

verslag of "oaii; sè van miJ dus. IENS presteerde het schiJnbaar onnogellJke
afgelopen zondeg. Een 2-O o,chterstand verd óp het vefd van de koploper on-

6"iog"-o in een verdiende 3-? oveffinnin!' Het'zet ons dèze zondag ninder ' I

tegen dEn vorige iÍedstriJ d.en ' hoevel ve toch atrle heer het houtver\ rac.kten '
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vorige reek liet lk, vol8ens soÍríige letlen te optinistische geLuiden horen
in ons clubbfad. ' Ons eeràte e1ft,aI heeft echter bewezen kvaliteit gn ve{:, '
striJdnental-lteit te bezitten. Ik neero diep niJn pet af voor Ju[iel l'aat
il;;" ö;:;;;r-in.ià"ri-riJn, maar.een eer=te ean'zet Yoor een-reetts. soqde '.u'
ontmoetingen, Daa zull-en ve nog dikviJls zorn klein feestje. in de kleed-
ka&er beLeven. Dsar proefde Je de grote voldoening van sportJongens die
eindeliJk loon naar ïerken hebben gekregen.Jullie hebben ons een heelfiJke I

uitldag bezorgd' :.

4

T. C,
John .

* Vorige ïeek meldtle een avondbl-g'al dat er in'Noorrregen onderzoek gedaan 
,

ïas naar-de §evoJ-gen ran het ttkoppentt. . ,
* Het bleek det. éen groot percentage van de voetbalLers tlie veel kopt. in

Eeer of minèere mate hersenbeichadigingen opfoopt. r'

Martin Leyendekker gevraad naar een reàktie op dit bericht: 'teh, (monpeI,
nompel ) eh,. Ja (nompel, nonpel)".. _. .. 

-:' 
,.,- 

. i'

Maar yeraler.gaat het we1 goed.net lm..

Achter Ae nrg vaii'voorzitter Ad Óoret vónd' afgelopeu veek tle volÈenale ' .

konversatie plaóts tussen een aantel drines: . 
' 

..'

'rEcht hoor, àl,s-ie naar voor tle.helft iià:.t, noet Je tn eruit ha1en. HiJ
noet ei echt heLernaat in". (...) .: . .'
Geschokt tlraaide d.e'praeses zich on vaarna tle geschrok-ken danes zich
haasten te verklaren alat het hieT sLecht on d.e spelrè8eIs " der ;ealefe sJoel--,1
sDort handel-de

A.S. ZaterdaS: striJd om cle bovqnste. plaats in de A':pronotiekfasse ' ..'
IENS A1 - lyra A1 aanvang 14.30 uur" . ..... : . _,

Lr:
En a1s opwarmeitJ.. . . . . , . . . j... .IENS 81 

.- 
Í'eyenoortl 82' aanvang ,12.30' 

uur' 
.,

Na Ko v. Stee heeft Zat. \ een nieuve topscooraler in haar geledeÏen!

l'ij

ti

*

l+

*

ll

*
*
It ZiJn nee.n: ITENK KOUIIENHOYEN.

EiJ scoorde
voor de eerste keer !

Al,s er één schaap over de dan is

afgelopen zaterd.ag in ziJn prilLe voetbalhaÍriere (t,.,35 Jaar).

IINICORN UNICOBN UNTCORN UNÏCORN

LA.AIff1íARTI ER - LHrIS,
Nadat ik eintteliJk miJn keus haè Senaakt tussen tr'eyenoord - F.C. Den-Haag

UNICORITI

Een rots in de brandinS, ook veL benoemd cle ttopatt van zat. I een verdedlger
die ziJn positie kent en ziin verttedigende prollemen altiJd op een faire
nanier veèt op té lossen; Ed Schouíen ïas afgelópen zonèag onze ischriJvender

IJNICoBN rapporteur !

of Laakkuarti.er - LENS, Sing i.k óp veg naai'de laatste; De wedstiid begon
,oo, íuls niet best. LaaiÉvàrtier kwan al binnen 10 niriuten'op eén 1-0
voorsprong, en net toèn IENS het. hef,t 'weer een beetJe in handen nam, lras het
veer raek à-O aust ! I{et was niet verd.iend vant LENS vas qua vefdoverzicht
veel, beter. Mai# goed, toen ging bi; ons echt de beul< erin vat resulteerde
in tvee maaL een schot op d.e paal en Laakkvartier kon afleen nog maar ver-
alettigen. Meer t oen 'we vlak voor rust op 2-1 kva.uen vas e weer hooP. De

thee heeft ons zeker goedged.aan ïant LENS vas de tveetle helft heer en

meester.
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WiJ k}Íàmen eI snel op 2-2 en d,at vès niet genoeg, LENS rook nu d.e vinst van
ds.t toch re1 zwakke trraal<Èvartier. 'Tvee minuten voor tiJd.gebeurde het <Ian
ook.2-3t Zo kreeÈ I.I;IS.toch nog wat ze uiteind.ellJt veiorËnae (r:." trut 

-àfu

eeu yervroegd ST:NÍcol.aaskado). Maar JongenB' ik heb echt 'genbten vs,n d.eze
vedstriJd erl lk neem"niJn petJe af voor Jullie-r vechtiust': :JuL].ie vifden ' ,

teruninste toor el-kaar verken en dat is toch sel_ be1àngriJk in het vbetbeL.
& a1s ik even terug denk ,.rond. ik niJn keus ncig niet. zo sLecht. l

.1

Ed

Uitslacen 3e kl. I$VB
GDA - DSo l"-1
Del-fia - H.v.Holl-and 2-2
Uippolder - VIoS O-2

KompetiU.esta.DaI.

Laakkvert i e,
Dlí0
Hestlsrèia

- I,ENS

- ,TUC

- Vredenburch

2_3
2-3

afgek." ,

I

3
\

6

VIOS .

LaekkHsrt i er
vIJC
Wippolèer
GDA

IENS

10-t \
11-Lll
L0-12
7r-12
11-1L
L1-10

29-12
22-rB
r6-1à
17-16
L6-2t
]-5-t6

7
I
9

10
l-1
t2

H.v. HollancI
Westl-andia..
DW0

DSO

Vredenlurch
DeLfia

o t6-25
9 .. 18-12
9 22-22
9 1?-l-BI r.o-r5
6 r-\-23

11-1
-9-
10-
r.0-
10-
10-

I{ealstril dprograrma. a.s. zondag 2 decembeí:
WC
llestLanalia
Delfie

- Vretleburch
- H.v.HolLend
- VIOS

Wippolder - 1B{S
l,aakkvartier- DSo
DWo - CDA

UIVI CORN UNICONN UN]CORN UNICONN i,NICORN

I,,A.AKKI,IATTIEB - I.,,ENS

sLechts resuLtaten en nÍnder goed. gespeàl-de rÍedstrijden, geven altiJd veer ,.
ruinte voor ongezoute kritieken.

Supporters bliJven weg, alleen de echte veren igingsmeísen kun'Je'Aan nog
E€.ntreffen. Diegenen die er varen noeten zich'natuurliJk niet aangesproien '

voelen, nxBar diegenen dle ontbraken.véI, en alat varen er teveel. GeheeL
onvervachts brachten niJn vrouH en ik een bezoekJe aan cleze'op papier in-
teresssrte vedstrijd. N& enige tiJal op het cornplex van t aaklwarlièr aan-
wezig te ziJn ge.veest, vÍe1en rniJ twee dingeu op:
1. Het conplex overziend., d.e aanhang van IiENS va.s op tl{ee hanalen te tel,len: -
Misschien een taak voor ons Jeugdtrainers, en de Jeugd biJ deze vedetriJden
te kriJgen.
2. Een voor niJ redeliJk gewiJzÍgtl elftal in samensteJ-Iing
De eerste constatering vas bedroevend, de tweede verkte a1s een róde 1ap
op een stier. Frls, energiek, goetl gemotiveerd, tactisch zeer behoorliJk, . ;
de lriL on er echt lets van te naken varen ingrediënten voor een goed
recept. Zelfs een echterstand biJ d.e rust Z-1, bracht de ',p.1{-fon0atie".(P-positief - W-wilskracht ), gèenszins. op andere ged.achten j Dat na de
rust LENS het vertoonde spel- yoortzette, gaf aan dat er een brok mentali-
teit opeens was teruEgekeerd in het keurkorps, aioor $at voor een oorzaak
dan ook. Het uss dearom eigeliJk een LogiBch gevolg dat LENS hier 1-punt
en uisschien vel- 2 lunten ging veghaïen. MiJzelf stelde ik de volgenàe
vraag: Hoe breng Je atat vls.unet j e over zoaig pi]n dat heeft gedean in de
aanl-oop naar d.eze wettstriJd?., of heb Je daar eerst eeri laar slechte
resul-taten voor nodig?. De vraag bl_eef,..... de wedstriJd ging verder, ' 

'

en hoet WedstriJ dbeel,al, wetlstrij dmentaliteit bleven onvqranderd., d.us
eerst op as,at 2-2. En dat het vLak voor tiJd, of in bl_essuretiJtt ook nog "
2-3 ïerd, kon de Laaklva-aanh8rg niet beroeren, die had.tten zicb. bl neer-
gelegd. biJ de suprenetie ven IENS.

-3-



Ilet gsf de enkele LENS-aanhangers d.ie aanvezig valen op deze kiIle zondag-
niddag toch nog een bebaegliJk gevoel. Tot sl-ot. van deze onveffiachte pret-
tige voetbal-ni tldag, vilde ik zond.er er ook uaer ienand. rnee te krenken of
te kort te doeE Ae doelverdediger een groot complirxent geven, voor de
nanierwaàrop hiJ zeer zeker ale tveede helfb ziJn èoel heeft schoongèhoud.en,
en de ploeg daarÍee op ile been hield. F8ntastlsche reflexen en uitstekend
verzorgde spelhervattingen brachten hen in een g1ensro1. Kon de ploeg maar r

meerdere van tlit soort wedstriJden spelen, dan rras er niets aan cle han«I.

Proficia.t.

Drie1 Gans.

ÈDÈDDÈDDDÈDDÈDDDDDDDÈD

S SENIONEN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Ultslaeen 25 - tl - L99O
Laaktvartier I - LENS
LEIS 2 ." - NieulÍenhoorn 2
RKSVM 3 ,- ],ENS 3
C,oNA 3 - LENS l+

i.,ENS 6 - wilhel-nus 9
L.,ENS? -.S045
I.,ENS8 - OSCB,
LENS 9 - Lyra ,
Schaduvred striJ d: Duindorp SY 3

Yfr.Jqae 30 novëmber 1990

20.00 uur IENS 9 - de Ad.eiaars l+

WedBtriJ d.programa 2 d.eceEber 1990 .

r_\.00
l-l+ . oo
11.00
13.00
1 0.00
12.00
11. 00
13. 00

TENS 1
I,ENS 2
vcs 3
derlauingos -
LENS 6
I.ENS 7
deAdelaars 3-
SpoorviJk l+ -

.2-3
afgek.
0-3
t.^

'afgek.
.5-l

. afgek.
?-i

I.,ENS 6

uur
uur.
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wippolder
UDitas 2
I,EIIS 3
IENS \
vlassena&r
Bohenen à
IENS 8
LIX{S 9

IENS 1
I.ENS 2
Westerloo 2
Juventas 2
IXNS 6
I,ENS 7
RAVA 8
RKSVM 12

\-8.

(vr. )

532/],028
6!0lto96
5tr3/3052
55313070
570/3t50
610l3zL9
630/3290
628l3zTj

v.2

D.v. d. Stalre
G van Sprang
Y va,n Geenen
K. lleber

scb
sch

l+

v.1
^, 

v.1

v,39
BLENS

i{ettstriJdprograume volgende veek (9-12-1990).

1l+ .00
11 .00
10.30
11 .00
11. 00
13.00
13.00
r_1.30

OPSTELLII{GEN.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuI

Deuia 1
DHC 2
IENS 3
LENS l+

llik l+

Paraet )+

T,ENS B
I,ENS 9

IiENS
I,ENS

1t
llt /n 3 vorden door de trainers bekendgemaakt.

/m 9 b.l-s bekend..

AfschriJven.
LEÍsl-Í7E- b1J de treinèrs
LENS l+ T. Vierling
LENS 6 H. HeiJnen

l+



VriJ dagavond tot 23.00 uur cl-ubgebou{

LENS

i,ENS
I,ENS

{
a

9

F. v. KniJ ff
G. DuivesteYn

TIGGING

Beservep roEraIUtrA.

11.00 uur BKAW 2 - I,ENS 2

treffende tams dienen hiervan even net
BiJ voorbaat danÏ " voor uv med.everkiEg '

Topscorders Seizoen 90 /o1

L0 doelpunten - F.v. Knii ff
E.v. I{niJ f f
F. Disseldorp
H. Sertens
A. Ktlyper.s
C.v. al. Stee
D. Sanders

A.G. I s-GravendiJk? doelpunten -
zzzz?,7.zzzzzzz7'zzz
Z ZAAIVOETBAT, Z

zzzzzT,zzzzzzzzz'zz

Uitslagen 19 r'/n ?3 november L990.

LENS 1 - rlo6e1 1 10-1

o?o:366131)+.

elkaar contact oP te nenen.

TEBREI NEN:

Wippoltler
Unitas
Wasgeuaar

- SportconPlex r Outlel-aanr Schoenmakerstraet De1ft Ot5-56031L. '

- ;;;;;;;;-k ;uor"n,rri"t' sataafsekade Gorinihen -; 01830-239811

- Charlottestraat T Kerkehout Hassenaal 0]175]4238852 '

vanaf 2 decenber 1990 eeldt biJ afkeuring het volgende prosreJnBa:

1l+,OO uur RKAW 1 - IENS 1

De splers k*rr"o à"", het tioorgaan hlgrval zontlag rs-niddags contact op

nemen rnet het clubgebouw LE{S 
-0?0-366131-à ' Voor de overlge elÍtaLl-en zal

ï;:;;;;n" geprobeérd worden een schaduwlredstriJ d te organiseren'

Scheidsrechtér§ 'Lagere senioren.
Zoals bekend vorden er vooï de efftallen 6 t ln 9 door dè bond slechts biJ

uitzondering'scheidsrechteÏs aaDgevezen' De afgeloPen 'veken heblen de

e1ftallen uit de eigen teans spelers aangeuezen oE tleze tae.h te vervullen '
Dit heeft echter nog vel eens problemen opgeleverd. Aangezien lriJ iedereen

öok zoveel nogeLiJk v'ill-en ]aten voetballen dienen m.i.v. 2 d.ecember de elf-
tal]en ondeiline d.e scheidsrechters te lever en. A. S zond.ag levert Ï,ENS B

een scheidsrechter voor LENS ! en omgekeerd ' De e,anvoerAers van de d'esbe-

9 tloelpunten -
B doelpunten -

I,ENS
IENS
TENS
],ENS
IENS
I,nlIS
I,ENS
IENS

't

76-
6
7
1 ( zat. )
1 ( zat. )
o,

Íledstrí o srm& 0 novenber t decenber 1 0m?
vriJdag 30 noveEber 1990:

22,20 uur Engel-soa.n 2 - LEXS 3

Maanda decenber l"

21.00 uur Quintus 2

2L. 00 'uur LENS 3
- , I,NNS 2

- , the Bonbets 3

r.1.a. De Blinkerd.

Sosef
. Loosduinen

)o

r. h. a.
r,1.4.

Vril das 7 dec ernber 1990:

20.20 uur . Snovca:ap 1 I,ENS 1

Ii ng Sporthsl-Ien.

De Blinkerd
Sosef
Loosd.uinen
0raBJ epleÍn

- Seinpèststraat 150, Scheveningen

- StriJehorst, IlonseleïdiJk
- Groen Yan Prinsterenl-aan
- Slicherstraat

-5-
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zzzzzzzT,T'zzzzz?.zzzzzz7'?'z,zzzzz7,:/'27'zzz' zz7'z

Z I,ANGS DX SPORTEN YAN DE Z.M.I'ADDER Z

7,ZZZZZZ7'Z,ZZZZ7,7'27,27'ZZ7.ZZ7'ZZ7"ZZ7'7'7'7',227'ZZZ

UitsIa n zater 2I november 1 0

RVC

Schipluitlen 2

SchÍpluitlen 3
8.0.c.3

- I,ENS
. TENS 2
. I,ENS 3

- IENS l+

t-1
2-3
q-3
l--1

ProEra.Íma zate ember 19 0.rdag 1 dec

1\.30 uur l{assenaar
12.30 uur Jac h

LENS 3 is vrii:
10.30 uur MVO ?2 3 -

S

S2
LEN
!EN

J, de Pauv
A, KeÍsler

N.N.

-oo5/026'oazl063

t,
03\/200 .IENS l+

ilxm#--+àrlottestraat ? kerkehout llessenaar ou51-?9?\B

.f." - . Buurtïeg llassenaar t'e]-' 32\21122

iliË r, - il;;;-;".t rloo,a""g i{eteringen (celeritas) tet' 0T1\2-5151"

VerzaneltiJden: L,ENS 1 13'oo uur LEIIS \ 9'\5 uul ;'
' LENS 2 1l-.00 uur

In de vorige LENSreveu ziin per abuis.cle verzeríeItijden vergeten ' Excuses

hiervoor.

Het eerste en tHeede elfta] wordt door tle tralner bekend SeBaakt ' Eventuele

afneld'ingenyoorhet""""t"t"u.vrijdagavond'voorJ-!.0OuurbijHansdeBruiJn
teI.015-612396.
Voor het tveede teem bÍJ B.v'd' NouLand tel' 0T0-3962016'

Lyrs, - L,ENS l- aanvangstiJd nog niet bekend

f,y"u - LENS 2 aanvan8stijd' no8 niet bekend'

Bij algehel,e afkeuring tralnen on 13'00 ur:r ' Eventueei efschrijven is
friértij ook verPlicht

Scb

1 -30 uur I,ENS

12.00 uur LENS 2
11.45 uu.r JJENti J
LINS L is vriJ.

WedstriJdvers ].ag I,ENS Il

zat e 1 december I 0.

RiJ swijk
Aristo'ir 80 2
ADO 3

nPSTEÏ,I,,II.IG TENS \:
S. Busch, E. Haket, E. ihops , H. Kouïenhoven, G. Kuiper' C. tipman, L' l'lantef '
S. Niamat, M. osnan' F. Siliakus, 1{. Stuifbergen en M' Knops .

Aanspreekpunt: L. Mantel" teI. 0ï0-310?\26.

Pr a.nma B d.ecenber 1 U.
H. llubben
J. Jonkers

N.N,

oo5lo29
o]'?/067
o23lLt+9

De vedstriid. van Ilenk.
Zateralagochtend 10 uur, het regent en het is koud' toch moet er Sevoetbalè
*.ià""-Ëàà" r,lNS \. Dii keer iI de tegenstailder EOC' Even over 11 uur trap-

;;ï;;";r-í.i rilri "i"or à" tegenitander slaapt. I{ilbert kan biina tot
het doel doorlopen, atten zijn schót mist enige richting' Het begin geeft

ons moetl. Dan Sebeurt r,"i "-U;n' 
een kvartier'. Sespeeld te heb-ben ' Onder-

;;;";;;il e"urf ""r, 
oPbiJtende iu"" t'""' Ï:lI' dt' Yanaf het niddenYeld

vriJ op het doel. afgaat - 
-Met eei ongelofeliJke nooie "Stiftb&It' scoort Henk

rr"t" t"í ar) aoerporri van het Jaar' Éet vas JaÍmer dat er geen camere's ].angs

Ae fijn stonden ànders vas ttènX nu voor de selektie gevraagd.

6



Door enige onopletteudheid. in de verd.edi€iDg werd het 1-1. Na tle rust gingen
we goed tloor en ontstond er een Leuke vetlstrijd voor het pubfiek (dat er
helees niet vas). Praten tegen de scheidsrecbter neekte helaas een te vioeg
eintle aen de vedstriJd, want dit vas toch Ééu van onze betere vèdstri3den.-'
Volgende week kunnen ve d.oor vinst de laatste plaats verlaten. Met de goeAe

6fee" in dit elftsl noet dit lulken.
Ireurens Mantel.

----- --- ---- -- - -- - 
. r ! ', Í

I I ,I ',: ,

A]gemeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen,, Chopinstreat 103' 255I SV DenrHaag.
, '.;..'.i .r tel-: 39?015\. BiJ geen gehàor: 3635h8 Fred GrenB'

,: i

VAII HET JEUGDFBONI .

WeaIstriJ ernnn A-B-C-D-X en 'F .l eugd,

Afbel}en voor onderstaande wedstríJden afLeen bij PBul Y.d.Steen (39ï015\)
zo snel nogeLiJk tloch uÍterlijk voor vriJdagavontl 19.00 uur. Bij geen gehoor
belIen naai Fred Grens (3635)+18). rn uiterste nood nog op zeterd.aporgèn op
uNS(366131\)naB.oouurbiJieman.IvandeJeugdkoUni6Sie..
Elfba} datuE aanvang tegenstander uit/thuis terrein/veld saxo ' k. Lens

t ,.r

A1 1 dec. 1)+.30 Lyra.Al thuis V 1
81 1 dec, 12.30 tr'eyenooral BZ thuis Y L !

BZ 1 dec, 10,30 VIOS 82 thuis Y I'
l+ aec,. t9.óO . BJ-aur zwart B2'uit (vr. ) , Dr.Monsveltkade

83 1dec,.12-.Q0. ,,Juventas 82, uit , Vrealenburchvèg
CI l..dec.- '10.30 .,. DHC C1 r 'thuis 

V 3

3 dec. 19.30 GDS Cl (vr.) ttruis 'l 2

c2 l- dec. l?.)+, RVC C2 (vr.) uit . SPortpark frene
Dl- ,. I dec . . ' 10 .00 ,scheYeningen DL . uit lloutrustweg 

.

' 3 alec. l"8.1r', r ]ruC D1 (vr. ) thuis - 'l 2

DZ 1. dec. , 11.00 , WP 'D l- . . uit .. Zuiderpark
D3.',,'- 1 tlec. . 13.00 nAvA D2 'thuis \ 2

EL l'dec. , 9.30 SEV F"L , ' thuis Y 2

E2 . 1 dec.r, 9'30 Quik Steps E2 ". thuis \ 2

E3 l-'dec. '10;30 ,,Postalia EI thuis V 2
EI+ 1 dec. L2.30 vCS E2 thuis V 2

3 dec. 1T,00 Ëxtra trainng oP IiENS

E5 I dec. 12.30 Monster E3 thuis \ 2

3'dec.. 1?.00 Extre tralning oP LENS

E6 ' , ,, 1 dee..l l-0.30 L,aakkwartier El+ thuis \ 2

3 dec., 1ï.00 I , EYtre.training op LENS

11 iO nov l8'r, '' 'sinterkl-aesvi-ering op LENS (zie t<opy )

,1 tlec. 10.00 Velo F2' (vr.) uit
F2 30 nov 18.1, SinierkLaasviering op LENS (zie kopy)

L tlec. 10.00 ScheYeningen F2 uit Houtrustveg 
.

f3 30 noY 18.15 Sinterkla;sviering op LEI{S (zie kopy). ; ., l-"dèc. 11.00 Quintus tr'3 uit. 
. 
Leeuverik

rl+ .,30 nov 18.15 , Sinterkla,asvierlug op LENS (zie kopy)
I dec. ..L0.00 ïil-hehus I'2 uit 'Westvlietveg

, t,, -

BIJZONDEBIIEDEN: ' ' r

.3013
11
9.\'

1T'30
10 .30
9.\5

18. \5
11. \5

9 .00
1T.\5
10.00
12 .30
9.00
9. 00

L0.00

30

l-0 . 00
16.1i5
r.8.00
9.t5

L8 .00
9.15

18 .00
10 .00
18.00
9.00

12,00
16. \5
12. 00

4.\5

- aanvezig rJuko vanaf
- gaarne outlers met v

8.\! pur: J, Pronk, n. Jansen en A.v
ervoer voor: LENS DLr D2 en É1 t/n tr')+

.è. Donck

- LENS 83 en C2 eigen verYoer
- op loensdag lr, d.ecember geen training i.v.n. SinterkLaas
- Lees onderstaande , kopy goed.door :., I

- opstelling als bekenè met . uitzonderin8 van:

7



- LENS
. I,ENS

- I,ENS

- ].,ENS

- IU{S

D1
EL
E6
tr'2
F3

zonaler M.
zond.er D,
zoDd.er M.
z'onaèï F.
zonder M.

Seidi
Rbos
Poot .
KuÍk
KuÍk

Afeekeurd of ni-et? ?

NogEaals: biJ tviJfeLachtig weer mogen de D.E en F kfassers naar LENS beffen
(tèf: OTO-S66131I) of het voetbaLlen tloorgaat of niet. Nog steetls bellen
er leden naar and.ere telefoonnr:mmers. Dit is echt niet de bedoellng.hoor.
Bel al_leen naar ï.rlNS l!l!.De spelers van 41 t/n C2 moeten naar LokateL TV

kijken. Sleel Je uit klJk den naar het te€nl vaar tegen je noet spelen'
Dus: Lyrs Cl- - Ï,ENS C1 dan kiJken bii L,yre C1. Spee] Je thuis bv: LU{S 81 -
tr'eyenoord kiJk dan biJ LENS 81. Staat Je teaE niet tussen tle afheurlngen
dan noet Je spelen. Simpel hé en de info is Juist.

Scbatluvprograrme.
BiJ algehele afkeuring van het kompe

13.30 uur IENS Al- trainen
L2,30 .,uur LEI{S 31' 82 en B3 trainen
L0,00 uur LENS Cl en C2 trainen
10.00 uur LENS Dl' D2 en D3 trainen
10.00 uur LENS Et t/n E6 trainen
LL.00 uur LENS FI t/ro Fh trainen :

titie progr8lDma wil,leË $iJ het onder:

tle proberen nog vriendschappeliJ ke vedstriJd.en te regelen, Of hetlul<t horen

Jul-Iie zaterdag veI. Néen voetbafschoenen , voetbalkl-eding, Smschoenen en

een treiningspak Eee. Iatuurluk vervachten wiJ ell-e spelers en ]eitlers '

Niet opkoners: te laat afbeLl-en.
Afgelopen zaterdag bfeven de onderstaantle speLers zomaar veg: H. Yas&r Yan

83, R, Marten van D2, M. Saiali van D3; G. Comoers van F3 en 1S.' oufrigh van
F\. Dit kan natuurliJk niet spelers en oualers. Kan Je echt nlet voetballen ':

bel- den èven af biJ Éau1 v.d. Steen voor vriJdagavond 19.00 uur (tel. 39?015\)'ï'
Daarneast kregen ve op zaterd.egnorgeà ook nog enkele zeer lete afbeLlers :

door. Sous kan het niet, anders det begriJpen ve best naar voor enkele Jong- l:
ens werd er onnotlig laat afgebefd. Kom' op oudels graag l,at attender ziJn'
Het is een teamspor! rlaar uï zoon nee bezig is.

Traini4gqpq\.
3iJ trainingen is het net het vat koualere weer echt ve
ningspak aan te hebben. Je staat iruers altii{l 'we1 eve

rplicht on een trai-
n stil. Trainers/ouders

let er op. Vooral op de voensdapiddag lopen er teveel spelers zonder
trainingspak rond.. Zatermorgen kïanen er zelfs enkele J'ongens vanaf buis
in korte broek ons,terrein op. BelacheLiJk gewoon in d.ie kou. Ouders even
iets attender hierop letten, i

BLessureleeè.
Bob Tus van A1 kva.n zaterdag net krukhen en z rn been in het gips op LENS.

Wat er precies aan d.e hand is hoort hiJ deze 'week. ilopeLiJk vslt het nee.
Ergin Ayalogdu van A1 heeft aI enige tlJd behoorliJk lest van ziJn rug.
Hoelang het, nog gaat duren is niet precies bekend. Farley ALladin van 81
heeft te boren gekregen tlat voetb&I1en dit seizoen er niet meel biJ is. .-
Een echte tegenvafler voor f'arley. Hans Verhey van BL beeft ook' aI rug-
klachten. HiJ vil wel- graag spelen maar het gaat echt nog niet. Deze week

hoort hiJ er meer over. Patrick Sinke van C1 tobt net een onwil-Li8e spier.
Hope1iJk doet de Íysiotherapett goed verk en kan Patrick veer sneL Bpelen'
Xichard Doul{ lIan C.I zit helènaa1 in de lappennand. tlanneer,hiJ veer aan
voetballen toekont valt noeiliJk te zeggen. De orthoped,i§t Boet ultsl-uitsel

8
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Jeroen l{oefnaggl van CI heefi faet,ïilrl arn hielbeen' 8en piJnliike ,L"5 
"p'voetballen- is. onnogel"iJk voor.helo én idat als. Je er zo gek op bent. MicheL "' " "r'r

Urgert van C2 moet nog evèn rrachten voorde,t zrn neus Seheel Senezen ie. Iet ' ' '',
eiia is eqhle{ in zicht. Yofri Yasar va! D3 noet nog even in het gips bliJven';. :'
Niet leuk naluurfiJk meal koln,eèn ii;ten Yofri' Iíin BLon,' leider 'van 86, " -"i '

heeft een ongeldt lehati en ziJn sleutelbeen Eebroken. Een piJnliJke zaak. '' L'
HopeliJk tan.'liJ toch sneL 'weer de traiuin8en en de Leiding op zich ueDen ' " :" I

Raymond Groos van 11 Eoet ook'no5 even geduld hebben. DÈt i§ niet nak)ieliJk r. r,..
otrldle leeftiJd. - ' t' '' '

Il-1e geblesseerderi vensen viJ een spoetlig herstel toe. IÉat Je gedurentle de

bfegsures zoveel nogeliJh biJ Je elfta1 .zien ook aI tluurt het'.erg 1an8. 
,_.:r_..,a l.;.

Geen treinin8. ,.

op.wo-"n;d'rg , decemler vordt er door géén ènkeLe. ieugdgroeD getraind i.v.m'
hèt Sinterklaasfeest . De. trainingen vau EI ï/u FIl alsnede van de niet ge-
selekteerden Jeugd, én de A- en B-sèIàctie verval-Ien dus op ! clecember. :' -

Sinterklaasfeest F1 t/ n.Flr op LENS.
A,S, vriJdag.30 november v'erwachten we afle 'tr'-klassers o!0 18.OO uuf' op. LXNS-.

Eerst een ]euk voor programtra r alaarna komt SinterkLaas. AI1e F-kLasser' '

kriJ gen een kadootJe van de Sint en tle broertJes en zusJes vat snoepgoeal
van de Pieten. Ilet yordt een leuke avond die on 120.00 uur àfgelopen isi
Natuurlijk nogen- d.e ouder,s (achtei in ons cfubgebouv) erbiJ"b]iJveà. Tot
vrijalag al,Lemaei en kàm s'.v.p. op tiJal.

ï,angs tle 1iJ4.
Nognaels verzoeken viJ alle ouders tiJdèns de wectstriJtlen achter de hekken
of de afrastering te bliJven. Op het vel"d heeft alfeen cle .Leider vat te
zoeken. HiJ bebandelt geblesseertlen spelers (ook uw zoon) en is nret het
coochen van het team bezi§. We \rragen de ouders om zich verder nergens mee

te bemoeien. Beperk het tot het zo nu èà dan positièf aanmoedÍgen van:het
team en l-aat taktische opnerkingen. en/of krititsche opmerkingen aan het
sdres van ale scheidsrechter of greirsièchte, rnaar aèhtefl'rege. Dit helpt
toch niets en zal afleeD maar het spe] van LXNS negatief. telnvl-oetlen.

J

UITSI,AGEN JEUGD: .

LENS A1
LENS 81 :
I,ENS 82,,, . -
I,B{S 83
LEIS Cl- .." -
IENS C2
DUNO DI
Duinoord Dl
Hilhelmus D2 -
T,XNS E1

I,ENS E2
IENS E3
IENS 8I+

LENS X5
I{BS EB

VCS T1
ODB F2
Laakkvartler Ill
Tonegltlo F5

- Quick E3 8.2j sEv E3 5-r-
- Gravenzaíale ?-1
: ïIestLandia . 2-\
- IENS X6 '' 10-1
- I,ENS F]. ]-1 ,

-'LENS r'2 . 0-]-5-,
- IENS F3 0-11
- I,ENS Fh '3-O

RVC 42
DHO B]. -

Quintus 31

3vc 82
Lyra CL

Quintus C1
I,ENS DI
I,ENS D2
I,ÏNS D3
BTC E2

L-l-
2-6
3-l}
D-O

2-\'
0-5
7-0
3-6 ,

0-l+
?-1

Het was. vel- vat fris af6elópen zaterdag. Zeker 's-morgens toen de E en F Jeugd
speeltlen. en hgt nog regende ook. Je mag biJ tleze extrene kou best een naillot
of trainingsbroek aan spelen hoor. Zeker onze kleine E en F klassers.

LENS A1: Leuk aanvellend spel naar de.echte vi] om te vinnen ontbreekt toch
nog. Zaterdeg tegen kopLoper Lyra heb je die zeker nodig. 1'le rekene
op Jul]ie en op heel veel publ-'iek. Succes en bij vinst linonaèe.

I,ENS A1 - NVC 42 ( 1-1
Voor een handJevol trouve LENS-supporters die ondenks de kou toch nog vareD
ko:nen kiJken ljet, IENS afge.Lopen zaterd.ag een punt l-i88en tegen het zvakken
geachte BVC. XVC beefi in dé hele vedstriJd één kans gehad ' en deze Seps'kt '

) r-r.
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DitSebeurd'e6nlnubenvoor.hetrustóignàelva,neen.zvakkescheidsrèchter.
íijr'rin"t." Later ofteuel één ninuut voor rust, Écoorden a'lsnog d'e Yerdien-

de geliJkroaker tloor een dr'oog schot vaí JiErqy S' Na rust waren er noÉ kleine
;;r"j;;";;"t LEN§ maer doelpunten vieren er niet meer en zo bleef het 1-1' -'

önà"rrx" ait puntverlies hebien ve toch nog aansluiting ,net ale top 3, ónd,at

ivi","t l-O-biJ WC vèrlóór. Yoor voLgende.veek st€'s't de kraker tus§en

LENS A1 en lyra ar op irui-piàà"amoa en-viJ ( spelers+begereiders van A1) ' "

hopen op een flinke hoeveeiheld LilNS-eanhangers ' Dus vóor in de agenda: LENS

nr---.ry-,"Àizateraag]-decenbér].l+.3o-uurveId1.

" JiErY S +''Peter P' '

LENS Bl-: niste Hans en Bobert àest vel- tegen een sterker D!10 ' Een 2-0 achter-
:-:J""à verd nog wel veggeverkt tot 2-2 Eaar Dl.Io ïon toch veraiend

maarïe}geflatteerdnet6-2'Zeterdageenverrassingtegenkop-.
loper Feyànoord-. Ïeàden!! De Linonade sta&t aI klaa?'

LEI{S 82: Iiet. zÍch echt foppen door Quintus. Een sterke eerste Lelfb (3-1 -
:::'-::: 

".à;l 
-""ra-À".rotg-d- 

aoo, een sl-appe tveede herft en een \-3 ver-
Lies. Don hoor' Zaterdag tvee punt'en '

IIENSB3:nisteleiderWilwelheeLerg'Hetteamliepstuurloosrondzonaei::=---;=; 
rnatr te proberen er iets van te maken ' J€':mmer hoor ' voetbar vet
serÍeuser.

IENS Cl: verloor Jenner genoeg onnottig Bet \-2 van Lyra iaar ves besl-ist
:==:='---:=- niet de iti.raurul Helàas meenden enkere raders zich met de reiding

te noeten bemoeien. laat dit toch achterwege ' Nienand' schiet er '

iets nee op. WAt er n& afloo! gebeur'te sloeg hefemaal nergens op

en is een schantle voor onze verenigÍng' Sne] vergeten'
LINS C2: hleld Quintus tot.de rust nog bii' Daarna Senskzucht net als op

de training' qulntus nocht 5x zeer makkeLiJk §coren' Kon oP

jongens, }Iat neer karekter tonen.
LENS Dl-: met 10 man. Zondei keeper (vas niet nodig Lesfey) fles het een

ongeLiJke striJd. Toch heeft D1 zich zo goed mogeliJk verzet'
Zaterdag een stuÍIt tegen Scheveningen ??

LENS D2: vervoersprobleem. Kom op oudeis, help eens mee' D2 kva'n drie keer
achter maar von toch net 6-3' Kfasse'

LENS D3: i{il-hehus D2 - LENS D3 0-b

Jongens d.it Has een kl-asse vedstriJal, dj.e Juuie hebben gespeeld' Al-leen
ginl iret biJna niet tloor, dit kvam d'oordat er in eeïste instantÍe niet
lurró.g .rurró"r aaí$ezig vas. OUDERS faten we rleL vezen' u doet u kind op

Ëu, =iort (in ait gevai voetbal) kan er Öan ook eens een keer d'oor d'e

oud.ers voor vervoer gezorgd worden, het ziin altiJkd dezefftle personen tlie
het doen. Ik kan u dit zeggen, a1s er in het vervol"g niet genoeg velvoe}
aan'wezig is biJ uitvedstrijaen, het voetbalLen dan niet 

'loorgaat ' 
hÍerdoor

ziJn de kinèerèn de tlupe, "ltt', 
aut?. Het is namelijk on 1! kinderen in

tvèe.autots te vervoeren. Ik hoop in ó.e toekonst op uv fledeïerking'
iDrt 

-geldt 
roisschieir voor nog neerdere- elfbatlen) ' laten IÍe het nu maar

heblei over d.e vedstriJd die afgelopen zaterdag is gesPeefd' Ondanks-het

kouale $eer helben onze Jongens bergen verk verzet, vaardoor ziJ net 0-4

ronnen en dit terwijL O3 oi ae ]aatste plaats in d.e poul-e staat. (Ju11ie

zien het, dat het dus ve1 ian). ttet is jarmer dat er toch nog steeds
600r enkele Jongens "fr"un- e;"pu.lcl werà (ze vetëh zelf veL vie ik bedoe])'
Jullie hebben kunnen zien dat de iloel-punten ziin gemaakt, alooÏ het over-
spelen.naar- elkaar. Aankomende zaterd,ag laat het D3 el-fba1 gevoon zien
d-at de, wedstriJ,d tegen Wilhelmus geen bevlieglng vas' sae" dat ziJ verke-
liJk kunnen ,oétba -"n met een goéde inzet' (iroop ik)

*ÏïiH.'"'u*
LXNS EL: hed het moeiliik ttit keer. Niet eens omds't BTC zo goed ïas maar

LENS drs.aide gevoon nÍet en dat nioet een keer kunnen hoor'

-te -



LENS E2l de tleg be8on Boed'' Lekker dro-Ö. E \'eer' Maar er kuam nattiEheld en
ry-: à" 

"pËrÀ"" 
.tàt à"o te trirlenl Dooi go9è so'roenspef werd de tegen-

stanaler toch weggeBileefd '
IENS E31 ontianks a" *ol'r ïEui-"à" 

-""*"t') 
verd het toch een a's'rtlige vedstriJ cl

es=-: íiií'"""-ai""t àu-letei" p10èg. via nooie combinaties verd er !x
gescoord.

LENS EI+: E\ had ]ange tÍJè noeite met tle tegeustand'er ' Toch liepen ze ineens

uir Yan e-f nt.l-t-i-in ""' 
p"*r- ninuten '- Zie Je vel dat het best

LENS E5: spee
gaat a1s Je sanenspeelt ! ! I

Ide een leuke vedstrii d vedrb, ,.'{
iJ WestLendia net eYen sterker

LENS E6: zonder de vàste leldei naar HBS| , NatuurliJ k ,\qgoh de wediitriJd biJ

IIBS zoals aitÍJa veel- te, Laat.r G.eregeld is er:. daar-, hel-aas ,nobit
:het vefd

vas in tle afïerkin8.

ièts. Verkleund begonneó deï ÍtrÏ{sspelers die- we op tlJa

!.t

L

stonden -.'aarí de ve<tstriJ tl. ' Dat 'ging niet neer'.

,i t' :l ,--i:jurjjl

op

-t ï' 'ti
t

, t!
i'+'LENS FI: oP riJn vra. een uoeder:

Da 'vI èr'ri"àr even tégen r

-\k\lr i I
,,.,..!
I

-Í1.
h.ll'

\;,;;'r

,'.1 
:

Í

t;r

lre r''Eoès éri1 in; tle rregen
rqr, Toch 1Eingen ve ',naar VCS

ó'atlJrï"ài: en gaven ..2è daar even v
1re klràmen s1 snel ngt 1-0 voor

1.r
;;.n,

en, n8en d.aar gewoon mee doo:rwe.'.gI
,.iui;tbij -stond hei'l+-l voor F één '

tle kou ging echtei $oor nerg en been í-
Toch maar raen' dè. tveede he1fl beggnnen

en tenslo!t-", hebiré i{e \ mé_t'1. 51Ij eeiönben
d''vas:hetLENS E2: wat een nannen. i.HritÍerwarnen

van tr'z op èeze kou:É novenberdag
om te zien hoe de iongens

een vddstrí,1a oP de mat legden,

vaar Je liggeÈd op.Je rug in het rrarme sPaPJ e"alleen van zou

Mlsschien sPeeldén- ze deze vedstriJd vel
kunnen dromen;

doel-punten vlogen--a1s pepernoten Ín hetvoor Sint Nico
doel-. Ïet ï43 een gigantische strooiPart iJ ven !ENS. RoY net T,

Barry raet 5 varen vel de hoofdstrooipiet' en. Verder strooiden Ï'red.,

r.Slan j e? ?

LàËs . De

.i; ir"'

I',erd1 en l.ttchaeL ook een doeLpunt nee. Volhouden zo.

],ENS F3: zo \t oeg op is niet nakkel-iJk hé jongens (Iees ouders ) UIteinde].iJk
'waren ve toch net 9 nan. Zes doe Ipunten van Kevinr 2 van Mlchael,

1 van Roger en 2 Yan Zakaïin zorgden voor 9en 0-l-1 overvinninS.
Hebbeu Jullie trouven- s die schitterende schiJnbevegingen van Renaldo

gezíen. 'Ga zo .door en,tot vri j dag .
fiJke: ploegen . Tonegldo trok net

IENS F\: een sportief due] 'tussen, tve-e',8e
het benutten Yan de doelkansen aan "het langste eind. en von net

3-0. VoLgende rleek vinnen lrij."

.lr
(

f
I
+

t
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WEEKBTAD VAN DE YOXTBAIVERENÏGTNG,LENS
6\ste Jaargang nlrener 18 , B december 1990.
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Otr'tr'ICIEEL:

Nieuwe l-eden.
. Meer,
3211891.

Seza, 250166, Sterrenoorrl ]'B, 25ltl4 JX Den Haeg

Mutaties ledenfi.l st .

28?6 l{ v.tl
tel:

Adresvij ziginS
23;62 H i. w."iur, Sezo, LoevesteinLaan 461, 2133 AP Den Hàag tel: 36?hBÀ9.

Tel-efoonniJ zigina.
aI3? Al. Reesink, selo, 36352\, '

WiJ ziging lidnaatschap
2\02 0.K. líittenan, Hordt sezo
1521- M.J. Ne.l,issen vordt. donateur.

Opze NA

2t+52
2836
2799
2'Í98

Wittenan, NS

Ras, NS
Bas, F Jun,
na.s, E jun.

PM
E.J.
E.J.
J. E.

Boete
Registratiekosten: ' 1e boekihg X, 10,-: P. Snelders

Setaling vó6r f7 -a?-g} . door overrnaking op girorekenine 336?11 of bank-
rekening :".299d+229 Babobank Den Haag, t.n.v. V.V.LENS te Biiswiik onder veï-
nelding van t'Soetet'.

- Het Bestuur.

AIGH'IENE IEDXNVXRGANERING,

0p naardag 26 november j.1. vond de iaarliJkse Led.envergadexing pleats, die
bezocht vexd door 22 leden, Janmer dat er zo neinig leden aanrezig waren,
TÍant er werden ons inziens toch ve1 enige belangrÍike za\en besproken.
Het .l-eeunendeel, van d.e biJna d-rie uur durende vergad.ering verd besteeal aan
het te yoeren befeid en de niet los tlaarvan te beschoulÍen begroting. Met
name het beleid met betrekking tot de fgcilitqiten aan de zontlagselektie
verd. uitgebreid besproken. Het beknopt geven lre voor de feden alie niet
aanwezig varen een resumé van het besProkene op dit Punt '
IIet bestuur is van mening dat I,ENS qua vereniging en organisatie minimaal
in tle tveed.e klas behoort te spelen. WiJ Yerwachten ven een goed draaiend
en hoog spelend eerste elftsl een positieve uitstreling op de gehele vere- l

niging. Het beleid van het bestuur is er tlan ook op gericht de voorwaartlen
te scheppen om een terugkeer naar een hoger pl-an nogel"iJk te maken.
IIet zal- zovel voor tle huirlige als voor de toekomstige ieden aantïekkeliJker'
gemaakt moet sortlen on in een selektie van LENS te spelen. Daartoe
heeft 'het bestuur dit seizoen al een aantal maatregel-en genonen. WiJ zou- .
tlen echter de facil-iteiten voor tle seLektie nog verder viLLen uitbreiden '
hdat tte huidige baten oDvol-doend.e ziJn on dergeliike u'itgaven op terniJn
te kunnen bèkóstigen, za1 dekking moeten vorden gevonden rnitldels , sponsoring.
Het bestuu" gaat op zoek naar mogeliJkheden on de inkomsten door sponsoring
te verhogen.

-1.-



Aan de leden is gevraegtl, en lk herbaal dit hier Sraag nog eens' mee te
denken om nieulte sPonsors blnnen te hal-en. Probèert u het bedriJf uear u
qerkt of vaar u zakeLiJke kontEkten mee ,heeft eens voor LENS te interesse-

".r. 
"rË' 

"à*"ris;-i;;-à""ià;"-a. 
vÍsie van bót bestuur' dat verdere uit-

breiding vau de facil-iteiten Yoor de A-seLektie nóaz'ake1i;f is, on.te
'voorkonen dat ue naar een bedenleLÍik niveau afgliJden. Niets doen is
achteruit hoI]en, Mochten ve er niet Ín slagen YoLdoende dekklnS te.vinden
niddels sponsoring 6an zullen de ]eden hèt zel-f noeten ophoesten. Verhoging
van ks.nti;eprl;zen en/of hontributies is tlan onontkoonbaar. TiJdens tte

velgadering- veid net de Le6en afgesproken d.at ale ïe geen of onYold.oentle

sponsors vind.en, er tegen het einde van het seizoen een nieuwe ledenver8a-
dèring za1 rrodàn uitgeschreven om samen et de led.en tle finenciëIe situatie
nad.er te bekiJken en te. bepalen velke naatregelen genonen moeteh $orden. '"
De vereniging steat voor eén belangriike beslisslng. Vasthoutien' aan de w8't

neer a.uatèuristische 
' 

, Senetigd' lrestatiève benadering, 6f de prestatieve
i;;l ";; tiè zaat< ,""" 1t.n ,rItuóo*"tr. Het aeeà het bàstuur genoegen 

'l&t 
"

toetsing van dit ondertleel van het te voeren befeid s'an de nening van de'
Ie6en, ioldoende draagvlak opleverde on op cIè meer prestatief georiën-
teerile weg door te gaan.

'"ïËl"3illï",,".

tj

SESTl]tm en KoMMISSIES

zofas beloofd tiJrlens tle Jaarvergaderlng rvolgt ondersta8,nal de huid.ige be-
zetting van bestuur en kornrnissies

BnsflruR .
- Voorzitter: Ad Coret, teYens bel-ast met sponsoring en kont8Jrten met de

Gemeente,
- SekretàÍis: Jaap Colpa, tevens kontaktpersoon Yoor de red'aktie'
- 2e Sekreteris: Ina Y.tl' Berg. net o'4.,taak de leden en kontributie-

administratie I

-Penninpeester:ÏíinKouuenhovenrookkontaktpelsoonvoordetoto-lotto-
koruuissie.

- Cormissaris: .Ben osse, zondagselekties .

- Commissaris: Bert ?ennings, niet-selektÍe zonda8' zaelvoetbaL, neteriaal
en berkonmissie.

- Comisseris: Maltin Reuver, Jeugdvoetbal.en akkor'modatie '
Veksture: coulnissaris zaterdsgYoetbal-

- JUk"'. PauI v. d.. Steen en tr'red Grens.
- Seko zond.aS: Ronal.s Bergenhenegoulden, René Keus ''
- Seko zateràag: Jan Ha.n, André Spa, An BeïgenhenegoutÍen, Ben v'd' Nouland''

- BarkomÍssie: Gerard v'd. SteeD, Ren6 v.d. Steen' Tinus v' Zilfho-ut '
- nedaktie: MarceL Jansen' 8ob Pi1on.
- Toto-l,otto-konmj. s sie: Gerera Kenpérman, trbens Disseldorp, Jen Bom' Ab

Hoppenbrouvers.
- Zaal-komnissie : Ror.rald Ser8enhenegouven.
- Kaskonnissi-e: André Spè, Charles BordewiJk, René v'd' Steen'

Plrr.Lld. : Ronalti Bergenhenegouven.

IJNTCORN I'NICORN UN I CORN lJNI CORN lJNICORN

Uit§lasen 3e kl. K§IB

Hippolderwc :'
Deffia

taakkwartier
DW0

WestlandÍa

- DSO

- GDA

- H.Y. Holl-and

?-D
1-L
0-1

\-z
3-2'
3-0

- I,ENS

- Vredenburch
- VIOS

2



Konpet itiestend:
1. VIos '11-16
2. l,Eaktsvartier l'2-16
3. Wippolder 12-L\
h. WC l_l--13

5. Westl-andia ' 10-L1
6. pI.Io 11-1L

30-12
26-20
20-18
u-15
21-L2
25-2)+

,8.
9.

10.
11.j't'o

GDA .

I,ENS
H,v. Hoflantl
DSO

Vredenburch
Delfie

.,12-1L
12:10
12-r,0
l_l1- 9

_ t1-.9
"tL- 6,

18-2\
1ï-19

'76-28
a9-22
11-16

' 1\-21+

AfgelopenzondagvasGuidoHalleenonze'§ast'biJWipPolder''Hierondervolgt
uijn, iiint dichterliJk relaas ' .,:. ''.

He zÍJn nu (ruin) hefflleg met 
'Ie 

kooJ'etitid' nen nooie gefegenheid om Íoor-

de Laetote keer een tussËnstand in d; kompetitle on tle UNICORN-trofee te

Fred Spa r getr.
Ruben Jortlan rr

Jan Buitel-aar ' 
" 

rr

3onald .6ogr-scn *

Martin Leyentiekler 'l '

1.
2.
a

L.
,.

óq

.58

.ll0

7
6
6
6
6

??
2A

U ziet dat Ereè SÉa een gaatJe .geslagèn heefu' Het peleton zal op de pedalen

,""iàr .r-r,"1-gti't" aicíten' liè zulren zièn " :""'''-: .: . - '"l

HERFST IN DE WI?POI,DER

A1s Je van hèrfst houdt
boven nevelslÍerten; di
verfl-etsen in zorn'herf
zoals alleen Roald Dahl
spected.r', ongelloflijke
herfst.

, rlan houtlt. Je van de WippoJ-der ' Een, asgieuve- lucht
Ë tet vela aàn het oog.villen. onttrekken' Kfubkfeur
st. Voetta:-fers liJken schinnen in een schouvspel '
dat zo boeÍnd kon beschrijven: "Ta1es of the une-'
verhalen. Doo:gaans ben ik Seen liefhebber van

en

Toch noetl verza.uefd on miJn zondagnidtlag in- de llippoltl:l d:?i-:: :ï::S::'
*r"i ,iin favorite ploeg lou daar spelén' vol veryachting klopte niJn hart'
na het otn zeep helpen 'r.;-iio"" noÀ) topropu" laakÈïartier ' De roodzvertj

e.ti.kt." zagèn sIËcnt.s blauwwittelterietJes voor ogen' 'Hoe zou dat j'n

De1fb gaen?

Co Adrièanse ma6' dan het rlekken ven de bsl hebben uitgevonden' Pin Westgeest'

beeft onze Jongens Seleerd hoe ze de baL- kunnen 'ont-dàkken ' En ttÉt kan - 
.

sous effektiever ziJn. uen Lr"io. teLeursteflinE $as, dat er op de BenSelo-

laan geen "smerikas.nse i"Ë".r-iirt"pter gereed stónd"on tle LENS-supporters

van Midd.en-zuitl vlug en veilig te vervoeren'

De gedachte ae.n ons krinkelende, vatervlugge ding Bubèn Jordan..op rechts'
de kLeine knuister .^n é"n-p"trick Puistei'ond.er de lat, onze t'Op Hoop

lr"o ieg"" tr'retl Spa op eIIe posities en onze zvsrtè sehaar ?ercy Biekman

als reddende engel 8af niJn-vefrifef vleugels richting herfstige Delftse

dreven.

Ond.errIeg hoopte ik no8, alat Pl'l de vriJ e-trappen-taktiek niet vergetei'r was ' .'

aoor t"-"prei.n, vant dat ontbrek er vorige veek nog aen' Het' 'word.een '

netige verstoring met een Roald DahJ- slot' Bij rust l--1 na een fout in
onze"defensie en-een onberispeliJke strafschop van Martin Leyendekker'

De t.lreede heffb leek ""n É"nit,ieé ventling te kriJgen toen Joo_p_ oèenkirchen ...'

eeu te zachte terug speeliat oplitte en in het tloeL prikte' Helas's

bleek onze vertlediSing à,àtni"'Jo'i=oh niet bestand iègen de uÍtefaerd '

hogere druk van wippotaer] Ilt ""n 
ongelulkige geHJknaier volgtle kort - " '

voor tiJd d.e genadekLap ' ook.a1s dooi lichaamszwakte (vier strólrpelentle '

";;i"t;i xon íuns ", 
gÉ"n offensief neer uitpersen' LENS 281 het dit

seÍzoen van bevlieging.n-'ràut", hebben. De enige kans op enig-succes lii^kt
in àe a."ae periodé tè leggen, als de lente zich veer aandient ' :.;

G. H.
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fTENS es.
* He gaan veer kaartenl Morgenavdnd (,;r:.,1aag ? àecemöer d.us ) vordt er d.oor'

nenigen veer gestoken, gesopt, Seblunderd en verzaakt.
* Aanvang 20,30 uur
r l{ekenlàng aI stóat er v}akbiJ ale brug een grote touringkar geparkeertl.

De nae,m ven d.e nas,tschappiJ ,I\TiEUGDETOURSII

* MisschÍen iets voor de gitwedstrij den , van LENS l-

* Uit-tips voor het neekend.: DSVP A1 - LENS A1
Thuis-tips voor het veekend: IENS 1 (za) - RiJsuiJk

. - ..., .t , LENS 1 (zo) - Delfia

Masnalag 26 NOv. J1. heb ik de jaarvergadering nogen blJronen. Het stond'er
gelukkig op een voor leder zichtbare plaats in tle LENS-reveu dus men kon
àr niet ovèrheen kijken. Van de redaktie zag ik niemand., dus neem ik de 

.

Honneurs ltraar vaElr. Het bestuur zat voltallig achter de tafeI. Nu fieet ík
ook eens vie er zoal inzitten. VeLe Leden ueten niet hoe of wat en homen
den net vragen bij iemand. d.Íe de LENS vlag aan het ophangen is. En d.at noet
men niet doen., Vele dingen verden ter hanal ggnomeni Men begon net de
notul-en van de vorige vergaderÍng, waar nog weI iets uit op te merken valt '
I,le kr.mnen niet overal op reageren, antlers is roen de volgende ochtend nog
niet thuisll l,leten jull-ie ïat ik niste op de bestuurste.fel? Een paar Jaar
geled.en lrroeg men er ook'aI naar! Het ltuishoutteliJk Begelenent I De z'8.
Grondwet van tle verehiging! ! feder d.ie zich als^Iid aaruneId.t, vord. geacht
zich aan d,Íe regels tè onderwerpen. Het is een boekje gebonden in leder,
naar ik meen ale zle herziene uitgave, wie heeft dat ding? Nu ve toch over
leer hebbeir, vie gaat al, dat leer onderhóuden? Ik heb nog.een gïote bus
lealervet van mijh oon zaliger, die het gébruikte bij het onderhoud Yan O.e

tuj.gage van een bekende Rensts.I. Hij zei aftiJèi alles moet soepel zitten,
niets kl-ennen en enz., een pa&rd kan nu eenErs.al niet praten. Ze l-iepen toendertíJd
altiJd in d.e voorste gelederen,' en na.zijn heengaan heb ik van die Renstal
ook nooit !1eer iets vernomen! ! En dat z.g.,vragenuurtJé; Een onzer vroeg
na€rr een alround verzorgeï, traingr, coach enz, enz. bij "een gezelschap
candidaat selektie spelersl! Die noet'zich dan ve1 aannel-den ! Eentje van '

groot kalÍber!! Als de betreffende spelers d.e ba,I ns.ar recht plàatsen
en hij ïiI hem over l-inks hebben, dan zou ik er ook gauw de brui ae,ngeven. ,

De voorzittei kan hem (traar) oox niet uit ziJn mourr schudd.en, Zo liep
de zaak naar het einde vaerin een ven tle Zaterdag afd., nog ziJn beklag
deed en ïaar d.e wobrtlen van PLATo ve1 op zijn plaats. zijn en die Luidde:

Taak van d.e Overheid (Iees bestuur)
is om een zod.anÍge sanLenlevin8 te creëren
da.t iedeleen zich er in vet bevind.

Het zij zo,
3'l-u. :

ÈDDÈDDDDDDDDDÈDDÈÈÈDÈD
S SENIONEN ZONDAG S.
cooc occ ccc aècGc cac cca Q

UitsLagen 2-12-1990

Wippold.er 1
Unitas 2
TENS 3
IENS l+

I,lassenaar li
Sohemen 2
LENS 8
I,ENS 9

I,ENS 1
I,ENS 2
WesterkYartier 2
Juventa,s 2
IENS 6 .

IENS 7
8AVA B

NKSVM 12

)-1

l+ -0
1-B
0-l+
0-h
)1-2

l+



Wedst i.'idprogr8lrna 9 decenbe" 1990

th. o0
11.00
10. 30
11. 00
11.00
13.00
13.00
r-1. 30

Wedsti.td

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
I,ENS 2
VCS 3
deFLe&ingos
LENS 5,
I,ENS 7
deAdelaars 3 -
upoor$1JR 4 -

De]fia I
DHC 2
LENS 3
LEI{S 4
WIK l+

Peraat 4
LENS 8
I,ENS 9

,32/]'027
610/1091
,\3/3018 .

,53130'r5
. 570/3L\7
,1\,r 6].:0 / 32l,z

630/328,
628/3212

J.W. Mollenan
M. Poldetaan
J. DiJks
N. El-sackers,

DhI. v. Knij ff

v1
V1

't2ll
v2/3

progranna vo nde veek ( 16-]2-1990 )

1l+. oo
11.30
l_1. 00
r-3. 00
12.30
l-2 .00
11,00
11.00

uur
uur
u'uÏ
uur
uur
uur
uur
uur

Westland.ia 1
Westlandia 2
],ENS 3
LENS 4
Jai Hanuman 2
Celerites 6
I,ENS B
IENS 9

- IENS ]-

- IENS 2
- Delfia 3
- Groen vitt SBl2
- LiiNS 6
- LXNS ?
- Celeritas l
- Verburch 1l-

IEN
IEN

s1t
sLt /m 3 worden d.oor d.e trainers bekend gemaakt

/m ) ats bekend..

0psteLl,ingen

Afsctrrilven
LEIIIS 1 t /n 3 biJ de trainers

T. Vierling 0'10-36066+2
W. Heijnen 0T0-3461088

G. Duivesteijn 01891-tT9\3
VriJda8avontl tot 23.00 uur klutrgebouv O?O-366131-t+.

IIGGING TERRETNEN:

LENS
],ENS
],ENS
LENS
TENS

lt
6
7
B
o

VCS

de Ela.aingos
tle Adel-aars
SpoorwÍjk

Topscord.ers seizoen | 90/ r91

Ll aloelputen
10 doelpunten

P doelpunten

B doelpunten

- Dedensyaartlreg 5 0T0-366890
- Sportpark rlrene' , Schaapveg, BiJsvijk
- Guatersteinreg naast klnatexboerderiJ
- Sportpark I Escamp 1, Hengelolaan

070-394091)t
070-36?8511+
o7o-3662fi\.

F. Disseldorp
F.v. KniJ ff
E.v. KniJ ff
A,G. I s-Gravendijk
D. Sand.ers
H. Bertens
A. Kuipers
n. I{assernan
C.v. d. Stee

LENS
LENS
LENS
I,,ENS

IENS
IENS
IENS
LENS

6
I

7
9
1 (zat)
6
7
T
1 (zat)

* LENS 3 2manb ersoneel IEVIFEN! ! !
achter d.e bar en graag 10 m8lx voor de bar)

VriJdag 'l -12-]-990 is er ESSS training voor de niet-sélektie ivm, d.e klaver_
j asavonal.

L ar/! L L u ULA UALI!b LrtJ l)

Z ZAAIVOETBAI, Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Uitslaeen 26rlm J0 november i



fhe Bonbers 2 - LENS A

ftrge].sEan 2 - LElilS 3
Vitesse DeLfh 3 - LENS l+

?-\
?-1
2-3

wedstril dDroera.nna ? t /m I )+ d.ecember 1990

VriJ tlas T december 1990
20,20'uur Snoïcanp 1 - LENS L

Maand&a 10 decenber 1990
l-9.00 uur BKDEo , - I,ENS

Woens 12 tlecenber 1
19. 0 uur LENS 2 - Quintus 2

- WestLantiie 221.1, uur IENS 3

Lieaing s Ien.

- Sl-echerstrBat 11
- Sportparkweg, Nootdorp
- I,lelis StokeLean 120L
- .Houtrustveg 1-08

zzT,T,zzzz7,zzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzT'z7.zzzz
Z TANGS DE SPORTEN VA]I DE Z.M ' I,ADDER Z
zzT,T,zzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzT'27'zzzz

Uitslagen zaterd.aq I decenber l-990
Wassenaar - LENS
Jac )r - rENs 2
MVOi723 -r,ENSll

Pro a.nne Zater B decenler l- 0

ll

2c

R3D RKDEO

0ranJ eplein

zuidhaghe
Iloutrust velal 3

oo5lo29
otzl06'l
023/t\9

oorl02,
o12lO6t
o23/])16
03\/2o2

0ranJepl-ein
RIOEO
Zui dhaghe
Houtlust

.30 uur
12.00 uur
11,. l+5 uur
tH'lS h i s

1-1
'(-3
t-2

- t{1.1slr1,lK
- Aristou Bo-2
-ADO3

XHA
BlA

H. ïubben
J. Jonkers
B. Iloorenman

L LXNS l-
IENS 2
TENS 3
vriJ.

Verza.mel ti.l d.en
LÉTS 1 13.00 uur
LENS 3 11.00 uur

LENS 2 Ll-.00 uur

Schadu$progra,uma Zaterdac B decenber 1"990

Het eerste en tveede elftal Íordt door d.e treiner bekenè gem&akt. Eventuele
s,fmeld.ingen voor het eerste en tlreed.e tear vriJdegavond voor 19.00 uur

LyrE
Lyra

BiJ algehele afkeuring trainen om 13.00 uur
Eventueel afschrijven is hierbiJ ook verplicht.

OPSTELL ING LENS 3:

- T,ENS 1
- I,ENS 2

aanvangstijd nog niet tekenti
aanvangstiJd nog niet bekend.'

IJ. Sinke, P.Ax, W.v. Mersbergen, L.
B. Keusr, Mi Spar.E. Midtlelburg, N. J
Eric tte wolff vil Je contact opnemen
Aanspreekpunt: J. Sinke tel: 0?9-L1923?

ProgranIoa Zateïdag L5 decelobeï 1990
1l+.30 uuï Postalia - LENS 1
12.00 uur Marine 2 - LENS 2
10.\, uur nAS 5 - IJENS 3
12.30 uur Nootd.orp 5 - IENS à

Sinke, A.v. lJiJngaarclen, ! de Wo1ff,
ages€.r, B.v,d.. Berg, J. Hitting,
met Jan Ha.n tel: 367 698T

S. oepasi
M. l,alerar

N.N.
N.N

6



0efen aruna

W0ens dag 12 dec

1-9.00 uur Dorr
erober 1990
1 - T,E}IS 1

l,töensda,R l-9 deceslber 1990

i9,oo l.rt, lrus r - IENS 2'

VAN EET JEUGDFRONT

BIJZONDENHEDEN

- aarrvezig Julo vanaÍ o'\5: M' teu't"r "i't,A-'t'd' 
Ileuvel

_ gas.rne ouders net .,,uruJó, ïÀ""-ieNà, AL,B1,c1,c2,D3 en EI t/m E6 .

- LENS 82 en 83 zorB 'ooi-uieÀ" 
veÏYoer (iiets ot bus)

- I,ees onderstaande kopy goed door 
'

- Io"i"rii"e"n aLs bekend met uitzonèering van:

- f,ftlS Aa met F. B8'rsatie
- ímló cà met M. urgert zond'er J' sovsal

-7 -

LEN§ (366131b) na

, c,:r l,

Afbellen voor onderstaande vedstriJ d.en alleen biJ PauL v ' d. Steen ( 39.ro15l+ )

zo snel nogelijk d'och uj.terliJk voor vÏiJ dagavond 19.00 uur. BiJ geen gehoor

beu-en naar Fred Grens (36351+18). In uiterste nood nog oP zaterdagporgen oP

ssie. ' ri
8.00 uur bij ienand van de i eugdkonroi

tand,er uit thuis terrel-n eld ssm. k.Iens
Elftal 'd.atum t

12.\5 DSVP A1

19.00 DHI;'A1
t2.\5 DSo 81

) , tnuis
Groenevij dte/PiJn.

\2 18.15 "'
v.Íuy11sP .park/ZrM l-1-00 (auto)

Erasnusveg 10.15

11.0b .( aut

) .lz.3ot't t

aat 1T.\5 (auto
tB B. h5 (auto

o,
A1 deó .

dy'".
,'dec.

o

vr
uit

' uit
uit

(

cl_ I dec.
c2
DL

12 èec.
D2 B dec.

83 I èec.

8 dec.
B dec.

D3 B dec.

1l-.15 DSo c1
L2.30 sEP CI
10.30 vIos D1

l-9.00 Gravenz&n
r,2.30 DHO D3

10.00 vuc D6

uit v.tuy
uit Brasserskacle Delft 1l- '

l_0

B1 I
B2

E1

E2

E3

r'3

8 d.ec . ' 11: 30

B dec.

I dec.
9 èec. 12.00
I dec. 10'00

10 .00

HTSV B].

1\.00 Die llaghe 82 'uit Ockenburgh (zie koPY
l}sp.park/Z'M 9, \5 (auto

00 (auto)

thuis vl- 9. 4>

Gen. Sp. Perk 18. OO (auto)

thuis v2 l-2 i00öe.SV! uit

12 dec. 18.30 KiikÖuin vr uit Kijkduinstr )( ) ),uit tt kleine ]oo/V

12.00 Scheveni Houtrustweg 1r..00

9 dec. 12.00 Ond'erling toernooi oP LENS (zie koPY ) l-1,.1+5

10.00 HS Texas DHB E2 uit Duirlaan 9.00

Onderling toernooi oP tUlS ( z ie. kopy ) Ll-. l+5

líilhel-uus E2 uit Westvlietve /v'B g .00

ngen El uit

s
)

)

ersTenBiaar

9 dec. 12.00 Onderling toernooi oP r,nNS (zie lioPY

Groen Wit '58 E1 uit '
Melis Stqkel-aan .

1l-.1'
1r.. h5

11. l+,EI+ I dec . 12 .00
9 tlec. l-2.00 ondeiling toernooi oP IENS (zie kopy)

E5 B dec.
9 dec.

E6 B dec. .L0
9 dec. L? .OO Onderling toernooi oP

.30 RKSVM I'1
LENS (zie koPY

thuis
ining F-klasser 'í en B Jaar

thui s

Quick E6 uit Savornihlo[an]aan 9.00

l-2. OO Onderling toernooi oP LENS (zie Kopy ) u.)+5

.OO Vitesse DeLft Eí uit Sp. park oude1an. /Del-ft' 9.00 (autr
r-1. l+5

9. 00
16. \5

t
F1

L0 'dec .'
F2 8 dec.

B d.ec . 9
1?.00 Extra tra
10.30 JAC E1

10.00 '

10 dec. L7
B dec. 9

.00 Extra training F-ktassers T en B jaal 16 .l+5

.30 Gravenzande Fl+ thuis 9.00.

10 dec. r? .00 Extra training I'-KIas s 16.t+,

10.30 SEV F}+ thui s 10.00
F\ B aec.

l-0 dec. 1T.00 Extra training I'-klassers ï en 8 iaar t6,t+5



- L,ENS DI L. Peek zie ook LENS D2

- LENS D2 zonder R. Marten en R' Korff,eker mèt L' Peek (ook D1)

- LENS D3 zond.er M. Saiài en net Y' Yasar

- LENS FL net R. GÏoos

- LENS F2 zond'er n. Oeldrig
- De overige teeus zlJn a1s vorige wee\'. -

Schad ro ev,.a bi aL el-e afkeuri
BiJ Éet kompetitieProgr 8lBma doen vij altiJd vat net

onz is de hele alag EeoPend. en de sJ oeLbakken ' de'

tafeLt'en]tistafel- (zetf batJes en tal-l-eties meenenen het tafelvoetbalspef '

Afgekeurd of Biet??
BiJ tr.riJ feJ.achtig rreer .mogen
(ter.s :6613r[ ea niets ander
zoEEBr'llegbIiJven. !e speler
loketel- TV kÍJken of hun ved
SpeeL ie uit kÍJk Ö8.n biJ Je
niet verneld biJ de afkeuLin

1L.00 uur LENS A1'81,82,83' en C2

Ll-.OO uuï LENS Cl-,Df , en D2

10.00 uur IENS EI t/u E6
g.OO uur IENS F1 en F3

ró.oo uur LENS F2 en Fl+

tle spelers van D1 t/n Fl+ naar LENS belleu'
s) of het voetbal-Len doorBaat -of niet' Dus niet
s van A1 .t/rn C2 kunnen vanaf B.)r!. uur naar
striJè Aoorgaat. Dus niet naar LENS bellen'
tegénstandàr op het IV scherà. }Iordt d'eze

gen tlan noet Je voetballen.

)

de de,rtbortleir en de flipperkasten stean klaar ' zelf kan Je ook vat sPeel-

I oed neenenen en voor de outlere (]eiders, trainers en ouders) Iiggen er

kaarLen klaar. KoE dus alfeeeeL ' NstuurliJk Saan IÍe eerst wat trainen of
waar uogeliJk vriendschappeliJk voetballen. Neem altiJd Je LENSsPu].len '
voetb&IgchoeDen, Smschoenen en een trainingspalc mee en verza.mel steeAs

op tnl{s. We veflíechten g!§ spelers en lei'lers '
Salnenkomst LEXS

trs,inen
trainen
tralnen
trainen
trainen

11.00
11. 00
10. 00

9 .00
ro.do

uur
uur
uur
uur
uur

IENS B3 oPgelet
A.S. z"terdag "iI 

juIlie Ieid.er, Wil Eeynen, eens een hartig woordJe net

Ju]lie lraten. Echt serieus ziJn veel Jongens niet uet het voetball-en .bezig.
Dit rooet afgel-open zlin. Niemarcd gaat zaterdag dus Ïechtstreeks naar

Die Hsghe toe. Iedereen is dus on L2.3O uur o! LENS. I{eem 'weI Je fiet's of
een strippenkaart nee. Denk er Yast eens over nar: vil Je serieus voet-
baI1en of 8a Je er mee stoppen ' Tot zat erdag '

Vervoer
BiJ r,E{S C2, D2, D3, E5 en E6 is bii uitvedstriJden vaak veel te {einig
vervoer. De spel-ers konen zondeï vervoer of striPPenkaart naar LENS

en verwachten alan dat ze near de uitFeds triJden vorden gebracht. Somrnige

leider s/vaders heblen clan soms zes kinderen in de auto. Onverantwoord

eigeliJk. Kon oP ouders. Wordt er vervoer gevraagtl zoal,s B.s zateralag

voor C2 (letrt ) , D3 (Yoorburg), E5 (Quictc) en 16 (oerrt) ga d.an eens met

d-e auto nee naar de uit
Eet ls ook uï Probleen.

wedstriJè en (lrop uv kind niet zo naar oP LENS.

0ndexling toernooi E1 t/n E6
t/n E6 spe len we a.s zond.ag een onderling toer-

Voor de liefhelbers van E1

nooi op IENS. Kou in LENs-kleren om LL.)+5 uur naar IENS. Tot ! 13.30 uur

spelen Jull-ie aLfeen naar kleine Part iJtJes ingealeeld naar sterkte
E1,E2, en E3 en X[,E, en E6). Daarna lekker douchen en naar LENS l-

Deuia kiJ ken hoor. (niet verplicht). Bel- t iJ twijfelachtig weer even

of het ond.erl-inge toernooi doo
en natuurliJk ook de Leiders.

rsaat ( 36613r

o

l+). I,Ie verwachten alle Jongens

1e Lfkeurin va!
Het klub8ebouv



SinterkLaas op LENS

íiËÍ"fi ;ffi t*e,, sinteïkra'B op Ir*rns m*,'r lief't met viif pieten'
SiJna ófLe tr'-kl-assers varen BanvezLS en ook heel veeL ou'ler§ ' broers en

;Ë;;", lH"t oru, geze}li8 tlruk en tot ieders verressing vas er ook nog '
eens een c10iín uet de nealB ttDvarre.Ltt. Deze Yernaakte onze Í'-klasgers tot
I 19.00 uur. HiJ verd ïegge6tuuld door Martin Westerhout }'ent d'e Pieten

kwamenere&n.Maarr,'",-*'"Sinterk]-aa's???E"rverttEteedshard,ergezongen.
Ir--"" :-"ie 

.va.chten 
ksam ale goetle Slnt 

'len 
' Voor iëder kind rrad hÍJ een Leuk'

""..fu"-.íer.' Dat auurde veÍ r+at Lang mear Öat moet k-unnen' ook zette hiJ-

tvee iensen iu het zon:retJe die het echt verèienen. (E i 20.00 uur vertrok 
.

à"-ifri net de Èieten. AIÍe F-klassers kregen een.leuk kaclo m€t wat.snoep.

Ook de andere kincleren ïerden niet Yergeten. Een pl-uiu voor de oTgslisatie '
ze mogen terugkiJken op een'zèer geslaagd feest' '
P.s. àe toto'i'zi;t'' kfaar en te bestelfen bij Paul v'd' steen tegen kontan-

1.., l"t*ting .'an i :.,25 Per stuk. 'l

Nog meer feesten voor El- t /n FI+

En die ouders gaen ns,ar door. 0p
de spelers van [f t/n Ib en oP 2

voor &IIe spelers. van El- tlrn 86.

tr'estiviteiten Al- t/m D3

Ook voor 'bovenstaande groepen z

doen buiten het voetbal]en' om.
(heLemeal ) -wilfcin regeLen.,, of v
kontakt op met PEua v.d. Steen.

normaal

Kl-averJasselq,
A. S. vrij dagavo
liefhebbers gej
j eugalleden ziin
LENS. Er vordt

lotor s tr'eyenoord
De fotors van d.e triP
stellen bij Faul v.d.

Uitslagen .l eugd

vrildàg 21 decnber een kerstrnaaltiJd voor "

VriJhouden d.eze dets.. Meer nieuÈs volgt t'z't'

ouden viJ zo nu en dan eens iets extrars
Hel8.as ggen ouders tot op hetlen die dit.
ergissen viJ.ons ?'l? Zo ia, neem dan sne.Iu

Tel:39?015L.

Winterstop
6'7et_--u"dag. Z2 de-cember spelen A1 t/n D3 een vriendschaPpeliJ ke wedstri3d.
i,forS f:_ t/í'g6 frelten een- vos senJ s.cht (zie bieiboven) en El- t/n'FI+ ZiJn
vaa?schijnliik, vrij. Vervo.l'gens is.er vàn,23 d'ecember tot' en met

t J anudri g"éo .'o"ibr.L enloi training vooi de gehele i eugdafdeling: .0p
woénsdag 2 i anus.ri trainen àe A- en B- selektie veer' De rest dus nog niet
Op I januari trg.inen'de C en D selektie rreer'en LENS El' en F1 hebben op

\- Jària.i een zaelvoetbaLtoernooi. Op 5 janugÏi begiut de 'kompelitie veer
voór lr |-lm C2,I,ENS Dl- t/m E3 spelen vriendschappeliJk en-Eh t/:u F4

"p"f"n 
of'op 5'Januari. op bet vei-d of op-! Januari in de zaal' Meer nieuvs

lràf gt. vrrratf ? J enuarj-' tiainen en voetballen aIle groepen d€Jr lreer als ., .'

:
nd is er een klaveri s,savond op L,ENS. ook vortlt er voor de

okerd.. Afl-e leidèrs, tra.iners maar ook d'e ouders van oDze

van harte velkom. AanYang 20.30 uur' PLaats: klubgebouw
een kLein bedrag als inschriifgeld gevra'agd' Kon op tiJd'

van El-rE2,E3 en tr'l naar tr'eyenoord ziJn klaar en te be-
Steen iegen konts.nte betatring van f l-,25 Per stuk'

IENS A1
I,ENS B]-
I,ENS 82
Juventas 82
LENS C].
RVC C2
Scheveningen
YvP Dl
LENS D3
LTNS EI

tyra AL
tr'eyenoord
VTOS 82
I,ENS 33
DHC CI
LENS C2
I,ENS D].,

TENS D2
BaYa D2
SEV EI

I,ENS E2
LENS E3
TENS EI+

IENS E5
LENS E6
Velo .tr'z
Scheveningen tr'2-
Quintus E3
Wilhe]]lus I'2 -

QuikSteps E2
PostaLia ,E1 

.

VCS E2
Monster E3
Las,kkvertier E)+

I.,ENS F1
I,ENS I'2
IENS F3
I,ENS I'h

D1..

2-2
1-)+
,-t

f2-1
0-3
0-5
I+ -1

, 2-2
1-0
1+-1

é-)
5-é
2-3
r-b
2-4
1-0
L-2

-9-



h ve bLiJven uaèr voetballen dit seizoeu' Gelukkig Dog naar heel weini8
íedstriJdón afgekeurd. Van ona Esg dit zö blilven''1 ,

LENS A1 : Knokte voor wet het ï'asrd' vas;: Twee keet vlat voor tiJd toch no8'
---- -: 'verdleud 2-2. Ga 'zo Aoox i VersLàg A1 8'chterin in'het LEIIS-reveu'

Hestlaadia, RWH; 0rav.S.V. eu WC. Nanen van grote en/of bekende "+b:?.,
,"i u* 81 spelend in de regionale eerste klas' Een qÏ1"1--Y:5"1 8:1:è9n
uiÀod e"r" 6ioep'nog op een respectabele afstald vau Ï'nNS ' KiJken te.'Itu

,À* a" staiè, àan riut ,e dat èr'geen spiake neer is'ven een grote kLoof'

Netterlagen van ons 31 .èn puntJes voorlde ;achtervolgers zoÏgden'voor een

"prnneoó" 
en nieulte situtètie on ale striid om plaats negen'

Hopend op een beetJe geluk en een verdwaal-d puntJ e v&ren h'e toch ltel Íoor-
le're:.a op drie ned.èrlegen, tegen tr'eyenoord (e x)'en DHO' Haar rle niet
op e"tetËoa haètlen is het tloziJn tegendoel-punten in èeze drie $edstriJ'ten'
va&k ontstonden ze na p"t"ào"ií;x" àekling-sfouten of na verloren duels '
waarbiJ regelratíg de rugdekkini onvoldoende- i{8's' Je zou kunheD zeggen dat

lào""nir.ti" ea sleJ-disclpline àe laatste Èeken 61echt. verzorgd ziJn'
f..." ,oó"Ulfden 

-uit de Ëatste, met l+-1 verloren, wed'striJd tegen I '

í"v""""ra o.aken nisschien duiàeliJk wat ik bedoel

Voorbeel-d L. 'LENS legon heel sterk, met drie kansen binnen de eerste vilf
ninuteu, en goed verzorgd aenvalsspel' tr'eyenoord' bleef net veel- gel'uk op.

d.ï;;;: "" íil aa. van .e eevste àanvaflen pikte hun 'spits een ba1 op'

keek om zich bee[, zag Seen LENS verdedigers, zag rlel'Machie]' vat raar
voor ziJn doe]. staan, en schoot einpel reak'

Voorbeel-d. 2 , (en meteen ook voorbeeltl 3) Na rust leeh de geliJlmeker een

hÍestie ven tiJd. HeLaas scoorde tr'eyenoord na geknoei en fouti'eve dekking

d.e zo lelengriike t*eeAe goal-. Met wót geluk nsakte LENS er 2-l- va'E' lraar-

na in aezetfae oinuut batïeities, verloien persoohliJk duel en ontbiekende

*gíukkins Feyenoortl aan eer besÍissendà 3-i voorsbrong hiefpen' '

fot de w-interstop spelen 'we'nog te8en DSO en GRa'S'V' AIs de organisatie en

àe ais"iprine veËr ierugkeren, en de lersoonLiJke duels vor'len Sewonnen

itee"o 
"-, 

best kansèn tégen aèze tl'ee ploegen' NB de auÍde1iJk- verLoren

eeiËtu "orp.titevedstriJ 
í te6en DSo ( o-\ ) zagen.ve -al: 

nogeliJkl:*::-:39"
èe return, .en blJ Grav.S.v. 

.hatlalen 
ve Eeer verèienal d.aÈ. een SeLlJt(3per-'

Als Jonge en lichte ploeg hëbben Jullie vooral.steu,1 (rirgdekking) en orga-

nlsatie noalig. Afs tlat kíopt hebbén ve neer tiJd Yoor het bal"bezit ' Ae

tÀ"urr, en dé doelpunten. irie. lunten uit de konende tvee ïedstriJden
il;;;'p;t: pr""iàti", vier íaË ook' succes, en koppies er:ii :! 

o*o:u;

Struike1enè .stIoDpel-t Bl- naBr 'wint erstop.le.

I,ENS 83 : vorige veek
de pet !aar.
op LENS.

LENS C1 : kon tot rust DIIC oP O'0 houden d'oor een zeer goe'le inzet' Na rust

-- 

von DflC toch nog net 3-o ' :

Ï]ENSc2:eensensationelewedstriJtlbiJRvcjDeiiE.n'inhetzÍ8,rtwasd'e-::-:-: *i"t"-r."ilt rraar gerulkià nan. ienantt antlers het over' Í'ENS C2

ïon'veraiend. :

LiENS 81 : verloor rnet Ir-1 van u.n st.r(et Feyenoortl' Niet alleeh fysiek naar

- 

à;;, il; velasper (direktei spelen) vas tr'evenoord 1"t: "utl::,.
dan de LENS-spelers ' De inzei was zond'er'Eeer Soed' Geen p&niek

Jongens en ouders.

LENS B2 : eindeliJk lleer eens eeí overwinning' Bii ru:t 2-f: voor' Nu eeÍ)s
:=::-:=-:- 

À""" i"lt'rri"g na rust ma'Br' een sterk aandrirgend lEl'ls ' Nu

zeterdag HTSV. Ga zo door''

niets, nu veer niets. Sormlge Jongers gooien er met

Zaterdag even b&belen. Iedereen on 12'30 uur , '

-10-



Scheveningen ïas gewoon iets bet'er en lEl{S deed goed zrn-best'
A)-]e spelà1g. kregen vsr de SÍnt vat snoepgoetl en 

'I&t 
was

heel leuk. 'I
veer biJna geen verYoer. Íoch spelen deze Jongens steeds heel- l-éuk '
Kon.,op óudeis even iets enthousiaster. veeL inzet'dit keer :o "- '
een 2-2 eindstend.

Jongeng, èiï vas veer kl-asse. Zoal-s in de vorige LENS-reveu -stontl
iras-WiÈeLnus geen bevlieging. fn ale tveede belft maakte LENS de ''
enige goal van de wedstriJd. Volgehde veek seer zorn Ïedstriid'
Dan hópeliJk veer met Yofri.
tloordeweèks kÍjkàuin D1'mèt zèer goed 'ouibal ver6l-agen' Nu.verd-. ''.
rr"i-ià """:.'enlte 

geroakkelijk 2-o (bed'aakt Navil)' 'Daarna',ves het 
'

ninder. llu volgend.e tvee helè sterke'- Succes' :'i

IENS E2': het verhaal va.n vorige }Íeek kunnen ve nu herhalen biJ E2' De '' :

eerste keer een geIÍikspel. Nièt zoveel pratei in het ve+d. Jongenó

al-s het eens niet Lukt. . , I,,
IENS E3 : Pöstalta kreeg de beste-kansen nadet Sander E3.op-een schitterende

niJze naar'1-o schoot''ziJ lnÏsten en L'ENS counterde naar Pen sruwe

De heer Afkabi dÀnkt'tle ouders van LENS E3 voor het leuke kedo voor de ge1 
'

LENS D1 :

I,ENS D2 :

---::-
IENS D3 :

LENS E1 :

boorte van

I,ENS E\ :

I,ENS E5 :

I,,ENS E6

zijn d.ochter.

lrad echt ni"t froe.ren ie' verliezeh. Te veel gepraat ,' te ' 'snéI 'boos''

Jullie staen ook te ver v&n het speL "Yandaan' Doe. leEker mèè' en

iooB ,""t dan gaat het echt beter. 
.

kflaJtrveernet2-oachter.(}eu]retaktiekhr.v.tl.Snoek).MetheeI
veel- inzet werd het vlak voor tijd toch no6.3-2 voor LENS',

Naaat ale vinstprenie (???) ontvanÈen vas ging men tevreden naer
,t"i". erlito eàf"ricit".rà met,je verjPardac' , . .,.'. .: . '. 

l,

eàn tiSzonaèr leuke iedstliid net' goeA overspel' ]le!, als 'E5 eerst
2-0 aehter. Het verd 2-2 en het ws§ Ja'trmer, dat enle1e Yogri,
zetten er niet ingingen. LENS E6 Epeelden a1s tiJgers' De wed'-

striJd vas een lust voor het oog' Eelaas scoorde la8ÀkÍ{artier
toch nog 3-2 '

LENS I'l- : een mahkie bii Velo. Zoncler AchmeÖ (ziek)
veek veer) Lterd er toch roet 6-1 gewonnen '

Velo F]. - IENS F1

en Raymond (vo16ende

lekker vroeg ons bed. uit. Het 'w&s een leuke
op ons best. Ik probeerde nog t'e scoren
cérurxie lukte het Nick en lourinho wel en

Zaterdag uit tegen Velo. Weer
ïealst"iJd en $e speelalen veer
maar dat ging een beetJe nis.
heblen we

],ENS tr'2 :

us tr'2 I,ENS F

net 1-5 gewonnen.

Tot Zaterdag Jorinho '
met zws,rte Pieten.als scheid.srechter bebben de supporters een

uÀo .p"o.,"rrd" weOàtri3a gezien. LIENS na'n snel cle }eiding vie
Vinceirt. Maar de grote iongens v&n Scheveni'ngen kwanen terug
eD nanen een 2-1 voorsprong. De lENS-spelers stroopten de

mouHen op en Roy velzilverde een penalt 2-2' Barry en Michael

scoorclen ook nog en tr'2 von met l+-2' Met een cadeautje van de

àanwezl6e Sinterklaas in onze zakken gingen ve tevreden naar huis'

0-l verloren iloor een ba1 tegen tlogers arm vat volgens èe trscheidsrr

een penalty vas. Nj.et rrechtt' eerliJk naar ja na zoveel overwin-
ningen haè deze vedstriJd in een Belijkspel nogen eindigen- Hoe

dan ook ik heb genoten van Julli 6 voetbal. Kevin tiep regel-matig
zichzelf vxiJ om zod.oende een doÉlpurt te msk

goede ba1 af on Roger te kunnen laten seoren'

IENS F3 :

-1L-
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Roger, Zakarlu eu MIchaeI O, onze vechters, konden helaas Dlet verhlnderea
a"i in ae laatete ninuut de "dubieu§ett penalty iE het doel verdveen'
(door Kevins nroqder )

,-: :.,,r' tlr

LENS I'\ i een hele leuke en §panllende wedstriJd 'Eaar.in een ' oPt lÍF1,e J,.nzet 
*'

van al].e slelertJes en tvee óoole doelpunten ven S9']a..[e{1n5 oufrigh
zorgaieB voor eeD 2-1 overwinnlng. Klasse. Jongens' KenJers ziJn
Surire. ' '1' 

j '^ rl:lv : l1l :' i":
:.it,i..i lj:. r1g1 

_;.., ,_,_

I,ENS A] - Lyra A1 2-2

er voor Inolt haèI Je het nog ook.

Voor I,ENS Al- stoDd sfgelolen zaterdag de vetlstrijd' t'e8:n lyr?'. {3lobel-i'r':'t
uit.ale pronotiekles op het piogre"-a..Deze fysiek sterkeré p1oè6tkièeg in
de begiirfase veinig gree! op tle vectstriJd. Dit k1Í4tr doqr het takti'che
systeéra van tralner'/coech &liel- Gans. Maar d.oor het slichte veJ'd verd op

hlt mld<lenveLd een ba1 verkeerd geraakt en een sPeler' van lvre scoortle - :'t "

1-0.I4'd'ezetegenslaggingIENSoppatlvoordegellJl(naker''.Nutlertldoor
dezel_fcle niddenveLder een goede Íoorzet'nooi ingetlkt e! daardoor gingen

ve met eeD 1-1 stantt de rust 1n. Na de thee 6iD8. LENS er 
'Iirekt 

$eer
stevig tegen san. LENS was sterker naar vergat iè scoreri ' Iyrè n&r een

,.rif.-t="i dÍe Dénnis niet kon kleEDen (Breuk had. hen gek]-end)' De beL

o,"ró io dé rebountl door !)rre ingeschoten l--2. IENS gooide nu echt alles in
ttestrlJÖonalsnogdeSeliJknsJrertescoren.DitSebeurtleookinbleB-
suretiJà d.oor Henkie dl Basia. Na een uooie pB66 van Patrick. .Door 1e in-
zet vó de bele ploeg hebben ïe dat punt Sehaald ' Je ziet tlus dat al-§ Je

P.S. Niles zet Je vekker set vroeger tli

Geschreven door de s?eIer net ]id.Dusuer r8b? (oe xing).

P.S. gelezen::in. Voetba} Internationaal. Jimy Spaals, 'aanvoertler van I,ENS A].'
heefb het.,ïertiouwen in tondscoach Michels opgezegal. Deze tloet nu zeker
geèu oog meer àicht. Benieuvd of ÍinieI Gans log vél- lekker 61aapt

met zotn aaavoeder ia zrn e].fbal;
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DE IENSNXVUE
HXEKSLAD VA]'T DE VOEEBAIVMENiGING LENS , } ' i. 't , ,

6\ste Saargang nunner 18 , 15 deceBbe" 1990.
*****x******$**r**********n*tfi(**ï**t r* nr{rnraar**lt*rítt**lt*i***{rïlt**l+**ltllltl+lt*llltltllí , ,. :

OFFICIEET:
Nieuv litt
287'l P.J. v. Fessem, I'Jun., 021182, sterieuoortl 72,25\\ Jz Den HaBg,

tel: 3211\13.

0pzeggingen
22?B n.A, Merten' DJun.
2tÍ67 Yl.I. Meci, Sezo.

Soete :
ÏË[Ïíratierosteà:lr 1e boeking ,5 L0,-: P. Pronk- , i:r ]-
Registratiekosten : 1e boeking § 20r-: M' Keus, M. Koning, J' Mansveld, ..,',

I.Y. Rarcharan
Reigstratiekosten: 2e boeking 5 25,-: C. Bolnan ,..'
Adminl stretiekosten straf 5 20,-: S. Glaudenans
Administratiekosten §traf 5 35,-: M. ZaaLberg, E. Perreyn "l I

Betalirie v6ó-r 
''2li-u-1990 

door overmaking op girörèkening 3j6Tii of bànk-:
rekening a299d+229 Rabobank Den Haag, t.n.v. V.V.IÀNS te RiJswijk onder ver-
neltting van trSoeterr.

Het Bestuur. i' '

rit

a
ttHoge Bonentr vangen veel vind!'
Weet IENS hier raad nce?

A.S. Zonttag HestLanalia - LENS 14.00 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

' l'Í' 1\i'.;

De problenen van een trainer.
llaarschtjnliJk denkt niemand. ds.t het trainerschap slechts vreugale 'biedt'
maar soms gaat de dtÈ op de verentvoordelijke nan zwaar tegen' De donder-
tlegavonal "ó6" l,lttS i'- oËffi.a 1en LENS 2 - DHC 2 kond.en wé'biiJven telfèn,' ''
naàr het aantal- spelers bleef negentien voor tïee teàrns. Bleésurës van ; Í '''.r
Joop Oscàr, Leo, Pieter, Ron8.ld rt'Wöuter , HErs en Roberto veroorzaakten de
p"obleren. .Helemeal zeker varx Jan SufteJ-aar ( hersenschudd'ing ) en tr'red spa
(schorsing?) $aren ve op dat moment nog niet eens. Ons tweede elfta1 werdr) '

aa,ngevuld. net Cees Bs.kker (3e) Ilenk van l'lanrooy (nJun) en .Last but not'
1eastTotr.'ls-Gravend.iJk([ENS,9):Eenkeurigge].iJkspe1tegen,DHC2was.,,
d.e beLoning.. EèÉ extra . conpl_inent, ver:clíenen onze A-Junioren Hen\ ven. wan?ooy,'.
Niel-s Schuurnans en Peter Pronk Aie begrepen dat ons tveede ia nood zat' - ..

BiJ ons eerste Eaakte Maurice schuurmans ziJn conpetitie-debuut en speèIc1e r'

zekerniet s]ècht. Dë rrettstriJd a'as erg natig. Het eni8e ,hoogtepunt
was d.e fraaie kopstoot van Fred Spa, die in de rust'een groot verband ,, i ,,1

on ziJn hoofd. had gekregen. Vele voetballers zou.den Diet meer uit de

kLeedkaner ziJn gekonen met zotn hoofdtond en van het koppen vatr een bal :''j

vas'he1emEal geen spraké meer geveest: In de rust d.eed. clubalts Warmenhoven
goed ïerk. Om onze zond.s.gavond te verknoeien maakte Deffia in bLessure-
tijö gefijk, Pech ? De2e keer niet, lre speelden geïoon slecht'' Ik zaI '. ',",
Pim steuien rraar en He.Ilneer ik kan' MedeliJrlen heb ik echter niet net
hen, dan hda hiJ rnaar niet.zo ston moeten ziin..om trs.iner te 'wo1den. .i. : :;:l

t

) t.

f,laver,Jassen en Jokeren
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VriJdag ? rlecember werd. de 3e ronde in de comPetitle Eespeelal.
:

Uitslas Kl-averl assen . ..,:r .*: : . ,r:ir
"i

].e . v. Schaik - v.' Schaik
2e v d.e LindeD - Reuver
3e v de Berg - den I{eyer

PoeAeI

Signer

Jokkeren'

Ileynen 3223 ptn.

1e priJ s
2e priJs

\7t ptn
505 ptn

562, ptn
53?8 Ptn
5236 ptn

llillem
Ina

In
de

Ie
5e
6e

De

l-99L zuLl-en
agende:

1 februari
22 maarl,
26 epril
stand na de

9',, 10e

1991
1991
t99t
eerste

3 evontlen

I avonden

ziJn. De

YoLgt ln

èata ziJri,

cle komende

dus even noteren

tENs-reveu ( echt

1n

veer ) ,

fLENSJ e s .

* Joop Wil1ems is nu el vol Yertrouven over de nleuvJaarsgedstrUtl van ziJn
outt-LEI{S tegeD het huitlige eerste.

r HÍJ laat zo af en toe naar eens veer gerenoroeerde na.Een vaLlen zoaLs dle
vBn Iheo Dj-kstrs, Marco ven Delden en Patrick v-tl. Z1Ían ' -

i Ons benleunen vBt er na een zïare oudeJeer6nacht van over bliJft. :

à Aanstaantle zontlag Westlandia - LENS.

* tIe hebben geboorè tiat Hestlandia tegenwooraig de be§chikling heefb over
een parkeerterlein vl-ak blJ de ingangl ,

* fDe DiJk'r hoeft dus geen bèleninering te ziJn.
* Of ile ziekenboeg nog,niet vol genoeg is: Hans van llassem brak afgelopen '

* Nog eveu teruilkómedd op de nieufiJ earsdegvedstriJ al Oud LENS - Nieuv LENS.

* Waarschuving voor Jootri .Hillens: Jan lleins kan tegeftÍoortlÍ8 al- tot eLf
tellen I L

* Nu Co Adriaanse de Ned.erl8.ndse voetbal taal net een aantal nieuve voca-
buiaiie vbetbaltermen heefb verrUkt (biJv. Kertstboomopstelling, niet
d.e neu maar de baf d.ek](en), heeft ook l.IilLen Kliinen (!ENS zat-) daar
een steentJe aan biJgedragen.

# Na de ïetlstriJö van'afgelopen zateralag tegen Ariston was àiJn koronentaar I
trlk heb al].een aatr verkrroetbs,l gedaan l?

*DevecIstriJde1ndigdepverigensineenge1iJkspe].'

IJNICORN IINICORN UNICOruI UNICONN UNICORN

Een Ean die als geen and.er beter ïeet wat,de afinetingen van een voetbalvelal
zlJn, een man diè ziJn (k81k) spoïen aL lang en breed verdiend heeft ! Kortom,
een echte LENSeT die er steed.s zorg vóor atraa8t dat er op ale LEIYS velèen
gevoetbald kan worden; Piet Sinoen llas afgelopen zondag onze t'schriJvenderl

ITNICORN repporteur,
Plet, tecle.nkt voor Je deskunatige medererking ! : ,

a
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I,ENS - De]fii. 1-1

Het weekeinde begon goetl' IXNS 1 (za) pakté een punt' ven een sterk' stug

"p"f"ra 
RijswiJk. Daarna'een 30 sec' tiurend gesprek net Mister Gans van

A 1, 2 puuten binnen !f (ttii treet Gans !0aer vas 
-zo 

trots als een Pauv l)
ielrË à irói lakte ook een punt en dan nu de hoof'lmacht i

De eerste helft een tBJÉ gespeeltt L'ENS net èe beste k&nsen voor Delfia' Ik
veet liet .;at piu tr.et Eeààan lraar d.e tveede helft ging het voor L,ENS

""ii 
l"Ài*"". Ene spa i,iÀ ""o 

anti-slipband om Sedaan en èu-wde pronpt

de ba} tussen tle pel-en. Iedereen dacht ioen dat die belangrilke twee

punten binnen *u""r, ,r*r^iËi"à"-"u"-;i.""t ''.oo" U.t eïnde-kvam Del-fia "'i'
toch weer ,engsziJ'' 

: Piet sirnoun

.r" I 'í

?.S. De man in rt zuarte pak, Dhr Molknan ' Goed Gedàan Jochie!!

UItsl-a n3e Kf.B KNVB

Vios - Westlandia
H.v.HoIlanA - VUC

Yredenburch - DWo

KonpetitiestanÖ:

I
ï.,ENS - DElfia'
GDA - laakkrarïier
DSO - I'lipPolder

r-2-r-B
13-I6
13-15
12-1h
1.3-13
11-11"

1:1
1:0
1-l-

33-42
26-2]-
21-10
lB-16
t9-Zlt
2L-L'

12-11
L1-LI
L3:11
13-11
12-10,
't )- 'f

26-26
13-1?
1B-20
til-29
20-23
t5-2'

3-0
f-1
2-l L'

1 vïos
2 Laakkwartier
3 Hippolaer
\YUC
5 GDA

6 Westlentlia

Wedsti.i dprogra,ma A. zontlag:

- H.v, Hol-land
- vros '

- IENS

..'J DHo
i'. B Vredenburch
-,, .9 

-LENS

10 II.v.l{o]land'11 
DSO

12 le1fia

Del-fla
l.lippoId.er
DWo

Vredenburch
WC
Westlandia

- DSO

- GDA

- Lsakklrartier

UNICOBN UNICOBN

ttlloge Bonentt vaDgen veel vind
Weet LENS hier raad. mee ?

e,.s zondag Westlandia - LINS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S

SSgSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

xxxxxxxxxxxÏxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1-1
1-l-
3-2
'1-t
b-l-
7-0
0-5
1-0

UNICORN

IL.00 uur '

UNICORN UNICORN

I,ENS ]-
LENS 2
VCS 3
deFlaningo I s

],ENS 6
],ENS 7
d.eAèelaars 3
SpoorviJ k l+

Delfia 1
DtlC 2
IETS 3
LENS I+

Wik I+

Paraat \
IB{S,8
],ENS 9

-3-
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th. oo
l_1.30
1l-.00
13. 00
r-2. 30
12.00
1l-.00
l-r_.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Westls,ndia l-
Hestlandia 2
I,ENS 3
LENS4. "'
Js,i Ha.na.Ean 2
Ceferitas 6
TENS B
rEirs ?

lIedstri J dDrocrarma volqend.e week (23 rlecenber l-990

l-0.30 uur XiJ sttJh 2. - . LENS .2

De oyerige eLftalfen hebben geen conpetitieprograEmB. vrierdsiheppeLiJ ke

vedstriJtten zul}en volgend.e rreek verneld vorden.

O?STELLINGEN.

IiENS 1t/m 3 uord.en door cle trainers bekend Senaakt
LENS l+ : net V' Ramcharari en R. Ca1in even contect

LENS 6 t/E 9 ats bekend.

opnenen met Bonald Bergen-

Afschri,l ven:

- I,EJCS 1
- IENS 2
- DeIflB 3
- Groen \lit, t r2l2
,- IENS 6-,
- I,ENS ?
- Celerita§ 7-'- Verburch 11

fi217189
610lLo9'
5\31305>
51313073
570/3t t
6]10/32t6
$0B286 "

628/32'(?

J. otto
E ven RiJ
R. Veldink V l-
M.MooyEEJl V l-

v2
v3

:

N. N.
N.N.

lflS 1 t/n 3
LENS l+

I,ENS 6
LENS ?
I.,ENS 8
I,ENS 9

: biJ tié trainers
: T. Vierling l
: W, Ileyneu
: F. v. IhiJ ff
: A, Bilderbeek
: vri.Jtlagavond tot

o?0-36066h2'o.Io-3U61oBB

o?o-389?1ï6
019-ra6786

23,00 uur cLubgebouv o?o-3661311+.

LIGGING TERREINEN:
We8tlandia - rDe Iloge Bonen?, ingan
Js,i Hans.Ee.n - C.IÍ.P. ' l'Íuurbloenweg -1

Celerltas - Leyveg hoek Nooïdveg,

6Corders seizoen t

I Zuidveg, NaaldwiJk 01?l+0-26638
o, 0ï0-3688500
wateringen 017\2-5151

0

13 doelpunten
l-l- doelpunten
1,0 doel-punten

9 d.oelpunten

L lJ L b,! L L arL L LL b L L a z)

Z ZAAIVOEtrBAI Z

zzT,T,zzzzzT"zzzzzzz

Ults.]-agen 3tlnI december 1990

F. Disseldorp.,
S. de Nennie
II. Bertens
I'." v, KniJff '

E. v. KniJ ff
A. Kuypels
D, Sanders
C. v. tl. Stee
C. SpoeLstra
A.G. 's-Gravend.iJk

(I,ENS 6
(ru'rs 7
( LENS 6
( LENS 7
(I,ENS 'r
(rlx,ts T
( IENS 1
( I,ENS 1
(IENS 6
(r,rus 9

)
)
)
)

)
)
zet.)
zat.)

).
)

Snovcarnp L - I,ENS 1 0-6
Quintus 2 - IENS 2 ,-)-
ï,ENS 3 - The Bombers 3 \-l+

Wealstri .l dDroar&nna 17 t /m zI o.ec enber 1990
Maandag 1? decemter

22.20 .untr IJENS 1 - IIDV 1 ; 2c Overbosch

tigging Sporthal Overbosch: Vlaska.np 3-5, Den Heag.

l+



In d.e periode van 21 december t/s 2 januari 1991 is er géén vedstrijdprogramm&.'

xxxxx

, j' .11,r v

a i.1

:.1"1,,:-' : ii-.{
j, iii

"Hoge Bonentt vengen veel wind ! :, ,,,..j. .i,.: i ',..-., -.,;Í,

a.s. zondag Westl-antlia - LENS L\'00 uur .... ' , i, _,.,rr,-. .).,,,
:(XXïXX)(XXXX](XXXXXXXXXXXXXXXXXïXXXXXXXXXXXXXxxXXXxxXXXXXXXXXXXXXXXXXJ{XXXXXX 4 \ : t r'l r

zzzzzzzzzT,T,T,zzzzzzzzzzT,zzzl,zzzzzzT,z'7'27'27,
Z ].,ANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.I,ADDEN Z

T,ZZZZZZZZZZZ,ZT'ZZZZZZZZZZZZZT'ZZZ7,ZZZ7,ZZZZ
'Í, ,'." 'l .'

Uitslaeen Zaterdae B december 1990 -.

LENS 1
LENS 2
TENS 3

- RiJ sviJ k
- Ariston B0-2
- Ai10 3

1-1
0-0

' ,.1-8

Pr ama Zater L decenber 1
.30 uur Postalia :,LENS I . Oepasi .

. I,alaran

.N.

.N.

32\3\2t+
32U+253

.,, oo5/025.' Oulo6f' ' oz3l1\6r
,. 03\1202,

Knops , ,.
Niemat .

;,r

. ' j.,r;
1."i.,,.'1 D

M

N
N

12.00 uur Marine 2 - LENS 2
1o.l+5 uuI nAs 5 '' -'- r,rus 3
12.30 uur, Nootdorp , - LENS l+

Verzs.mel tiJ den
LENS ].
IENS 2

13.00 uur
'1t. oo uur

IENS 3 9rl+5 uur
LENS 1+ l-l-. 30 uur

,i

IIet eeiste-en tveede elftal vordt dooi'de trainer bekend gemaakt. EventuèIe
afneldin€fen voor het eerste en tr.'eede tean rrriJ dagavontl voor Ip.00 uur biJ
Hans d.è Brriyn tel: Oa5-612396.

,?:.,

Sèhadurryrogranna Zatertla§ 15 decenber
Lyía' - IENS 1 , aanvangstiJd..nog nlet bekend.
I,yra - IENS 2 aanvangsti j tl,'nog niet bekenal '

BiJ algehèl-e afkeurÍng trainen om l-3.00 uur. Eventuee
ook verplicht , ii

],IGGING' TEBÀEINEN:

,!

,i ,

l- afschriJven is hierbiJ

Postalie: I Groend.ael 11 llassenaar
Marine .: , oude líaal,sd.orper!íeg

: Nieuve AlexandeÍkazerne
BAS : AJ.baraLastraat 15
Nootalorp: Sportpark rs-Gravenhof

' Ifuisweg Nootdorp

OPSTELI,II{G I,ENS

; .tel:
tel:

368r"868.
or73t-9726

teI
t el-

. wiJngaarden, E de Wolff, B. Keus,

.d. Berg; J. Wi.tting r S.v.d.,Togt,
P. Asc, .H.v. Mersbergen, !. Si.nke, A.v
M. Spa, E. MiddeJ-burg i N..Jagesar' B.v
tr'.v. Ylst, E. Jochems,
Aa.nspreekpunt: R. Keus tei: 36O114r

O?STEI,IING TENS h: .
L. Mante} (A), G, Kuiper, S. Busch, E. Eaket, M. Knops,
J. Kouvenhoyen. M. Kouwenhoven, C. Lipnan, W v.d. Mqer,
M. ostran, tr'. Siliakus, il. Stuifbergen.
Aanspreekpunt: ],, Mantel-.tel: 310TL26

Woensdas 19 èecenber 1990

E.
D.

19.00 uur LENS 1 LENS 2

5



Zaterdag 22 decerrler 1"9on

Geen conpetitie YedstriJden.

rrlloge Bonen" vengen veel ïind t

l{eet LH,IS hier rsad nee ?

a.s. zoDdag líestLandia - LENS 1\.00 uur

AlgeEeeE kontaktPersoon: PauI v.d..Steen, Chopinstraat LO3' 2'5l. SV DeD Haag''
te]: 39?015\. 3iJ geen gehoor: 36311+18 Freè GreEE.

VA§ HET JEUGDI'NOIT

Wedstri I throsls.Era A-B-C-D-E en F eucd.

AfbelLen voor ondersteaude wed'striJden alIeen biJ Paul v.d.steen ( 39T015\ )

zo gue]- nogeliJk doch uiterLijk Yoor vriJ tlagevon aI'19.00 uur. BiJ geen gehoor

belIen ns,ar Freal Grens (36351+18). rn uiterste nood nog op zs.terdggn.orgeh o!
LENS (36613r.\) nd 8.00 uur biJ iemand van de jeugdkonmissie.

tecenEtander uit/thuis terrein/veId ssm.k.LensElftal datum aarvang

AL
B1

1, dec
15 dec
17 dec
15 tlec
l-5 dec
'L5. dec .
16 dec
L5 dec
L5 flec
15 dec
15 dec
15 tlec
15 dec.
15 alec
15 dec
1? tlec
15 dec
1T . dec
15 dec
1T dec
15 dec
2l- dec
L5 dec
21 dec
15 dec
1ï dee
15 dec
2f tlec

1l+.30
t2.30
19 .00
10,30
1\.30
r_0.30.
l-)t .00
13 .00
l-0. 00
LL. 00
10 .15
9.30
9. 30

10. 3Q
12 .30
1T .00
12.30
r.7 ,00
10. 30
r-7.00
11.00
17 .30
l-1,00
u.30
10. 00
1ï.30 :

10.00
1T. 30

17 .30
:10.1'

1T.30
9.1,'1ï.30
9.00

].7.30

Ri,l srll-lk A1 thuis V 1 13.30 '" .

cràvenianaeSV Bl thuis V 1 LL'30
éil';;-:--- -l ti"i" v 2 ,.r8.rt -. ''
BAVA BL thuis V3 ' 

P'l*,
Toofan 81 thuis Y 2/3 14'00
Vitesse Delft CL thuis v l- .9'!r.,
Engels team thuÍs \2 ,.13'15'
Bohemen Cl thuis V 2 . '. '' 'fe'SO
SEV DI Heuve1weg/Ir (t"r' (tft) "'B'lr5 (auto)
NIvo DI ,uit Sp.pàrk.Pr.Irene/Rlk . ., 10'00 (auto)
Vff,O lS uit Nóo^rrlneg/Weteringen '. 9'15 (euto)

e"icf Ér thuis i z 9.oo
»ui, E]- thuis ''yz 9.00
SYPTT El thuls \ 2 1o'oo
nevJo E2 tbuÍs V2 'LL'l+5ll '"

Extia training oP LENS L6'\5
GravenzanèeSV E! thuis \ 2 ' 12'00' i

Extra traiDing op LENS ' f6 ' l+5 '-' ;
EBS XB t l thuis \"2 . 10.00

V-IOS 11 uit Meli-stokelaan 10'15 .'1

c2

D3

92
B3
C1

D1
D2

El_

E2
E3
El+

E9

-ub

F1

F2

r'3

Il+

Kerstviering op LENS (zie koPY )
nAS IL uit Albard-astraat
Kerstviering op LH{S (zie, koPY)
BUswiJk F2 uit SP.Park.Pr. Trene
Kerstviering op LEI,IS (zie koPY)
crirafl{iuen:IIvac F3 uit Briurtveg'
KerstvieriDg oP LENS (zie koPY)

(
(
(

BIJ ZONDERHEDXN:

- aenvezig Jufio vanaf B'Ir! uur: t v.A. Berg, M d.en.HeiJer en !" Schuu-rran

gaarne ouder net vèrvoer voor LEI'IS: D1,Dà,D3,Y2,T3 en tr'l+

geen treinlnSs-en voetbalaktiviteiten voor d.e Jeugal

- lees onalerstaande kopy 6oed door
- opstellÍngen als bekentl uet uitzondering venf

6

van 231L2 1"ln \/t
i



- I,ENS 83. Fr',.Barsatie kontakt ',opnenen roet Pau1 ,v.d. Steen

- tE{S Cà. zoBd.er J. Sgysel 
. r. .i , -r

- tENS.D2,4ondeI R. Korfroake5 uet ?? .r.

- IENS D3 zondel Y. :Yasar
- IENS El+ - J...4{enbergpeeters lontakt opnenqn met Patl- v.d
- irns 16-ro"aèr-n. Èiretíar ^,.àgens herh€.ald niet-opËonen
- Iu,lS f2 zonder R. oel-drig
- ],ENS F3 G. GoEEers kontaht oPnemen met Paul' v.d. Steen

De overig 
.opsteriirigen'z'iJn 'ais bekend..

. rI,

i

Steen

l

J

WIJ zicht het ad.res' of tïiJg ie een antler telefoonnuÍlrea r.geef dit tlan direkt;
door aan Paul. v.d' .Steen te]: .39TO1r\'.'De l-aatste, tiJd. kont het heel vaak
voor dat ve J eugtlfeden i:robeién, te 'bèl-l-en naa,r do,t 'ïe het ve"keerate
nunnèx bl.i jken te hebben. 'llèe1 verielénd. l

Atlres /tel-efoonrri.i zlg].ngen

SchaàuwÈrograrlma bi.i a] hele efkeurinE t'

Afgekeurtl of niet ??

Eïi-ITïíieJ.ach[E veer nogen tle spelers van D1 t/n Elr naar LENS berlen'
(tóf: :66f:t4 en niets anders ) of het voetballen doorgaat of niet. Dus niet, r

zonaar vegbliJven. De'speleÍs vsn.A1 ílntcz' kunnen Yanaf 8'\5 uur naar )
lokate l' tÍ ri;xen of Ëun wedstrijà d.oorgaat. Dus niet naar ,LENS betlen' - .r,
Spee1 Jë uit kÍjk datrl'bii Je tegenstander op het Tv scherm' Wordt deze

niet veràel-d. bil dè afkeuringen dan noet le Yoetbal-Ien. " '*

BiJ aIeéheIe afkeuring vau ïret lonpetitieprcigramma doen wii' elti jd ïat met

onze J eugal. ffet c1-ubgebouw is ale hel-e dag geopend en de' .§i oe]-ba-kken, tle

tafeltennistaÍel- ( ze].f batJes en balletJes neenenen), het tafelYoetbalspel, ;...,

de dartbord.en en de fliPPe rkasten staan klaer. Zelf ka.n Je ook lIat speel-
goed neeàeiaéri eri'vodr de ouders (leiders, traihers en :outlers ) ]i88en er
kaarteir kJ.ear. Kon dus atlenmaal. NatuurliJk gaan lle eèrst vat trainen of .-.1

vaar Eogel-ijk vriendschappeliJ k voetbs,Lfen. Neem altiid Je LENsspullen, .,'| 1--..

voetba}óchoànen.jgynsbhoènen.eneentiainingspakmee.enverzame1stee<ls.,.
op r.,ENg.,"lrer.yir},achtel .eUe ;lii,er; 

en leiders.

13.\, uur
12.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
l-l-.30.uur
10,00 uur

].,,ENS

IENS
IENS
i,ENS
IENS
LENS
I,XNS

uur
Yur
uur
uur
uur

Al- trs,inen
3l-,82 en 33 trainen
C1. en c2 trainen ,.
DL,Dz en D3 tTainen
EI'E2 eD E3 trainen 

,

-Ej4,.Ei) en -Eio llalnen ,
F1,.F2 rI'3 en Fl+ tlaine!.

Sa.nenkonst LENS

13.30 uur
11.1+5. uur
10..15

' ' g.\,
. 9:\5.
" l,l_.15' g .\5'

ii,- L 
"'SedB,nkles:

1.Iin SIom vil- iedereen .bedanken voor de attenties en 'bel-anBstel-1i ng tiJ dens

ziJn verblijk in het ziekenhuis. WiLleh is veer thuis en
Zaterdag zagei: we hem'echter

de géneziaÈ heef.t'
al vèèr "|'nog veJ. even z'n tiid nodig.

OB I,ENS. ,,.(I
- DË heer AH{abi íedankt dit keer de ouders van !'1 voor de leuhe attentie

d1e hij,'kràeg ..voor;ad, 
geÏoorte 'ran ziin. dochter'

Kerstdiiei -'Fl-,F2 ,tr'3 
'en I'l+ op vriJdag .'21-- ÈS:cenbgr ' 'L -- -^ --@vi; atte 'speIers, van;'r.r'ENS II-,F2.'F3 en

f-fr o, if.SO uur op IENS voor dé kerstv'iering.. Eerst.een.feuk kerstyerbael
rond de kerstboon, daarnq"een orerheerliikP naaltiid en v-ervolgens het
vervolg van het kerstverhaal. Het beloofi echt te let te_worOdn err'-dagrom..--ll' ',

nag niàmand het missen. oudeis zet uw kind'bijtiials op.IENS af. Helaas, '

fÀen ae ouderi. er;dit kàer nÍet .,biJbliJyen. .llii hopei en verwachten d.at

daar begrip .roor'i=. tomt 1i.3q.uur kunnen de kinderen d'aD veer af8ehea]-tl

vortlen. Neen vooral a:-renaaí'een.sezeltige knuffe] mee' . . ': l';

-7 -

.,:. ..4t..:



Vosse acht EI t/ nE6op zaterdag 22 december
0p zaterdag 22 decenber 8eeu vóetbaI voor-:Ju1lle naar een hèuse vosseJaiht'
Dit is een soort speurtocht yaarbiJ Je personet moet zoeken die zich ver-
kLeed hebben. Echt heel leuk en ook spannend. NÉ afloop uag iedere'E-kiasser'
nog een ballon net naaJlkaartJ e oplateE. De ballon van degene tlie het"
verste komt is de vinnaar en ontvangt ergene in januari eeu he]-e.leuke priJs.
Al.leroaa,l komen dus. Meer nieuus volgende veek-

WinterBtop
0p 22 decenber voetbal
schappeliJ ke veastriJ cl

heleBas,l aiets: geen t
ginDen èe A-en B-selektie veer met de traini4s' O1l 3 Januari doen de

ó-en D-selektie hetzel,ftle. 0p l+ 3anueri hebben EI en Fl een zaaltoernooi
etr op 5 J anuari Glelen dsÀ "ir" i""rt lIeer op E)+ ,85 ,86,F1,F2 ,l'3 eii F)i. na'
ZiJ hebbeE echter op 6 Januari een zaalvoetbel toernooi. Vanef
7 J anuari trainen aLle groepen weer uorna&l-.

UITSLAGEN JEUGD: ,

Ien (op 81 eE E1 t/n E6 na) a]le tea,Írs eeu vriend-
. Daarna doen. ve von.23 tleceuber t/m 1 Januari
IBining eu geen wealstrtJden dus. 0p 2 Januari ge-

DSVP 41
DSO 81
HTSV 81,
Die Heghe 82
DSO C1
SEP C1
IENS D1
TEIÍS D2 , ,

vt,C D6
ScheveninBen

1l

ES ,Texas DIIB El , -
Wilhelnus E2
Groen l{It t58 El -
Quick.E6
Vitesse le]-fb ET -
I,ENS tril.
LENS tr'2

TENS F3
I,ENS I'L

I,ENS E2
IENS E3
I,ENS El+

IENS T5
LENS E6
RKSVM F1
JÀc F1
Gravenzantle .E)+

SEv Fl+.

],ENS A]-
I,ENS B].
IEXTIS B2
I,ENS 83
IENS C].
I,ENS C2
VIOS D]-

DI{O D3
LENS D3
I,ENS EL

2-l+
3-1

\-0
2-O
o-2
4-r
l.l-r"
2-3
L-6

1-.5 l
0-6
6!0"
9-r',
l+.h
o-)
1-3
2.-0 :

o:3. 
.

EI

Het vas vel beboorliJk koud zeker I s-norgens net tlie nette.sneeuw. Er vareo
E-er. F-kl-assers ,.o LH{S àie zondei trainingspak of nai}}ot liepeD te voet-
balten. Dit is niet sfim ouders. Geef uv zoon biJ d.eze kou a1tiJd een
traj.niDgspak en/of maiflot nee naast het no:male lfi{S voetbaltenue ' - .

*a
LENS À1 : kH,8.m met 2-0 achter maar speelde biJ zonaleÏ 8oed. voetbal.' voor mst ' ,

Dog o1l 2-2 en n'e de thee gèwoon èoorgestoten naar een L-2 over-
wiuning. KLaese èn doorgaan.

DS\TP A1 - I,ENS A1 ( 2-2) 2-t+
LEIS A]. heeft de efgelopen zaterdag de aansl'uiting roet de toP diie in de ..

prouotiekLas behouden, door een l+-2 overwinning op DSVP. Ne een rnoeizac.n 
'.

Éegin vaarin ve'wet 2-0 achterkwanen, zorgde Patrick ttren min9t91_1u!"I
voór het eerste L,ENS-doelpunt. Een minuut '7oor rust'zorgde lezelfde.Petrick
eÏYoordatvevoorrustnog€e1iJkkontIenkonendoorzichbekwaamte
leten ve,L.].en in het straf6chopgebied : 2-2. Na rust zorgden Jeffrey en

Saschs, voor .de h-2 eindsta,ntl. Aanstaende zaterdBg ale Laatste wettstrijd.' . '

voor de rinterstop thuls,tegen RiJ sïiJ k' ' Gezien de ultqetlstriJal za] dit
IÍeer een uoeillJ ke. $qdstriJ tl Íortlen. r' / 1"

. 'JonnY en Jimn§r '
de rug.

fysiek en '

de tegen-
rden.. Veel .

,t,

LEN9 B1: heeft een noeilijke serie van vier vedstriJden achter
DIío, Feyeuooral (2x) en DSO varen iets stelker vooral

. sons ook tsktiscb. Nogmaal-s geen paíiek rant nu kpnen
'standers uaar tegen punten gehaald kunlen (moeten) rro

' - succes, en net .deielfàe inzet geat het. l-u.lÍken. ' t

d.e - l-eÍders schreven: I;ENS 82 stunt tè8en HTSV' Id een moeiliJke
uitved.striJd tegen een ven de koPloperi van poule 83 speeld,e 'i '
LENS 82 zaterdag 2-2. Na eèn íat zvak begin vaa LE{S vigt 82 toch
oB eeri 1-O voorsprong te ko.Een door een prachtige vriJe trep ' ' 'i
ver Wrlter. Ondanks eèn zeer sterk optreden van onze keePer ' 1 : r l;

'rDck[ víst HTSV toch op 1-]- te konen. "' ''1

n

LENS 82:

o



Xen fe11er LENS k!Í81tr voor rÉst toch nog'op een 2:1 voorsprougi dooi"' eeí nooi
iloeJ-punt yan Sidrey. Na de tehtische tespreklng begounen se 8.an de' j:'i''
tveeàe hel-fö. HT§V zette ons ontler dru,t(- Inaar nu hield rrDuckrr ziJn tloel
,""ilrp-""n""r. t"i echter de echte 'scilàids Seblesseerd afhae-tte'en. tle. ' :

lnval-l-er van HTSV Ylak voor tiJd een penalty aan HTSV gaf. Dit uerd..Q-?,
Erg J auner near jullie hebben goed gelÍerkt en elkaar goed gehoJ-pen

Gefelleiteertl. -. " :

LENS 83: na het ïabbeltJe richting l)ie Haghe. Ied.ereen ,neei'nu.wàt'èi ver-
wacht vordt. BiJ rust nog.0-0 uaar Die l{aghe vas, wel sterker.,...,
,Na ruSt \ tegendoelpunten .eri 

geen een voor LENS. Ja.mJr.

LENS Cl-: volgens trYed rzeker voor rust goetl gepro-beerd. te voetbeLlen en bei :'

slist geliJkwaardig aan DSo. Na rust tvee foutJes en weer een ..
ne!e1!qae. zeterdag Vitess.e De.Lft thuis. Prob.eer een 

{ 
t.:,1.*ï,.

LEIIS C2: met inval- leider.Martin di.e iets Bchreef: Een verdiende ' over- . ," ' -

vin:ring. De vedstriJd wertl op het scherpst van dé snede gestretlen
maar bLeef heel sportief. De scheid.s-fLoot. een goede partiJ ...'
eD de wedstrijd ging geliJk op. LENS benutte de kansen echter
beter en von 'àet 2-0'

"l :ll

I,ENS D1:

I,ENS D2:

vas geclurende. de,hele ved.striJd sterker dan yIoS' Afleèn voor rust
vertl er,Diet gescooral. Toen na rust de eerEte goaL vlel liep
LENSsnótuitnaer3-o:vfoSmochtdeeerredd'ènnsar!ENshatI
het laatÈte voord: l+-1.

in'het begin ging het vat stroef. BiJ rust een L-0 voorsprong'
Na' rust. vas LENS dui,del-iJk .stgrker en scoorde nog flrie. keer',
DWO kon slechts één keer scoren.

LENS D3: rÍoD voor de d.erd.e keer'op tij- Het'ïes een zeer.'spirrinende l edstiid..
Zie vertler verslag van èe leitler.

VI'JC D5 T,EI{S D3 - 2.3

D3 had alit keer genoeg verÍroer ' v'€,arYoor ds,:nk aan, de ouders . I'Ie.. hopen. alat

alit vaker za1 gee! gebeuren. D3 moest nu tegen WC'.deze staar op de
viJfd.e plaat,s, d.xs moesteu onze Jongens zich veer Saan uearnaken ' D3 had
hler vel .zin in, dit bleek ui! de Soede inzet, wae,rdoor hét een zéer' "l'i
spannentle en éen goede partiJ. werè. (van beide kanteà) Jarnrner gènöeg'
noest D3 rrB ongeveer tien ninuten genoegen nenen met een l--0 achterst'anal'
dit kwa.:n door een foutje iu de veratediginS, de linker en rechterYerdedigers
ïaren nergens te bekennen hierdoor stonè de leatste mBn hefeEaal al-l-eed.
Jongens oplettenl Maa€3e€.aar ! ' LENS liet zich niet op de nek zitten en vocht
goeal en sportief terug, vaardoor ziJ de kans op d'e 8e1iJ]@eker kregen'
door een strafschop. Deze werd goetl benut, vae.rdoor het 1-l' verA. Onze

Jongens dachten nu gaat het Soed' Itraar ïeer kwe.n de pech ou de hoek
kiJken en liepen lle veer op een achterstantl 2-1 dus. D3 gaf nu sfles
en door deze goede inzet ïerd het 2-2, vaardoor ziJ nu vleugeltJes kregen.
Vlek voor het eind.e (ongeveer 5 uiu.) verd. de bal vanuit tie verdedi-
ging goeè nBar voren gesPeel.d, hierdoor ontstond veer een doelpunt
voor LENS, hierdoor werd d.e eindstand gezet op 2-3 voor LENS D3.

Jongeng Jul].ie verdienen een pluin voor Jullie Soede en zeer sportieve
inzèt. Aanstaa,nde zaterdag spè]eu jullie tegen VEL0 (kopfoper)' ]aten
we proberen om ïeer een goeale wedstriJal te speLen'
OUDERS KoM KIJKXN NAffi UW ffu», DAT VIND IIIJ VAST (ik neet het eke zeker)
EN ZH(M I,EUK.

' Hil-lur, Ju1lie feitler.
LENS E1: speelde een redeliJke ïed§triJd tegen een goede tegenstander.

(Ëcheveningen). 3iJ rust 2-0 voor LENS' Na rust eeri aandringend
scheveningen: 2-1 net veel kansen op 2-2. Daarna scoorde LENS

echter l+x en won met 6-1'

-9-
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LENS E2: Da bet geli.Jke 6pe1 vah voriSe veek nu een góed her§te1 van E2'
Texas wes el-echtË een fÍguÍont tlie net !-1 verslàgel terd' '.

IENS E3: net sad vandaag een zeer'goed.e we6stri1d. Door Uei gqede se.nenspel-

veral de achterhoede van lllLhel:nus steèAs uitgespeel'l en uerden
ei zeer fraaie doel,pulten gescoord. PriBa voetbal' . 

"
LBIS E\: vae.L kormet en kwel biJ dit tean: Speiers bliJven veg, komen veel
------te J.aat of hebben niet alle kleding bij zich' ln het Yerè veel

" praten ( schelden ) : tegen elkaar. Dit" noest afgelopen ziJn' . ':

Zetertlag even tabbelen. 
.

LB:IS E5: vas kansloos tegen een versterkt Quiek' Er'Herd met 9-1 verloren
maar ieèereen deeA Soed zrn best' Zo tro'ort het ook' nlshie

ï,ENS E6: niste Kalin en Elies. Dit ke.n natuurÍiJf niet hoor' Ilet ïas eeD

leu.ke r'edstrlJd Baar dóor te lang voor te bliiven ha.rigen 'v.ist
VÍlesse toch §tèeds gelijk.te ms&eí ' Don Jongens naar Patrick
heefb Soetl Sekeept. Ga zo.door. . 

'.
LENS fll: vend.eag spee].d.e Fl een goède parbiJ voelbaI' l'let d'e .ren r99 van

Baynond vàs er biJna geen doorkomen. aa-n voor RKSVM ' LtrNS I'1 von
' net'9-2' laterdae 

een hele sterke tií VIOS' Succes' : ' :

LEI{S tr'2: in de bittere kori noesten ,v:iJ tegen JAC s!e1e4.' ZlJ hadden eeu

intirÍttatie taktlek eh lieten oDs zeker een kvertier buiten-in .

d.e kou staan. Toe! He begonnen waren ve'door en dour koud' Je
koo vel'zien dat JAC een Fi teau. waÈ. De Songens w&ren echt een

EaBtJ e te groot voor ons ' Ja.EBer 1Í&s het dÉ't lÍe uaar net ver-
loren. Eet I{erd 3-1 voor JAC. Hel een kouplimeirt voor onze

. Jongens. ze verkteD hard voor iedere ba}.,

LENS F3: lleer zotrtler GianDi ?? I'laar ben Je toch??. Het ves een erg leuke
lrettstriJè ondenks de sueeu\'. AIIe spelertJes hebbea erg huÍl best
gedaan en Zakeria.heeft beide Soats Eem8akt. Ook Michael en Edwin
geau steeds beter spel-en en ook de rest 6aat steeds meer voet-
baLleu. Dat ie téuk. ' :

IENS tr'h: leek in het. begin sterker dan SEV. Te veel 'wlssels en Ae kouae

sneeuv líaren de apelbrelers voor LEI{S. SEY b}eef rÍarB en von met

. 3-0. Volgende keer beter.
';,

-10-



I
iI

I

I

I

hnt Í
.:

nstuur

ruËnsI.I H !:

pr*[[igc
dng

.:

kers[ flH1 tr[r

f,Ën spnrti*fl
I Í

t

I

I
I

\:'

+

#

I

a

1

+



t
[r '.,:i
{ r: : 'I'

I }IEEKBI,AN . VAX,. DE VOETBAIVXNENIGING LENS
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4-----.--
X0fficiel is tiit 8e
ieven tiJ stil- te s

'1"+"die

en Jubileue, Eaar ik vind dit toch een gebeurtenÍ6 oE
taeD. Ik za1 niet uitI ebreid beginnen oYer het ontstaàn

' t t ,, =."

onzë vereniging, Dit viJkt niet àf, ,v€,n dè sterb van zoveLe andere uit '.

tiJd: eeII 8roepje enthousleste Jon8e.LuI; en bal en een stukj elveiLand.e

Waar rre-veL iIÍ verscbil]en is tle situatie na .10 j aar : een financièèl '
kerngezondd:vereni8íng net een bloeÍnde jeugttafd.eling behorende ;tót de gro- ;

tere van ,Dep H..aa-'g. Eh dat kunnen er .m&a,r heel- veinig ?9ggen .

WB,t er in. deze-.?0 Jaar gepasseerA- is tsunt U uitge.preittl terug'
verse ,schitteleade. ïubifea boek91il luaar 91I hèt- \ dI en vee in verme.Ld 1s:'

vi.nden I n di-

,.HeI leek"heí'nid.J aaiAig eYen t gfug,tg kliken in de t iJd toen. rid "hay
IveËiiege'l

/dit jubileu.m vare[r:dus t oen we 35 Jaar'bestonden in 'r95r.

.:

f,

I'tt
I.t
I

r
È

r

Onze vereniging had in d.e Jaren daarvoor een 1an6za,:ne teruggang neegemaakt
naar "de"b1auw-ritte ster ve.s r+eer stiJgendr'. onze statuteni l.Ierd.en koning-
ui;t gibèagekurd en ne kiegèn een feestd-agíÉ ' i.,.1'
-met eeri gezareliJk ontbiJt' (deel-ra.ue, Í 3,-)-en ,"' !,ri"
rpreniére vertoniog LENS-filn door nector Grent (gratis toegang) en

-feestavond in Arnicitia met de bekende reveu'"De welriaart in Nederlendrr
(t,oeea,nà Í 12,75 , plaatsbe spreken 5 0,10 )

Uit heti'Moeras van }Jaterl"oo naar Ockenturgh.yas een .Iange weg geveest naar
in L955'va.s IENS veer terug. IIu, ieer 35 Jaar 18.ter vièren we ons iubileun
weer ietd anders. Onze jeugtliheeft a] een perfèktè iniddag gehad en de
koEende mae.nden zult U op Àe hoogte".ïorclen gehouàen.vah d.e vertlere festi- '{"}", t ''

I viteiten. ' -,.i r::

d

f; Ik rlenk dat er de komende 5 Jaar veel-.. gaat veranderen: Diverse plannen v8,h

§ de Gemeente, ua.aroDaler de NotL Spoitfelden 2000 verdén getairceerd en zijh
{ tnans in een gevordercl stad.iun. . Deze' bLanhen iu}len van Srote invtöed ziin
i ook voór onze vereniging. We zirLLenl 2eker niet aan de kant bliJvèn staan
$ e., ,r"*, zieu vat er gaat gebeuren oi'Íràt er buiten ons om mogeliJk be-
I St:-=t wordt. LENS. speeLt hierin een aktieve rol en uiteraard zullen vert-
$ oaze leden direct informeren vanneer er concreté gegevens pesqhikbaaX
I zi.tn. Maaï ondertussen ztLlen vè'atiemaat eï alles aan moetèn"dóen om ons
ï rfis aiu plaats te; laten beliouden diè'zi; in de Haagè .sportv.ereld heeft
j opgebouvd I Het zal- zeker 'niet neevallén, o.a. door een "eéuwig!' gebrek
{ aan vokloende mederlerkers, maar laten we één dirig niet vergeten:
tl'

í Or" f,mS is het neer dan vaartl t : f, ''' 
,j , . 'ï' r'l

d' ' ?'** i'-' :' Àd coret
ï' - 1-,. +' ' voorzitter'
li
J . omrcrsEr,:I '.-
4' Nieuve leclen.
ij ZOf a I . Ekren, B Jun , 1l+l-2?5 , v. ostadestraat l+69, 2126 GB DeÍ-r Haag

I aSZl w. Pierau, 3 iun, 0301?5i M.arktwpg.ilu, t r,t252J JI Den E8:àà"
4t
i r,ar"=riJjie:.ne ,l ' ' ;'
,28-7I-H, Jochems, Seza, Yreeswiikptfaat 59:-.-:25|46 AP, Den Haag,"tèl: 36730

,§s".t.' . ' i ", " r' '.'
'. .Règistratiekosten 1e boeking Í 20,-:'W. K'Itlnnen, R v'd. Toorn .
. _l neÀistratiekosten ' 2e boeking S 25,-i E. Mahieu . -. '* * . 'l' Ïl ,.:,'.tAdninistratiekostenstraf535;:I.deVries.

À

tl

, r*.

':1rt';;,

^.",.,''
'{ .{li :

rl . l

". i"

,: . 
J. .. ..r

ï

1
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Betaling v66r 3L-12-Lggo door overEakiDg op Eirorekening 336?11 of bank-
rekeDiug 72992\229 lebobank Den Hàe, t.n'v. V'V.LENS te RiJsvijk onàeI ver-
nelding vgr IBoetett. , . :

Het BestuuÍ. '

WiJ kregen het droeve bericht van het overliJden.
ve! de heer Jan Kouvenhoven, vader varr onze
penningneester en speler van zond.ag G' WlLleE en
van onze za,terd€,g l-eden Jos en Henk. De crematie
heeft afgelopen dinsdag plaatgehaal. WiJ vensen tle
nabestaanden hee] veel- sterkte toe.

1

1

VERSCHIJNING IENS-BTITEU.

Het Bestuur.
'.;..',':'

De tENS-reVeu die nu voor U ligt is de Laatste van dÍt Jaar' .De eerst vol-
gende LENS-reveu zal op 3 ianuBri verschijnen'

-3-

z1Jn.
Klubgebouw
Tussen Kerst en oud en Nieuw zef het klubgebour.I SesIoten

belanBstelling-
rl. - ',,,

Kerst- en 'nieuvl aerswensen.
ontvingen wiJ van Pck Coonan, Be
Pronk, Esnee, Fa.[. oosterveerr'tr'
schilders en Bl,on' glasservice.

né Keus, Piet Juffernans ' Joop en Michs.ef

"h. flriX, tr'ree Kick Sport , Endlich

NieuvJ aarsreceptie ;
Oe gebruikefiJké nieuwJ aarsrecepíie zaL ook dit Jaar op L JanuaÍi plaat8- '

vinden. De aanvang is bepaald op t\.30 uur. Tijdens d.eze receptie zuIlen "
lreer een aàntal jubilarissen worden Sehuldigè. Dit Jaar is het de beurt
aan Puck Coomans (50 Jaar), ],eo I'liessen (rO Jaar) en Peter de IIaan
(25 Jaar). Voorafgaanà aan de nieuveJ aersrecept ie kunt u genieten vai de

traditionele vedstriJd tussen Jong LENS en oud Ï,INS vaarbiJ vele proninenten
acte de présence zu1len geven (aanvang 13.00 ur:r) ' I.Iij hopen op een grote

Het Sestuur,

Kontributies
WiJ, e1s bestuur Eoeten helaas ïeer terugkomen op de achterstallige kon--
tributies. Begin Januari zal d.e tveede zending brj.even tle deur uitgaan
naar tlegenen, die tot op hed.en nog steeds geen kontributie hóbben betaÈIa'
over dit seizoen, ait houdt in dBt ziJ d.ie een brief oltvengen niet meer
nogen deelnemen aan trainingen en ffedstriJden totdat ziJ over het gehele
eeizoeu kontributle hebben betas.Id. Begin dus het nieuwe Jaar met een

scbone lei en betadM ! ! . ,

I{et Bestuur.

EEI,P LENS DE I{INTEB DOOR

Na Éet verlies van aÍ8elo,pen zonalag is de LENS-hoofdeacht ,onder tle bekende.,

"streep" teiectrt gekbnen. Wie had d.at veïuacht ? In het begin.van het '.

seizoen leek het erop det, onds,nks het YerLies van een (gróot) aantal
basisspelers a&n ardere clubs, Pim Westgeest toch nog kon beschikken .

or", uËo speLrsgroep met een voor de d'erde klasse ae:njaardbaar' iriveÀu' l

In de oefenca.npagne werd.en tle sterren Yen de.hene]- gesleefal, maar van8'f - '

het nonent dat de kompetitie startte hebben ue tlat spel nooit meer
.teruggezien. De eerste veken r'rerd.en in ieder geval- de punten nog Separy'
,aar * tret eerste 'ver1i.es in de vierde konpeiitieve6striJ è tegen vUC (2*1),
zat de klad er behoorliJk in. Ga naar na: uit de laatste tien vetlstijd'en
haalde trENS slechts 6 pirnten. NÍet echt, om over naar huis te schriiven'

"., i t



Wat nu ? De konende weken za} de technische 1eid1n8 het aodige d,enkwerk

moeten verrichten. Denkeu en holen op een terugkeer van de geblesseertlen '
Want Joop odenkirchen, Osc8,r v.d' f,aar en Leo van RiJn bliJken voor dit
etfteÍ tócn'nog orulisbaar te ziJn. Op de inzet van Seen van de e'nd'ere

spelers is ooii iets ea'n te merken geueest nsar deze s?elers geYen altiJd
iËts extrats en neten de ploeg op moeiliJke nonenten er doorheen te trekken '
Laten ye hopen dBt de winterstop en èe feestdagen alles ten goed'e zal
doen keren

Rest ons nog on heel IENS Soede feestd'agen en een gelulkig en succesvol
l-991- te vensen.

, red.

fLENSJes. . :.

* Zou het 6een idee zijn om d.e spelers van de zondag A-sel-ektie eèn strip-
penkaert biJ Ted Troost als kerstgratificatie te geven' 

.

* Gehoord langs de liJn bl-J de wettstijd l\,estl-andia 2 LENS-z' toen ?eter ,

v.d. Lubbe een tegenstander dolde I '

* (IrElNs-toeschouwer 1):..rt hé, eikel, denk Je dat Je die v'tl' Lubbe in de

na]ing kan nenen ?!?lrl
* (LENs-toeschouver 2): r' ;oh, het is zrn vaaer niet !lrr

* Robbert Pennings. houtlt er tegenvooralig veI een er8 rare opvatting van

het begrip rtmed.evertled igenlt op na.

* EiJ presteerde het,'on een schot van Ja.n Buitefaar op de doelliJn van d'e

tegenstanAer te keren.
* A.}s Ted. Troost trn daar maar vanaf kan helpen'

IJNICOBN i,NICORN IJNI CORN UNfCOBN UNTCORN

Westlandia T,ENS 2-O

Een persooD die Íu het res'elfb8l van LENS voor meniS spits een Hare p18ag

ls, Ëen persoon die bIÍndelings tle veg veet naa'r een gelag met afluÏe""';
ïaóer Franizen nas afgelopen zondag onze lJNÏCORN-rapporteur '
Wafier, bedaBkt voor Je nedewerking !

Uitslaeen 3e k1. 3:
Vredenburch
wc
Westlanalia

- H,v.flolland
- VIOS
- LENS

Wippolder
Delfia

- GDA

- DSO

- Laakhvartier

1-1
0-l-
2-O

af8 
'1-1

1-1

Kompe titiestand:
VTOS
laakkvartier
Wippolder
vuc
irrestlandie
GDA

1

3
l+

,
6

r3-20
t_b-17
13-1'
13-1\
r-2-13
13-13

3l}-12

2t-!9
18-17
23-a5
19-21

í.
ö.
9.

10.
11.
t2.

L3-12
l-3-12
l-!-12
13-11
1l+-11
13- B

27-27
1l+-18
18-30
2L-2\
18-?2
L6-26

DI,IO

Vredenburch
H,V, Hofl-and
DSO

TENS
Del-fia

a. s. Weekentl een in
VIOS * DSO

Iíestle.ndia J DWO

Delfia - VUC

aJIlIll4:
I .00 uur
1)+ . OO uu:r
J.4. JU uUr '

UNICOBNI'NICOBN UNICONN UNTCORN UNICOBN

l+



REKEN}IMK V00R DE }IINTERSTOP

n.
nt
d.

De redaktie uas zo vïlendel"iJk aan het begin van bet seizoen een uitgebrei-
de uitleg te geveD van de nieuve rÈEeLlng voor periodetitels. Dat, .bleek

dus behoorliJk ingevikkelil. Nu IENS l- (zondag ) nÍet echt neer neetelt YOOT

ale tite}, zaL de technische stef dus vat neer op de kleinere PriJ skansl ee ''-.

moeten gaan Letten ' En d.e spelers netuurl-iJk ook. Eerstr naer' evenjdé voor-

lopige stand aan kop van de eerste leriode3

1. VIoS ï-10 YIOS Eoet nog de afgeLaste veAstriJd tegen DSo -inhaleD'
2. Laak, 8-l-O DSO "taai op"t puntËn en is ln tle eerste peÍiode dus " '

i: tipp. 8-10 kalsloos. étte uoseLiJkhèden doen zich v"oo1 z - ; , '

(l) Afs VIoS v-int of gel-iJkspeeld t§ vros periodekaropioen ' DuideliJk' -'
tïi ll.r, "f" 

VIoS strÀks àe 
-t<onpetitie uint, da.n vordt tle volgende i4.ttet

'-' ;il;r;" klassenent I DIE GXEN PEBIODETITEL.HT,.E!T,__sf5 periodekan-pioen

uÀig"*"r"n. Dat kan dus best nuuner,3 of )+ ziJn' Iloog eindigen rver-

hoogt de PriJ skaàs: v '

(c) ris-vros Ën óso verriest, dan eindisen -vrgs, laak:,:1.ïÍ!ry11:ï,u"1iJ*
en noet er Eeteen tussen deze d:rie een helve konpetÍ!}: 9""!""'o, ' - .

"o"a"" 
o, de peiiodetitef' Voor de achtervolgers Ís dit. Leu}.9m te

w"i"o, vtot nèt'is pretttg als de koplopers è1kaar afnatteu'

De stantl in tle tteed'e Periode: 'i

-:

1. Wos
2. La.ak.
3. vUC
h. wipp.
,. GDA

6. DI{o

6-r-o
o-Í
5-'
,-,
5-5
5-5

o

9.
I0.
1l-.
!2.

DeIfia
H.v.Ho1].and
westls,ndi& ' .
Vredenbuych '
DSO

I,E$IS

,-
6-
l+-

,-
5-
6-

5t"
,
,'_
h
\
)+

G. H.

SSSSSSSSSSSSSSSSS§SSSS
S . §EIrlIORUrl ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitsfasen L6 decenber:

WestLEndia L
Westlandie 2
I]EIIIS 3
ISNS \
Jai Hanuns,n 2
Ceteritas 6
LENS B

1ENS 9

TENS ].
LENS 2
Delfia 3
Groen Hit r58/2
I,ENS 6
LENS ?
CelerÍtas 7
Verburch 1l-

6Lo11.036

" 2-O
l+-1
2-L
0-0
o-2
0-l-L
6-o
i-L '

vr.
Yr,

5\3/3029

570/31.03

J,A. Stoffelen

I

,I

Wed.stri,l dprogr€.ma 23 decenber L990
- I,ENS 2

- I,ENS 6

- DHI 11
- DHI, ]"0

10.30 uu" RiJ swiJk
L2,30 uur DEt 6
11.Oo uur LENS I
Ll.00 uur LENS 9

.OO uur. Velo 1

LENS l-, 3,. )+ en J zijn vriJ.

Wed.sti ra.@a vol aro r a,nuari l-

vr.
YT.

n
n
n

6

11.30 uur
11.00 uur

LA.00 uur

YeIo 2 '

IENS 3
LENS l+

Toofan 2

- I,ENS ].

- I,ENS 2', .
- Wippolder 2

- vrii
- I,ENS 6

P. Poetlai

. J. Staat§

5

f



10.\5 uur
L1.00 uur
l-1 .00 uur

- IENS ï
- Tone8ido 13

- TrioEph 5

6aol32oo
630132r'
628/3ztt6

WVS E
.LENS

I,ET§S

I
9

OPSTE].,I,INGEN. .

Als bekend, zie vor ige seek

Afschri,lven: niet van toepas sing.

LIGGING TERRXINEN: ,

RiJsviJk - SPortpar
DI{L - SPortPar

k tlrener Schaapveg RiJ s$ÍJk
k e,è. Brasserskaale, Del-ft

070-391+o9l-2
ot5-t3LrT2

Me dedeLingen:
- vriJdag 21 decenber Ís er géén treining overige senioren i.v.m. kerst

feest Jeugtl.
Dins rs er veer een aenvoerd.ersbi eenkcirost voor dit keer 

-

al-1e
ttaE LI anuari
aanvoertler ( ?,oÍt r' zal en zaal- te6a.Een. Aanvang L9.30 uur '

Verwacht Íorden: R. Bogisch, ll. Erankzen, A de Groot' T. Vierliug '
W. HeiJnen, F.v. IftiJff , G. Duivestein ' J. Hein6, P. KroI, K. ComPter'

L. Mantef, J. Kuipers, F' Schuurman ' G.v.d, Kleii.?

1\ doeJ-punten
l-1 doelpunten
1-0 doeIputten

SelengriJkste agend.apunt zu}len de iubileuEs'ktivi teiten zÍJn, tierhBlve
vordt het biJna verplicbt d'at u of een plaatsvervangeÏ as,nvezig zal ziJn '
Afzeggingen vorden .in ieder geval niet geaccepteerd'

Topscorder s seizoen '9ol'9t
l! doeJ-punten A, Kuypers

tr'. DisselclorP
E.v. KniJ ff
S. de Nennie
F.v. KniJ ff
H. Bertens
D. Sanders
C.v. d. Stee
C. Spoelstra

9 doelpunten

HekkesLuiter:

, rs-GraventliJk
Heyink
Kouwenhoven

zzzzzzzzzzzzz7,zzT.
Z ZAALVOETBAI Z
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Uitslagen l-0 t,/B 1\ deceEber 1990

I,ENS T
T,ENS 6
LENS 'Í
IENS T
I,XNS T
I,ENS 6
LENS 1
I,ENS ].
T,ENS 6
f,ENS 9
LENS 8
I,ENS h

A.G
J.
H,

(zat.)
( zat. )

(zai. ) l doelPunt.

-HierbiJï'enstd.eSEKOalvasteeniederprettigefeest.Iegenenzekervoor
de ve1è geblesseertlen onaler ons een gezond en Seneeskr&chtig 1991'

LENS 2
IENS 3
RKDEO 5

I.led.st r i i dpro graEm.a 2r/n\ ianuari 1991
Woens anuari 1

- quintus 2

- Westlandia 2

- rlIlIS l+

2-1-O
1- q

.r- Í

2
19. 5 uur
20.20 uur

Vri anuari 1
l-9 . 00 uur LENS l+ sv'35/3

Lisg ing Sporthal].en
Iloutrust - Houtrustweg 1-0

De PiJl - Bechfaan 1, Naaltlvijk.

Houtrust veld \
De PIJ 1

LENS 1
Westl&ndia

HPSV 1
I,ENS 3

2c
r1a

\

6

r3t1: LENS \ eigen schreitlsrechter
leveren. Houtrust veld. l+. '



- Heren aanvoerders d'insdeg B Sanueri aanvÓerderÉbij eenhomst '
Vervacht vord.eD: R. Sogisch, J. Kuypers I I' Schuurman, G'v'd'
AanvBng I 1!.30 uur. . ,-r:..;' .

zzT,zz2zzzzzz?'zz|,zzzzzT,zzzzzzzzzzzT'7'zzzz7,
i rarcs DE spotrEN vAN DE Z.M.I,ADDEB z

TLhL\\LLLLT,T'7'ZZZZZZZZZZZZZZZ?'ZZZZ?ZZZ7,!'Z ..

KIey.

Uitslagen za.terda 15decenber 1990
Postalia - I.,ENS 0-0

1-1
3-3
0-1

vrièirdsc ke

Marine 2 - LENS 2

BAS5 -LENS3,
Nootdor! , - LENS l+.

Pro a.ma Zate
. 30 uur .LENS l- - avc

eLi vedstri d. 22-12-L 0 zatertla
LENSl -DORB1 1 .30 uue
TENS 2 - DORR 2 1l+.30 uur

sruarl 1

1

l-
M. Teunisse

Keislar
N.N. ,, ,

oorloL6
o72l0r7
023/Lt]-1,2.00 uur.LENS 2 - Schipluíden 2 A'

10.30 uur.Vit.Delft * IENS 3'
LENS lr is vriJ

figging terrein: .Vitesse lelft:
teL: 015-]-3]-755

Verzerneltii d.en : LENS 1 13.00 uur
I,ENS 2 1L.00 uur '

OPSTELLT NG tE[iS 3:
P. Ase, I{,Y. Merberg
M. Spa, E, Mirldelbur

VAN HET JEUGDTRONT ,

Sportpark Brasserskade ingang Mitldelveg.,}

IEÏS 3 .159

ën, L. Snike' A.v; Hiingss'rden, E tle Wolff'
g, N. Jagesar, J. WittiRS, S.v'd. Togt' F'v

R. Keus, .

. IJlst en

II. Jochens.
Aenspreekpunt: R. Keus teI: 3601rl+1

Ne.rnens de seniorencornissie van d.e zatertla8 efdeling wensen vij u prettigge
feestadegen een goed uiteinde en een sportÍef 1991-' '.,,

I I I ,, 1

IiBNS L KOMT EBAAI'I T

Nadat we eerst een ni-euÍ,koner hadden verwelkomal (Wil-Ien v.d. Meer).begonnen

ve aan de l,,edstrijd in en tegen Noottlorp 5. Het, gaat de laaste veken Soetl

,àt fOlS \ en .,,a.,àaag noàst ootdorp bei sLachtoffer worden. Dit..l-uktè
weèerob en hoe. Nadat ve halverwege de eerste helft net 0-l voorklramen

aloor een doelpunt van gel-egenheidispits MerceL KnoPs'(l-et-op' Hilbert)
hielden *" g"óè stantt' NooiÖorp viel veelvuldig aa'n maËr tloor. een goede

verdediging bleef het èe rust ó-1. fn de tveede helfb kregen we geen kans

lneer; Nootalorp dvong ons tot verdediigen ' 
- Toen Gerard Kuiper geblesseerd

uitvief ,.o""tun He net 10 nan verd.er' Marcel Knops ging het tloef in en

hield zljn.dopl schoon. Klasse. !íe vochten onser goed Öoorheen en ,.. -)

aangeziei Nootalorp,tte vele EanéJes niet benutte.ïonneí ue.wederom' Uit de '

i;;;;i; i ireastrilqen hebben we nu ) punten' M'A'w' LEIIS l+ kont eraan'' "-

ii.;-"il-" na de iinterstop ook biJ ons eens Langs de liJn'

Laurens Mantee '

==================

T

Algeneen kontaktpersdon: Pàul v.d..Steen' Cbopinstraat 1O.1, ??'\ SV Den Haag'

tel: 39T015\. BiJ geen gehoor: 36351+LB Fred Grens' ' '
____---------

í,i



Wedstri,l d.progra.ma A-3-C-D-E en F eucd.

Afbel-len voor onderslaande vedstriJden al]een biJ Paut v.d.Steen (39?O1i\)

zo snël- mogeliJÈ tioch uiterliJk voor vriJ 6agèvond 19.00 uur. BiJ geen gehoor

bellen naar Fred. Grens (3635\f-B). In uiterste nood nog op zaterdagrorgen op

LENS (366131[) na 8.00 uur biJ ienand van tle jeugdkounissie ' .

ElfUaI detrxí aanvana tegenstand.er uit/ thuis terrein/vel-cl s8.n. k. Lens

A1
BI
92
B3
cl_
c2
D1
D2
E1

E2
E3
El+

E6
I1

F3

Fl+

22
22

?2

.00

.30

.t5

.30

.00

.30

.L5

9
TT
I

t7
9

u

E2

-aanvezig Juko vanaf 9-30 ur:r: P.v'd. Steen en

-gaarne ouders met Tervoer voor LENS r D1' t2, F

-geen aktiviteiten Jeugd van'23 december t/n 1

HBS toernooi uít Daaf en Sergselaan(zie fopy) 9.00
Qgick Steps B)+ thuis V 2 12.00
Oie Uaehe Ct thuis V L 9.\5
DIe Haghe C2 thuis V 3 12.00

11.00
10.Ó0

8. r,
t l-.00
11.00
11. 00
f1.00
11.00
11.00
u.30

Gravenzande FI
Kerstviering op
Grdvenzande tr'2

Kerstviering op
Gravenzande F3
Kerstviering op
Gravenzande I'\

uit' . Gen.Sportpark
IENS (zie kow)
uit Gen. Sprotpark

LE{S (zie kopy) .

uit Gem. Sportpark
IENS (zie kopy )
uit GeB.Sportpark '-

E.'Grens
1 t/m I'l+
januari: zie kopy

BIJZONDSRHEDEN:

-lees ond.erstaande kopy goed door
-volgende week geen LXNS-reveu. De eerste
-opsteltingen als bekend met uitzondering

-LENS 82 met W. Piereu zond.er ll.v. Diemen

-LEI'I§ 83 zonder F. Barsatie, M. Buytelaar
-!ENS C2 zond.er J. Soysal
-LENS D1 L. Peek ook biJ IENS DA I

-LENS D2 net L. Peek

-LENS D3 zonder Y. Yasa.r

De overige opstellingen ziin al-s vorige week.

Kerstviering op LENS.

22
11

dec .
dec .
d.ec .
dec.
d.ec .
tlec.
clec ,

22 dec.
22 dec.
22 dec.
22 dec.
22 Aec.
22 dec,
22 dec.
22 dec.
21 dec.
22 dec.
21 dec.
22 dec.
21 dec.
22 dec.
21 dec.
22 dec.

12. 30
vrij
9.30

12 .30
10.30
12, 30
12.00
11" , 00

9 .00
1l-.00
11.00
11.00
11. oo
].1.00
11.00
1?.30
10. 00
u.30
'9.00
u.30
10. 00
17.30

9. 00

L1.l+5WSE A1

Duindorp SV D1 . uit
Duindorp SV D2 uit
Duintlorp SV E1 uit
Vossejacht op IENS
VosseJecht o! i,XNS
VosseJacht op LENS
VosseJecht op LENS '

VosseJacht op IANS
VosseJ&cht op IENS
Kerstviering op LENS

thuis vt-

Sportlaan/Mezenpl.'. 
Sprotlaen/Mezenpl.
Sportlaan/Mezenpl .

(zie kopy )
(zie kopy )
(zie kopy )
(zie ropy )
(zie kopy )
(zie kopy )
(zie kopy )

(HBS )

( auto )
( auto )

kont op 3 ianuari in de bus
van :

en Ii. YB§&t J[et I. Ekren

Schaduuprogra[ne
AlIe spelers nogen e.s. zaterdag bii tviJfelachtiS weer near Í'ENS be].

en nergens and.ers heen (366131\) of het voetballèn doorgaat ' Is het.a
keuïal alan doen we ook he]-enaal niets. D&n begint de rÍinterstop gev'oon

iets eerder.

len

0p vrijdagavond 21 decenber verwach
F3 en Fh on 1T.30 uur oP LENS voor

ten viJ alJ-e speLers van LENS Fl-' F2'
een kerstvierÍng. Eerst een leuk

kerstverhaal, d.aarna. een overheerl-iJke ilaaltÍJd met kip als vleesgerecht
en het Yervolg daàrna reri het kerstverhaal' 0m l'L9'30 uur kunnen de

F-kIa§iers'weer rrord.en afgehaald. HeLaas kunnen d'e ouders er dit keer
niei tt;tti3ven. Toch rekenen lre oP de eam'ezigheid' van a1le F-klassers'
0h Ja, ;IIe; is gratis. Mooi hé. Vèrgeet niet on àLl-emae] een knuffel
mee te nemen.

B



Vosse.iacht oD I,ENS

ö! "eEfiagEni;euber 
ee! .onvÍJs spannende speurtocht voor- e1le ."P:1":"

vàn Xl, E2; 83, EU, 55 .en E6 op IENS. 'l;e'veflrechten a1le spelers o!o-11.00 uur
op f,nnó. Doe uarne .kled.lng aan rant de speurtocht 1s 'buiten-' .Oo-t 13'00, uur.
i-s ale speurtocht afgeÍopen ' Da,n kriJgt ieclereen een lekker 'brooèJe I

( frofe1, Frikan4el àf fàassouflé ) en.Lekl1er varne choColadenelk. Afs lèatste
(otr ! 13.U5 uur),1aten a.I1e E*kLassers est ballon op met daarao'D een

kaBrtJe uret hun ne8,n erop en het vefzoek on dezè teru8 te 'sturen naar LENS. '

wiens bs.ILon kotrt het verste. De.rlrlnnaer ontvangt een te gekke priJs
eind Januari 1991". 0n 1l+.OO uur is de vossejacht afgelopen'

HBS toernooi voór Ï,ENS B2

Zaterdag 22 deèernler vervachtèn wíJ al-Ie spelers van 32 on 9:00 uur biJ
HBS voor eeu toernooi oP het kunstgras veid. Voetbalschóenen nèt afschioef-
bare nop zlJ n, verboden I I I HBS ' HW.. en Duindorp SV"ztJu de tegènstanders '
Oe t L2.30 uur.is de priJ suitreÍking. Kon op tiJ tl llsnt Jul-Iie spelen

de eerste wedstriJd. Veel pJ-ezier.

Laatst
ii":

e LENS-reveu 1990 - ,

mi is ae laatste LENS;reveu van
de bus, De eerstvoJ,gende zal gP

vallen met rdàarin het pro8raJnla

Geen Yoetbelaktiviteiten

., :1

l-990. ïoleende vèek geen LENS:ièveu in
aoníerdeg i ;anuari i99t in de tds l':
voor l+,5-enlof 6 Januari. '. " ' :

dinsdag f Januari ;iJii er voor onze Jeugalàfde- '

etbalsJrtiviteiten. _Daarna 88'an l'e voorzichtig I 
_.

, .;:i

ereis làpèn met tliverse kleuren vielren-
lledig overbodig vihalen viJ. De leiders
fé ,f"o dat deze rarè broeken niet'I :

aen veer beginnen t .ï. 9P: . , : i r.. .,.,'

voensdag 2 Jenuari: ^tlan'startr tte training voor de A- en B-selektie veer'
Er is nog geen training Yoor E1 tln F;6,, irt t/m r')+. en

Íbor tle lagere ;eugè. ' ' ' ; '" ' 'i
d.onderdag 3 Januari: ààn startia. tiarniirg voor de E en D; §el§Ktie YgF"' ,

vriJtlag f, Sanuari: LENS EL eD F1 speLen een zaaLvoetbaltoernogi ' Meer '
nieuvs in de eerste LENS-reveu

zaterdag i Januati: IENS A1 t/m E3 spelen lreer. op het veltl' '' :r' 
-' 'r'

zondag 6 ;air.ri: LENS XI+ t/n E6 en I'1 t/n Fl+'spelen e9n zaalvoetbal-.
toernooi. Meer nieuws in,de eerste'LTNS-reveu'vaÏ 1991' '

Van zondag 23 de
ling g traini

I.,ENS A1
IENS 81
I,ENS 82
IENS 83
IENS Cl
I,ENS C2
SEV D1
NIVO D2
VeLo D3
],ENS E]-

cerober - t /n
ngs- en vo

r|.
i

I{1e}rennersbroeken.
Afgelopen zaterdsg zagen rre lleer sp
nersbroeken aan' Geen, gezicht en vo
trainers verzoehen viJ on eroP toe
meer te zien ziJn.

UITSLAGEN JEUGD:
RiJstiJk A1
Gravenz8rd.e BL
NAVA 81
Toofan B1
Vit esse De}ft C1

Bohenen C}
T,,ENS D1 ,

LENS D2 , ,, .

txNs D3

Quick El

2-O
o-2
0-3
0-,
J-5
2-3
0-10
2-t
2-3

LENS E2
I,ENS E3
Ï,ENS Xl+

I,EXS E5
,I,ENS E6
vios F1

I BAS Í'1'Rijswijk F2
Gr.Wiuen F3

\ - DEI. E1

- SVPTT EI
.- le'ijo Ee

6-l+
3-3
n-?
l+-0
\-9
t-7
7-o

ll

Gravenz&n.
HBS EB

LENS F]-
LENS E2
I;ENS T3
LENS FI+

, 5-0
L-2

Dit vas de laàtste kbnpetitieronde van 1990' Aansteande zaterdag de meeste

teans een vriericlochappeJ-iJ ke íre'dstriJd en daarna een korte pauze t/m'begin

Januari. In verband n t ti3agetrek nu elleen vat versfagen die ve Ían de

trainers, leider§, spelers of outlers kregen' ) , '.'

9
1



Na een nerveus begÍn (ziJn we andere nooit) kvs'men ïe op l--0 
'loor 

een mooi

"àtot 
,"r, Jeffrey. Daarnà drukken 'we 6oor" RiJàwiJk kvam. voll-e6ig onder

àrrr-t"-"UÀ.i pà"*"n profiteèrd'e fEIg'en Martin seoorde 2-0' rn tle 2e

ï"ïi."r"u"r""n *" ""o 
b-eetJe zvak eíïf"rdoor scoorde Bti:Yi1I,(?;1):.-Tï"'

f,fNS gaf Uet niet o'p en door een mooie pass van Jeffrey scoorde JLE §p&ans

Ii-"i-i"iu, 'scoordè hiJ \-r. vlak voor tiJd scoorde Jimnv Doerga 5-1-

P.S. Ik, Rob, Ssscha en nniel- hebben Senoten van Jullie' Houden'zo!

Ergin en Bob'

LENS A1 - Bt.16vil k A1l

IENS A} TeruEblik Ie helflE conpetitie.

Tot slot enJ<e1e gegevens voor statistie' onder ons'

,*tt ,O augustus J.1. t/r 20 d'ecenber ziJn ve halvervege Ae conpetitie' '

iil; ;;";ËJe I+ màanden is er een nieulr A1 se1grrod Haar Ïe met zrn alfen

r"a"iilr. iot:zeer tevre6en over kuunen ziJn. Ari doefstelring vas gesteltl'

à"i-"""trj a" eerste viJf van de deelneuerslijst moesten kuimen konen.

Op tle heffb van d.eze "orp"tiii" 
is die-doelst;uing inder'laiid' a1 benaderd'

iàt "o"at 
nu al-l-een ,oul d",u te cons'litleren el- aan Eet te verLeggen'

Prornotie na,g, het to"rt-niàt, maar vat z9u h9t fantastisch ziJn on in é6n

;;i;;;; *""i't.r..g te ziJn in de regionare klasse' ÍIet spanningsveJ'd' de

sterkere en minder stu.xË tug"n"tanàers zuIlen 
- 
het ons nog verschlikkeriJk

;;;ililk Eaken. Maar zolang ik en dus oók iullie daar het volste vertrouwen

i" l"li"" zal iedere tegenltander met ons terd'ege reÉenÍng lgoeten houden '
De ontwikkeling van aivJise spel-ers op zowel sportief el-s op het rnertale

;;-;ii;. (irtii"t; s""cha, D.ànnv, MuicÏra en.Jeffrev) noet tlè andere voI-
aàunAe-:,nspiratie. Àn trachi-g"r"n-or verd.er te gas,n op de veE die is
íngeslagen. Wil ik er zeker 'ian ziJn on volgend seizoen hier ook nog te

^oË""Ë"t., 
tls,n zBl ik luuie 'ooibli;t'en 

gaan op de lÍeg naar de - ' '
;fii;;:-T;i'nu toe ben ik een tevreden' J eugdtrainer ' in augustus had

ik ;;;k; ltraar nu Saet tle honger naar neer toch aan me knagen' §l9gr '
;ï"i;i;;" ;; karafter kunnen sepaar't net }wgr:tlgLq' arleen.riJ om-

ËttËi-E datG6lou vat ve arren zo grsag ïiflen" " 'Protrotie l

f. 6? biieenkorsten 1l 19 t"1i:i:q:" 
,

: b) 2? uedstriJ den

2. opkomst trainingen optinaal-.
ï. tàosco"au"s a) cóupt. 11 - vr'sch'l 8

b) conPt ' B - vr'sch'- 11

; c) conPt. 6 - vr'sch'- 8

J. Spaans
P, f'litzert
§. Gl-enèenans '

&liel.

Bereidt Jullie goeè voor o! de 2e helft van'de conpetitie"""'
bE dankt alvast .

LENS B1r deed }/at het moest doen en von met 2-O van Gravenzan'le ' Geen
::::-=32 g.pi""t; veel inzet en b}lJven voetbarren' zo hoort het en zo

BL WÍnterstop: tle trustr is dik verdiend.

Na afloop: De linonade ging erin als koek, de gezichtJes ston'Ien oP b

;; ;;;, àe tlus vas gexiaaia. De vedstriJd' tesen .cle geel-bleuve in-
{oners van t s-Grevenzand'à to""t ge'wonnen 'Jorden ' en-vaq gevonnen' Met

Àà"a to.ttaf, prima tea'minzet en een hèerlijk positieve teamgeest was

tet voor rust à-o geword.en, en na rust gebleven''

Voor het tegin: Na àe rnatige serie van 6*vedstriJden en 2 punten was

"i""t--"p àeïeae_ae8radatiékandidaat, rs-cravenzande nooalzakelilk, In de

t"=pr"fàirg in rWatÉrloo' heb ik voor de eerste keer Öit seizoen de

"p"ï"i"-iiÏ.L 
onder druk Sezet' De grote inzet.van elke speler moest

resultaet opleveren' noesi resultaei gericht ziJn' Rust in de kleedkamer '
;;;;;;à. vàrnins-up, rugdekking en onderlinge coactring verden de

'l'

-L0-



belBngriJkste ge6preksonàeawerpen ' TensLotte. benailrukte ik dat èe voetbel-

ffiïÏï;ii;;;'i-rrii "rrt"i-ààt-eetruikt 
moesten Horden om te comtineren en

on coeal te voetballen. ,i'"àr:-"ïà-ir"i"*a $èt er net.ae op8ebouvde spanning

,ou-iseur"n. pakte het so"à ort-arn zou.en-ve ver.er kunnen rnet dezelftle - -"- '

Bro"p, ,oo het verkeerd. !; à;; xntÀ"n "p"L"'s 
uit 82 noodgedvongen' het

èIftaL veraíderen. ,' i

' vulde elkaar goetl aBn'
De ríedstriJdÍ 81 staritó goed' conbinee-rde vlot'ru'::-;:ï::: i::Ï;ïË:.
vas een eenheid., "n 

*""r"ilil"n'-n*". l"'o1911"un roekeLoze' Iíestlantier

hoofdpiJn op de doe[iJnl en in een echte ""ti'oàà" 
lulte het steed' net niet"

UiteindeliJk, na eèn x""i"'"oit"' ' scogÏ'le Apt'onio beheerBt 
'Ie 

zo bel-eng-

rilke eerste 8oa1' uÍt ;;; ;;;;í;ÉàzLtte-egmtinatie schoot Michel ret "
effect de tïeede binnen: Ï.-;;i .iËt" rynS i"" prachtige kaus op 3-0 '
vaarna Grav.SV rret faetstË-r""'if"' i'et beeltl beheerste zonder echt gevaar-

l-1.1k te vortlen. r'l"t '"tiii "o-W"it"' 
afs verse krachten werd er bekwae:n

;:iil;-à,-;;ï"rd a"t h;;"'; à"" r"u,.u"' Gelooi in"eigen k*nnen is zo

;:ffi;ïïi,";;;;; ;i" ,:"""ï"-'ïiI"r-best ver een beetJe hunt voetbarren'

Tot zateraag 19 d.ecernber hebben ve rust eï vrièndscha.ppeliJke weastril den '
in de pretti8e *eten"crrip'iàn een geèeetde.?e plaats' net 3 punten

voorsprong op Grav.sv "ï'i'iïti"i 
Ëp-nwn (veastriJa minder gespeeld) '

VIJC ateat 3 punten acvrtËr'oísl 
-'et 

à vedstiiiJ den achterstantl' en' west-

lanaie sta.at precies etiil; 'àiiB{i ' nruw is reddeloos ver}oren ' L3 '
vedstriJd.eu, 0 Puntel' ' r' : '' 1

SpeJ.ers, ouder§ en be]-angsdellende- voIgers.t9ns j'k een hele fiJne vinter-

stop, en voors.r voor J':;;i;;;--;"1d't; Jul-lie hebben een beetJe rust

Fred Grens. ""

I,ENS 81 I s-GrirÍenzande B1

Ns, een hartig lÍoo.rdi e van Fred in Waterloo stond vantlaag r s-Gravenzande

op het Progra.ma. Deze vedstriJd uoesten ve }Ílnnen ' In de teginfaBe scoor de

t s-Gravenzande 0-L, maar dit doelDunt verd. afgekeurd tegens buitensPel '

WiJ kr,ÍaEen daarna beter ln hét spel; Na eeir kÓrte corner scoorde Antonio

1-0. ÏiJf ninuten later 8s.f Hans een 'nobie Pas§ oP de vriilopende Michef

dÍe net 'een trap van 20 neter 2-0' Met deze stand. $ingen ve d.e rust in.

In tle 2e helfb werd er een doeLln-mt vair onze kand afgekeurd. wegens buÍten-,

spel' Daarna zakten ve vat a.f , na&r hieltten stand tegen I s-Gravenzande.

Dit lÍas tevens ons ' eeiste 0. Zien juI1ie nou vel d.at ve met uerklust en

goed voetbal een eind konen' Jongens en Fred allemaa1 rrPrettige Kers!-

alagen en ,een voorsPoedig .1991" ' ;" .

Danië1

J

LENS 83: $eèerom een gelijke stand nèt ae rust-(0-o)' Nog eens lr0 ninuten

-l-,als 
tean,oettu'iï"' is bliJkbaar te veel' Jg'Dner ' Misschien

a;ïï-ï,Ëi-rïit"ir"" "alnË" 
t" trainen jul1ie leren vat nl9r

- 'met erkaar t" "ï"ïiiii"'l 
vore"'a" Íeek teter' en veg net die

rare vielrennersbioeken'

IENS C2 - Bohenen C1 uitslag 3-3

Allereerst wil ik even iets zeggen ov'er -de 
verzemel tiJd: Jongens kom'al- iri

lenaal of tiJd, mocht "' iut" àIJ" ttr dan even near IÈNS tlat is een kleine

Eoeite' Te l-aat ,onat' 'uaèn-làtËtent 
een reserve beurt' Nu iets over de

wedstriJd. Ne een korte;;;t;;i;;p (biJ c2 vas.die éérder begonnen) is

C2 veer helenaal *"x*"","1'-"o'àt i""x É::::llilu' de combinaties 88'an

goed en vet belangriiL i"'t' vordt door iedereen hard gewerkt ' We kfl8men'

a1 sner net 1-o roo" ooài ""n'àà"ip*t 
van Fikri. De tegenstander

vertl vekker èn rnaekte ";'1:i";;;; 
d'""ot zelfs 1-2 ' Met die etand Singen

rle de rust'in. Na'een xitïnl àoàe"ringe vergadering gingen $e ae tveede

hetfb in. l{e kregen """i"xài""n-íutt 
àoot pó"u vild'e de bal- er ÍÍiet ln'

(he Fikri) Na hard ""ti"n*i+"' 
à" t"ro"i'È' Een schítterena doelpunt

van 11' Matthe iler 2'2, en daarna kregen ve nog een st'refschop tnee Aiè

schitterenè verd benut àï"'-í-ril'is-à' l' a" laatste rrinuten verd het

-LI -
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door een beetJe pech nog 3-3 ltraar over de bel-e vedstriJd genomen is.er Eoed

gevoetbaLd, Jongens klasse '
De l"elder JogP. , . ':"'

ens kiJken, C2 speelt echt leuk voetbal' Kon op naek'
o, n*à" uv zoon te gaan kiJken alat vÍndt.hiJ vast'P.S. oud.ers koE ook e

de zaterdeg eens vriJ
heel leuk. Vertler vens ik ledereen prettipe daaen toe een een gezond l-991

en veeL voetbal Plezier.
LEITIS DL: nu een uitstekend jespee3-tle eeréte helft stantt Dl- terecht net 2-0i:r,:-:;;";;'N;-;;;i k;"r"aEi sterk opzetten "" n"t Y'Id ?l snel- 2:1'' '

HiJ roesten uei 10 man verder ordat Rinal-do ziek uitviel' Het '
verd 2-2' vr"x uoà" tijd verd het goette spel en tle inzei toch, '

nog bel-oond ' Eén'verdiénd'e 3-2 over'Íj'nnin8' Klssse hoor' : '

LENS D2: ne een s-Lecna oegin,. goed of afgekeurd ' be8onnen ve met 10 man

ï-oi-or O "*,) àap'aà ved'striJd' H:l Y"" een ma'kkie ' Het werd' '' 
1O-O voor D2 Eet vrésefijk goed voetbal'

.d de betére konbinaties 'LENS EI: leuke Seliikopgaand'e vedstrijd' LEN§ ha

ÍENS E2: ne een noeizs,ne Staït (2-0 acbter biJ rust) terden we. wakker
': leider. Dit hielp vant de tveede heLft ging het 'geschucl door oe J-el'oels'. urL rrrcr! w@'u

beter. 1'le vonnen net 6-\. .

LENS E3 - SVPTT 3-3

Nadat er vat foto's varen genonen, begon de wèdstriJd vat later' 
-Van 

S]?TÍ

varen er niet genoeg spelers (het waren er maar viJf) ' De schreidsrechter
kreeg het teken om te beginnen. A1 in de eerste -5 

ninuten kvam het tegen

à"àii""t 0-1. Dat is r,iel heel- erg slordig, aIs Je net ? nan tegen 5 uan

"p""it. IENS dacht tlaar zullen vi3 ve1 van wfnnen, maar dat vertl wel anders '
sand.er wist het tot een 1-1 stancl te brengen. DooI een fouti e--in_de 

. 
ver-

àed.iging verd. het l--2 ' Er verd niet echt goed gevoetbald en SVPTT vist
i,"i-Ïàt""". 1-3 voorsprong te brengen' Er kwamen biJ SWTT nog tvée spel-ers

biJ, zodet er genoeg tegeispelers varen' Daarna rylT. ryNS-So"g 
t"1C.----

sviít maatte eÀn eigen doelpunt (2-3), wat natuurliJk heel sneu vas voor

hun, meer het hielp ons vel-- Na vat k6'Íls€in (goede kansen) van Ne1{ll wist
hiJ het toch nog tot een geliJke stand te brengen (3-3)' tlet is nu

wiiturstop maar de eeist iolgànde wedstriJd Saan rre Íeer goed voetbalLen'
Zaterdag vel allenaal naar dË vossenjacht komen' Kom Je niet den allereal
NPRETTIGE I(ERSTDAGEN EN EEN GELIIC(IG EN SPROTIEF NIEWJAA.RII '

een ouder.

LENS El+r een leuke {etlstrÍJd waarbij tle speters vochten om iedere bal'
::::'-:--:- i"i"." ià"n verl-oren en Joey vas er veer eens niet' Afvoeren of???

LENS E5: ondanks dat nen el'kaar nog vaak in de veg loopt en hi'erdoor on-
::=-:'- 

nottig de bel kÍriJt raakt verd' het een ruine overvinning'

LENS E6: had líin Bl-om weer langs de 1ijn. WeI nog geblesseerd maer toch '
aanvezi8. IIIJ zag erg veel doelpunten'

I,ENS 11: haa].d'e een huzarenstukJe uit tlooÏ het 8.anges18.8en vIoS net ?-1
te veïslaen.

IENS T'1 uit tesen VIoS F1

I{et vas een dubbel feestgebeuren ! Het eerste SebeureE vas dat Michael-

Oemed. een zusJe afgelopen voensdag hàd gekregen' Het- vas ook 1euk,8e-

weest als Mictteal- èr zaterd.àg vas geueest.. Het 2e Sebeuren ves het-

fantastische voetbalspel ïan LENS I'1 op dd Sresnat presteerde' Thuis.

S-à itip verl-oren tegen vtOS, uit vas'de motivàtie om zekeÏ-van VIOS te
winnen.' l{ou, ds,t vas vs,t t

-12-



De ene aanval na de and.ere aaDval. De 2e helft begonnen we net 5-1 voor-
sproDg. vIoS kon nlet tegen ziJn ver).ies en zette er tn eentJe biJ.
Ze zel,t e ons meteen ond.er dxuk, tlat levert hun 2 tioefpunten op. De

ouders en spefers verden aI ingerust nzaL het toch weer gebeureEtt, nee
hoor, LENS kva,n.goetl terug en bet verA J-lr voor LENS.

èe leider en ouders.

EeÍi feficitati-e íaard !

HIEP, EIEPi HIEP I{oERA nsmens F1. Faro. Oened. heeft een doc}rterl MÀIYDY

Van harte gefeliciteerd nanens Fl- en de oud.ers.

IENS F2: op het mooie uaar ïel harde kunstgrasveld begonnen i'e aan ale

vetlstrijri tegen FI van RAS. De tegenstentler bl"eek vandaag
echter te sterk voor ons, In de eerste helft visten ve de

'tschecle" nog vel te bepeiken tot 2-O msar na de t'weede hetft
vas.het ?-0r We ziJn echter lreer aLlemaal lekker bezig ge-
weest en dat is natuurliJk de hoofdzaak.

LENS tr'3: zonder cle zieke Micheal ter 'Lind.en eu de onvindbare Gianni
Cornmers kond.en onze jongens een viJf nuI nederLaag tegen een
sterker RiJswiJk niet voorkonen, Dat er veer eens verl-oren
werd geeft helena,el niet. Al-s Jullie allemeal Je best bliJft
aloen en tian toch nog verliezen clan is d.e tegènstander ge-
voon teter.,Micheal van h8.rte beterschap en allemaaI prettl8e
feestdagen '

LENS I\: speelde een spannende wealstriJd net veel striJdlust. LENS benutte
de kensen beter aIs gevolg tvee puntgave treffers van Saled.ehine.
Keurig Jongens d.eze 2-1 overvinning. Eelaas vas Fayas Nazarali
er niet ??? Voortaan afbell-en hoof.

TOT SLOT

De Jeugdkormissie rÍenst iedereen hel-e prettige feestdagen toe en veel .geLuk
in het nieuwe J ear 1991. Laten ve hopen d.at het een 8eze11i8 iaar za1
worden zonel- thuis, op school aIs biJ LENS. Op 1 Jenuari I99l za| er Ín het
klubgebouv vaa LENS een nieuvj aarsreceptie ziJn van LI+.30 t/n 1B.Oo uur.
l,lienand. is verpl-icht om te komen, tlat spreekt vool zich, maar viJ zoud.en
het leuk vinden om vel-e oualers, t,rainerg en Jeugtlletlen even op LENS te zien
op d.eze dag. Voor de hele echte fanatiekelingen is er nog een leuke
vedstriJtt on l-3.00 uur tussen LENS 1 en een eJftal van 'rverdvaalde" LENSeT§.
Kon gewoon eens langs en een verzoek van onze kant aan d.e Jeugd:
Laat het vuurwerk thuis M,

_13_
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; or r,uisnowE . .-:'.,,u:

'i', IJEEI(BLAD VAS DE VOESBALVffiffiIGING LENS ' 'i ,'..
6lrste'li3 aargang nuoner 20 , h tr enueri J.991. '\ r" '

,- in*nnrír**I**i**r*r*rl*t*i****Írrnr**r*tr*ttttlsíïrttrxlt*Ë*rrrrí**r*ïltt*$xlt*xtllr*t**ll* '

.. ,.' .'. .'.', . . .' , '.. .
Eeren .trainer' j -. r't (.- r, 'l r -.' '1,1-,r ilJi.r','. 1.'! y ir/- 1q'',,", '"'': ;ril ,

Een verzoóË vàï''Ée' j bu8daideling" eali .dtre ,trainere pn ua:'afioop'Yan qe laatste i' l

traininE, aile AoeltJes van vefal 2 of 3.af te heleh èn op de tlBiDlhgs-. ' -1 . t
strook ie-!-etten.. N; de tr"iotng is ii;it'éen kleiné: nOeitq liJkt ons en voor --J'"
tte traiaei'silfqp .öel Jongdte J eÍ8al is'hpt pen';stu-k nekkqll;J ker *,". e" 4.9,,.d3e ; ,. ,n
erna noèten trainen.. Die,kleintJes '18.ten .sJouïten net 'idie. voor.hun''te :

zvare dàett;es ken iumers'niet, Ook.'riooilae nènden vrin- dè: J ëuedkö'liid sè ië l'':.-'1 i.;1.'

tlie nu sooe op zeterdagnorgen. nog vaak aIle doeltJes ,'i-ó, hu! Y"ld.àfteq.g1 " .,,r,
halen zou het zeer welko& ziJn al8..ze in het vet'volg al-. op tle treinings-
Etrook zouden stean, EeE kLein'e noeite: en É,Iv'àÉï. beclanÈt; ';:,1 r-rr tr ll ' ."t ir'., n'r ljf

ir
!t

'i'l'iir ,l:lt "l .i'/'.'i1 rii-r i',. .- '.'.\'..-i .:,:
SSSSSSSSSSSSSSSgSSSSSS
s sENroBE[ zolÍDAG - S',i,..;., ''.-'*!r'!+ rr,r' -1!'È : ',. :.": .,: .i _i È l:-"

i,: r

i
ii',

uur.r Seropgkeike .1

uur Seroóskerke 2
-. LENS 1' ri"
- LENS 2
. T,ENS 3
- IEI{S l+

- Was geaaar \
- IËheneu 2-lli,
- IENS B

- I,ENS 9

1l+.00 uur Velo 1 - LENS 1
11.30 uur\eLo'z "i ' - rrn-s z

uur LENS 3.'; ' -,Ïíippol-der 2 :, ,. ,\3/3029., ,.i 1.Pl ?ot3"t,l,
LENS ! - VriJ

uu rooi* 2 - Lmó 6 ií,i;l:'.'5?o/3103-r,': j1 ,r; isJaàtq :,
uur 1,lYS 2 .- I,ENS ? 6LO / 32OO '

unr LENS 8 - Tonegttlo 3.3 fi01325,
uur ilffS' 9,.J."1.1'--rtrÍomph 5., , '' , 628:/321+6 

".s ., .. ;l "f :',. ,

HedstrÍ.1dprogra,@B 6.J enuari 1991

al.00

12 .00
L0 .45
11 .00
l_1 .00

Wedstri tlprogra,ma ende ïeek (13 anuari)

I vr
ï! 3 .xi

traininasveekenal ..
'àïtlte 

-'' "(ll"'
''.rlj 

'l,j .t::..
D. Soekal

Oostel-Lincen:
ffisTf, 3-""rden dooi ae trainers bekentl genaakt
LmS l+ t/rtr 9 afs bekend.

, , t,.. '
Afschri,lven:

12 .00
Ll_.00
13.00
12.00
a2.oo

uur
uur
uur
uur
uur

Juventas 2
IENS 6
I,H{S ?
xÀvA 8
RKSVM 12

55313058
fllha29

'j.. 61013213
fiolEe82'
62g/327\

t slt /E 3 bIJ èe traiBere
IENS
T,EI[S
I,ENS
I,ENS
I,EI[S

I.,IGGING ÍERBEINEN 3

*"r .iiorr,rËrïru
f,ri6n vari Meerdervoort 'sporthal) o'f0467571+5

l+:T
6:'ll
í" .::§r
8,rG
9": V

. VÍerling oïo-36066t2
; IleiJnen O?0-3L6L088
.t'v. É-aiJrr'..,' , ':o?Q-3q9T1!6, "': .., ,; .I . -i:,..,, i'::..J_r,
. Duivestein 01991:179\3
rijdagavond clubgóiouw'tot 23.00 uur oïo-366131L. ','. . l'!

Velo - Noord'reg 26,. i{Bteri
Toofèu - t'ockenburgh'rtr i.qtrnde
}IYS - SteenniJkfBan: (tiJ

.o'lo-323669L

ï
!- 2 -;

-},

I



De Seko fienst ied.er LEIIS-1id een zeer gezond., en sportief en degretlievrlJ
L991 toe.
Verder hopen viJ d.at ale gevulale kalkoenen, ha,zebouten en Diet te vergeten
ale oliebolLen voor niet s.L te veel ponèJes c,q. .Liloti hèbbèÍ .gèzofgè :r' :: i

Tevens villénrv:ij de ààiivóeraers' l:rog àé1pen rheÍirinerei aen rde 'iiaívóeid.éís: : :' 1" 
'r''

blJeenkoust: op èiÉsttae 8'Januóri'on 19.30 uur. ![e aa,nvoerourGiF 'I!"'' r

ffil r tl; §Ïo;Gi-GffiEht._"zi;EGísè-.Lnlts re'iue van aó aeöeàté" . r"'i
199ó. .- .. ..: i '' '-' ',I r " r: : " " ";'" 

.' ''/ 'r

T,ZZZZZZZZZ?,ZZZZZZ-','' :*"' "

z zAtrvoETÈAr, z '. ;;t '-1.' \." -:

0raíJeplein
t!) . -

t

WedstriJ dprogr",*aa 7 I /m 11 ..,,ianuari

l.Íaend.ag 7 jantrar! 199!
19.l+5 uÍr.LENS l- Xngelsnan'I

aB

; ,l i,

" '.,i

Beker
ti '

22,00 qur .I-ENS 2 ..ï Sy :3rl2_-
19. bo,.uur {'V Snoehi .. - I:I,I{S 3 ,*-
2i,. oo' uui' IENS l+ ' ' 

. ;.,:.,westranai

"u-
,AHA

B1A
, R3D;

!íoensdag 9 I anueri 199L

. rr.l. tl .' i rji;; .
Lieeine SporthalLen:
0ranJ eplein
Eoutrust 1

Transvael , "

-u].n8d.ag ö

q lÍoutrust veld \-
Transvaal
Houtrust veld L j,, -,

(

- :r, iri ".:...i ïa
'iijl . :.!a i'

. ..- Slicherstraat. 11 ' ",. ;." - Hàritrustvee lo8 ', ' ,

- il;Jó;;;c;;t-,,i.: :.,
.Í1,

J

;
I.Januari 19.30 uur AànvoerdersbiJ eenkonst kont allen Il

,'-J:

rl,-i I ,r:- .,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz7,zzzzzzzzzzzz
z LANcs'DE ÈpoRrEN ÍAli,DE z,M.!+riDER: z .i..
zzzT.zzzzz?"4?:l7.zzzzzzTizzzz?7.zzzzz..7.zzzzzzz. . .

PrograJma Zaterdag 29 december 1990
L2.00 uur lE{S 1 - CWP L

Eros q,mg. Zalerdag^5-f,ànu;ir igSj
ul heu:rissé .

), \".

005/016
o72/ O5f.

.023/ALt
12.00 uur LENS 2 - Schipluialen 2 A, KeÍsl-ar.
10.30 uur Vit.Delft 14: trENS 3 :,: nin. i. , -'':

, , t" :

.L,igsiug terrein: Vit,DeLf.t Slortpark Srasserskade ingeng MitldeJ-weg
ter: 0r-5-13u55

Verzs,Be1tiJden :
LENS 1 13:00 uÈr "

1l+. 30 uur IEIYS l- " ' - nvc

Progre,rma Zaterdag 12-1-1991
14.30 uur LXNS .1,,... - W.assenaar
12.00 uur LENS 2 " - Jac l+

11.h5 uur LENS 3 - DS1rP B

1\.30 uur EENS l+ - MVo r72 3

WiJ, vëí§én u een gezodd. èn sportief l-991-'

' GENS 3
IE{S Z , i1: ggtituf,.,..l r. .l ,.t r: r,. !.';r :

' 'i':''' i'i
Eventuel-e aÍherdingen ,oo; ,,liió 1 en 2' lïJ ri"od a" Bn\yn tel: oLr-6L89à
opstefling LXNS 3 zie de vorige LENS-revue.

Dinsdag B-1-l-ggL AenvoerdersbiJeenkoEst
Voor iaterdag l-2-3-\ our L9.30 in de IENS kantine.

9.15 uur " i" ,

r:"H. Merkestein
R, Piante

oo5/01\
olz/O\2
023/!+5
o3l+/191+ .

N. N.
N.$,

-3-

VA}I HET JEUGDTRONT

ALgemeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, Chopinstrao.t 103, ?'rL SV Den Eaa8.
tel: 39T015[. BiJ geen gehoor: 3635]+18 trYed Grens.
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.l+5 ';r'

.l+, , r'.

.t+i_ 
"..00 ' '*

.l+, ,..\r'.'.

.\5 '

.45 -.

-,. ,i

(1

!.i 
.

Wedstrl.ldDrogrqrlne A-B-C-D:E eí F ,l eusd.

ElftaL datun aanv ènstander uÍt thuis terrein veld san, k.ï,eus
Feyenoord. A3 thui s v3

AfbeLlen voor onderstaande veatBtriJ ileÍ!. atrleen biJ. PeuL:v.d.SJeen,(:pfOf:\).. I

zo suel nogeliJk doch uiterliJk voor vriJ tls€avorid' 19..90 .uur i. BIJ geen geboor, -,..
belle! naar Fred.Grens (36351+18): fn uiterÈte-nooti nog'op 2atérdagroorgen op.'. '

LENS (3661314) na 8.00 uul' btJ ienanà van de Jeugdkonnissie i ., .

t
A1
81
92
B3
c1
c2

5J
5t
5J
ql

5t
5J
8J
5t
5J
,J
t+l
5t
5t
5t
6J
6t
5J
llJ
6l
6J
6t
6t

an.
an.
an.
&n.
au.
a,n.
an.
an.
en.
an.
an.
an.
an.
an,
an.
an.
an.
en.
au.
&n.
a'Ir.
an.

.30

.30

.30
t I+5

.30

.00

.00

.30

4)
b,
oo
+>
\:
l+,
I+,

1l+

11
11
10
10
12
t9
10
t2
11
llt

11
fL

9
11
1L
1l-
11

Feyenooral 83 thuis V 3 ,,, 10.30
Feyenoord C2 thuis V 2 iO.4f , :
Postalla Bl, uit . Buurtveg( zÍe kopy ) l.9,fr(nS).",.,i
Feyenoord Dl thuis V 1 i.r: IL.0Oi'i,,,

, GDA , : ."uit MBalesteyn * --_. :-ï.oO(anto)
31auw Zvart C3 uit Dr.Mansveltk. /Wrnaar l-?.Ut(auto)
feyenooral D3 thuis V 3 :'',.' . ', , !.1+5 ""1-: '" '

Vredenburcb D2 ,Èit Vredenburchweg 1-1.00(auto), Lyie DB 'uit Sporpark d.e Zveth' i 10.O0(e.uto)
.i Zaalvoettaltoernoöi Lin«loduin (zie kopy) .13.30 ,

Duindorp SV EL uit Sportlaan/Mezenplein 9.00
Duindorp SV E2 uit Sportlaan/Mezenpf"tri. 9.OO. '- " .:
Lyra E5 uit Sportpark de ZwèthTdelier 9:00 ''.. .

DL
D2
D3
E1

E2
E3

E\
E5
E6
F}

.a5
:30

.00

10.00
10.00
10.00

'11..l+5

T2
F3
FT

Zas.lvoetbaltoernooi
Zaal-voetbaltoernooi
Zaal-voetbÈItoernooi
ZaEIvoetbB1toernoOi
Za.alvoetbaltoernool
Za&l-voetbaJ.toerhooi
Zaalvoetbaltoernool
Zaal-voetbeLtoerdooi

Íe kopy) . '.: ' 10
ie kopy)' 10
ie kopy) 10
zre koi:y)' ': '8
ie kopy) .. 10
ie kopy) l-O
ie kopy )' ..,, 10
1e kopy) ' 'f0

Houtrust (

Houtrust' (
IÍoutrust (
Liridoduin
Houtrust (
Houtiiust ,(
Ëoutrust (
Houtrust (

z

z
(

z

BIJZo$DEÏ HEDEN.

0p6te]]iugen s,1s bekentl. Met uitzonderlng van:
-ï,EïS 83 zonAer F. Sarsatie en H. Ys,sar
-LENS C2 Inet J. Soysa1 

^,

-LENS D3 net Y. Yasar

-" 'r.,, r

-aanvezig Juko venaf 9.00 uur: P vd.. SteeD en A vd.. Heuvel
-gaarue ouders net yervoer voor: L,ENS C2, D2, D3,EI-,E2,E3 en E\ t7n'ÉLt(6/1) -"'.
-Iees ond.ersteaude. kopy goetl d.odr., ..:, . 

. , . r , ,. 
.1, ,": ".i,, ,,j;

t, "i'

§qhqrlnrlrrogre.ma
Slechts 83 spee3.t. een konpetltiewealgtriJ d. De rest is vriendschappeli iJÈ-

1.1+ )
d

BiJ sLecht of twiJfel-B.chtig ueer even al].e&aal oaar ï,ENS te:-ten ,(366f3
of het voetballen door gaat. ïs het afgekeurd dan rÍerken we onderstaanr
progra.ma af: ', . '. 

:
13 .00
11. 30
L0.00
1r.. 00

9. 00

uur
uur
uur
uur
uur

LENS
LENS
LM{S
IENS
LENS

A1 trainen
81,82 eu ,Bl trainen
Cl en Dl- trainen , ,:..

C2,D2 en D3 trainen
81,E2 en E3 treinen

NeeE altiJ d voetbalschoenen, " grmscboenen, trainingspak én voetbd.lkleren

.. ',.1.

L,ENS 83 naar Posialia ' ' '-' I i:
Zoe1s afgesproken gaen Jullie gezeneliJk net het openbaer vervoer naar postalia.
ZiJ spelen op cte Sur.rrtweg in l,Iassen&ar. Kón aLteinaal ou 9.1-5 uur "verzamelen 

'
bÍJ het Ho]'].sllal Spoor. Vandaar gaan JuILie gezo,neliJk met bus 5 naar posta1i6. -

Dus strippenkaa.rt mee.

1

l+



ZaaLToetbaltoernooi voor El- en Fl
, I -r ) .i' ;,,n','l .:. ,..

0p vriJdag 4 J anuari spelen IrENS E1 en F1 nee in het zaalvoetlaltoernooi '- - -' '

ven'Scheveningen"in sporthal' tintlod.uin të -scheveninéen. Voór tr'l is hèt:'een r.'.,- 1i' ;-l
vroegertJe. De te6ensts,ntlels ziJn:. Scheveningeà I'l-, Duindorp SV, rle Jagers
en Scheveningen F2. De ved.striJ d.en (I+) auren 1 x L)+ minuten, On t 11.30 uur
is het afgé).opeo.i I,lè rekenen 'op voJ-ttoendè vervoer. op ïiENS " èn. neem scÉone , i.,l .ir: .. t ':

Srnschoenen mee Eet lichte kleur zool neast het nornate LENS-tenue.
LENS El bqef-t.. pa.s l-ater, aan te treden., Voor jul,lie zijn . Scheveningen E1,. ,,.. ..

en D3 al.snede Duindorp SV 11 en Snoeki D2 rle tegenstand.ers. Ook vier
vedstriJden van L\ ninuten. On 1J.OO uur)is het afgelopen. NatuurliJÈ ïer- ' -. -r'i...

wachteu lre voldoenale. vervoer eD al-Le spelers net schone gynschoenen. met r. .;. ,
een lichte Lleur zool. I ; I

Zïalurre! zaelvoetbaltoernooi
0p zontiag 6 j a_nauri gaan EI+,85,f6,fl,F2,F3. en .Fl+ Lekker ,zaal-voetbal1en. in ,.
rle Hóutrusthellen. 'ïlet inscbrÍJfgetd is bestemd voor d.e geÏ-ra,ndicapte. .,

Jeugal. ook zal.er,op.tlie dag biJ het. vedstrij tlsekretarieat gecollecteertl
vortlen voor_clg gehanrlicapte . J_eggd.. . Daar doen vii SIeaA aan nee. We hopen
biJ aIIe teaJÍrs op voldoqhde belangstell-ing van d.e ouders. Verzarel-en net
tle auto op IXNS o:ir fO.\5 uur. 0u 1l+.00 uur is het afgelopen. We veil '

vacbten aLle .spelers aL in r,ENs-tenue met trainingspak aa:n ongekleetl op."
I,ENS onÍlgt tle ,\leedlokalen in ale sporthaL .Houtrust overvói àulle-n- zijn.
Neen Je gymschoenen in een plastic zak rtee evenals vat te etén en te
d.rinken en te snoepen. Er is daar vel een. kantine Eaar de priJzen ziJn,...
nogel hoog. De winnaars vsr iedere poul-e gaan naar de finale rontle Latèr
in het beizoen. Veel-'pIezier.

.,:i:

lralnen
0p voenstlag 2 Januari zijn de A-en B- selektie veer begonnen en op donder-
dag 3 l_anuari traineu de C-en D-sefektie veer. De antlgre groepen gaen , , ,
vanaÍ 6 janupri weer normaal- .trainen. Nooit bel-l-en of .de trainingen tloor-. ,

gaan. Dit heefb t,oc,! geen,zin.- Altijd naar LEISS konen uinimaal 15,.,. .

ninuten voor aanvang van d.e training.net biJ Je neast het sporttenue, . eetr ,-.
treiniagspak een laar voetbalschoenen maar ook altiJd gmschoenen. Wu i,
kurmen imners uitwiiken naar verharde veltues of voor de voensdagmiddeg _ ..tot 1T.00 uur naar èe zael.

IefeJ-voetbelspel

Het ziet er na&r uit dat het tafel-voetbalspel toch binnenkort ons kLub-
gebouv uit za] gaan. Eigen schultl, dikke bult, Mogen Ju1lie zo goed aIs
gratis speLen pikken sliDnerds ïeer regel-matig de bafletJes uee naer
huis of ze verstoppen ze ergens in de tafel. Heel kinderachtig hoor.
Dit is echt de laatste waarschuwing. Laat de ball-etJes gewoon in het spel
Liggen of anders gaet het tafelvoetbalspel eclit veg en de.t zou zonde ziJn.

LooptrE inins
BiJ de Jeugtt gaan !Íe door net de ]ooptïainingen op de d.insdagavond.. De
oefenstof van WiLlen van Ettingen sloeg erg.aan..Alle jeugalselektie-
spelers bebbeÈ keDnisgeuaakt l0et het fenoneen' looptraining. Nu natuur-
].iJk zelf thuis of voor en na d.e trainine fl-ink oefenen. ook de
trainers zulIer er aendactrt aan uoeten besteAen in hun training. In
overleg net Willeh en de trainers zÍjn er groepeh geformeerd die de
komende maa.nden extla looptrainingen gàan kriJgen op de dinsdagavond
van l-8.00 uur t/n f9.00 uur. Gekozen is voor d.e jongens die het neeste
aendacht op dit gebieti nodig hebben. KorÍl zoveel- oogel-ijk want echt Je za}
er profiJt van hebben in aie vedstriJden. We starten op dinsdag 8 J anuari
met groep 1 bestaande uit:



A-irfassers: Irl v. Croonebur8, J. DÉ.Eeri r D. Eeinsr M...Herbeil' D., . ,:

@Ig: M vti..3erg,.A. da Cruz, M.. IzendoorE, J.,Pronk, B.

",: i
Poo1,'J. Spaans.

Pronk, H. .-Verhey.

We veryolgen.,dèn op L, Januari'Eet
C-kLaseers: B vd.. Berg, M. Jansen,

P vd. Steen.

D-Llassers: J, Bui6, A vd. Heuvel,

E-klessers: M vd. Donck, R..99Eed, D vd. Stee!._, ,.

. l ,.: "

1,1. KLopstra, J. Koppend:aaier, P. ,Sinke'

F. Kain!ÍYaat, Li Peek, J. ?ronk,''A, Sen.

VervoLgens traint dderira (22/L) groep l- Íeer en verder gaat het ou en om. :

Kan Je nlet traiuen bel- dan $el- even af'

Het Kerstfeest
0p vriJdag 21 tlecenber kutuien de meeste tr'-kLassers loet hun knuffel naar "
LENS voor het kerstfeést.- 0nsr klubgeloiv uas sfeenro] óngetovertl. 'i '

De kerstboon.ven groente en fruithandeL rt Karrewiel heal veer voor een
schitterende kerstboon gezorgd vaaron dè kinderen'pliats naneri. Eeà leul< ;'
kergtverhael ïeitèId door Hans en d.aarria een overheerlÍJke neeltiJd 't
keurig geregeld door enkel-e noeders. Er'werd. aiet zoveel gegeten a1s '

vorige Jaren oaer.toen voetbeld.en we er bok voor. I{a het vertölg van het
kergtverhaaf' nog rrgefle.mleerh ijstt toe 'en iedereen ging terrreden nóar'huis.

NoE Inaar aauveliJks tle spullen van bet kerstfeefb opgeruind of de VosseJacht
ging beginnen. De voorbereidingen rvaren veer perfect verlopen. Ied.ereen
wist ïat biJ noest doen en veel E-klessers lraren op LENS aamreziS. Ontier
begeleiding ven moed.ers (en I vader) verd er in groepJes gestart voor de
hartst'ikke leuke speurtocht. Sous sereu tle opdrachtèn wel noeiliJk of de
vo66en slecht te vind.en. Maar tlat was nu Juist de beèoeIing. Enthousiast
kïa,een ale kinderen veer op IENS terug. Daar stonden de broodJes, aardappel-
kroketten en choconelk kLear. Det ging er best in, AIs la€tste lierden tle
ballonlren opgelaten. Wel-he Zel het verste koxnen ?? lÍie kriJgt d.e nalkman? ?

Eind J aruari zullen ve het ïeten. ook dit festiln was lÍeer zeer geslaagd.
Kl-asse ouders lll

P.S. wordt het kaartJe biJ Je thuÍs bezorgd Lever het tlan in biJ
I,laria.n v.d.. Donck I I I

(



DE LENSNEWE
WEEKBIAD YAN DE VOETBAIVENENICI].IG I,EXS
64ste J aargarig nunmer '22 , L1 Janueri 1991." , ..: .:
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OFI'ICIEEL:

Nieuve lealen.

2880
2BB1

2882

2BB3

T.í..Ditstre, Sezo, 2BO9r9, vreesvi;kstra€t 237, Z5i6 §r  én fÍàae.
E. KÍsi, EJun., 22058L, Jacob Ca.tsstraat J51 B, 2113 GD Den Ha"agte1:.389r379. t .:.'-
R. Kipp,..tr'Jun., 230?84, J. Bl-abiusstr ae;t \2, 2533 IOI Den Haag " ,tel:'3883531. '

D. Hooíing, NS, 030361, Acaciastraat Afi., 256, JX Den HaaB
teL:3605rT9. . ' " -.

Adrrcsvi j zigingen:
2qrh Aï DeLfr, tèl-: 015-i32046
Loevesteinlaan 355 , kaEer 2?4,

2533 Al4 Den Haag,

Nieuwe tlonateur.
A.G d.e Graaff, Dedemsvaartve I 266, 25\5, A]I Den, Haag.

TBÀINER§.

Het bestuur'is net hoofd.trainer Pim llestgeest tot een akkoord gekoíen over
de verlenging van ziJn kontrakt net é6n Jaer. WiJ hopen op een bU.Jvend
goede s€reu\Íerking net het, bestuur en de rest van de technische staf, en
wensen hem en d.e spelersgroep alLe sukses toe in de koEentle, ongetvÍJ feLd
zvs,re vedstrijd.en. Uiteraald vervachten He van iedere rechtgeaarale LENSeT_,.
dat hen hierbiJ zoveel nogeliJk lositieve steun zal vorden verl_eend..

Met tle overige treiners vord.en nonenteel gesprekken gevoerd. Zotlra meer
belend is over hun poditie voor het komend. seizoen, zullen we hier nelating
van makeu.

Tevens doet, bet ons gèno.gen te' hunnen íeedelen dat John van aler Lubbe ook
in het volgenAe seizoeE de technÍsche zaken van onze verenigin6 zal bliJven
behartigen. ;

IIet Bestuur.

Wensen:
WiJ ontvingen nog Kerst- en Nieuwj aarsvensen lran: Trad.eway EnterprÍses,
Roodryh Vorn &'Dru.k,, Stefan, Jeroen en Theo Hoefnagel en"tr'A v.d, Velde/It VeentJe.

''YEI,DSC}fifiR2''

Toen 1k het Las, dacht ik: Dat noet het verhaal ziJn van tlë supportèrs van
LENS I (zondag) over (le Iesultaten in 1990. "VELDSoI ,ERz". I.Iat heefL de
dultse tes,1 toch Eooie voorden voor vel-e vontren ïan l-eed.. Toen ik doorlas- -

bleek het te gaan on d.e aankondiging van preniere van een toneelstuk, dat
bandelt civer het dagboek van een oude vriJster, alie ]eeft op eer eerizane.
schapenfarn in Zuid-Afrika. Het leed ven de oude vriJster za]. ik u besparen,
lrant'}re bebben Ín 1990 zeLf langs de LiJn al zoveel leed te ververken gehad.
Nou Ja, leetl, uiet alleen Leed. De terugkeer vón Ruben Jordan heeft ons
l.angs de liJn ook ta]. van bovenmiddelmatige genietingen bezorgd. HiJ heefb
zich ontpopt sf6 een bri{ente aangever'in dienst yan'het tearÍr. IIet 1eeè
zit eb in het'geringe benutten van de gebod.en. nogel,iJ kbetten. En verder is
er yeeL blessrrreleed.. Yoor de aanvar]g van het seizoen 1990-91 varen onze,.
venÍachtingen niet hoog gespannen.

i

l-9à2 B.A. Hol-t, Sezo, Meernanstraat 1?2,
1O8O C.' HoppenbrouÍers , NS,'Favente Deo,

-1-



Diverse potentiele eerste el-ftalspelers hatlden LENS verfaten, ondat and.ere
(amateur? ) klubs ben voor een appe1, een ei en nog een paEr gufden uit ohze
klubtent hadtien 6elokt. Van niJ geen. kvaad woord over die Jongens. Een extra
zakceàtJ e i§roooi ,nëègèíótuen;" 'oo1 'aI b"aat het ten kostë vah de spëlfeugde. :

Nee, onze gifpiJlen voraleh gericht op de penerlge bestuurders van voetbel--
kLu}Jes, die over de ruggen ven anderen. onhooÀ. siflen val]en. lïoetbalpro-
stitutie bestaat aJ. zoiang e wortlt gevoetbald. Bl onze grote Bond., de KNYB,
sLaagt er $aer niet in dit euvel effektief, te testriJden. Maar sneu is het
natuurliJk'wef. voor een kLub'aLs ITENS, _die aloor de Jaren heen zoveel ener-
gie en geJ,tt stopt in tie J eugtlopleiding: Oncler het notto rrlnvesteren in tle
Jeugtt, is investeren in de toekomst". In de ?raktiJk bliJkt het duó te gaan
on investeren in tte toekoÉst van andere- afuateurklubs. Ik zie'naar 6én cip-
.los6ing on tle ÍoetbaLprostitutie in te èauroen. Dat is het invoerèn van
een overschriJvíngsvergoedtng,-a:.e te vergellJkën is net de vèniioeding
die een betael-de klub betael-t voor d.e overnarÍe varl een 8.[&ter.Espe].er. Als
sornige amateur-kIubs in onze regio dan toch een semi-betaald bel-eid voeren,
alen Eoeten ze daarvan da.n ook near ale financiëIe gevolgen tlregen. Als
onze haagse vertegenwoordiger in de lcflIB-bestuur zorn voorstél zou fresenJ..
teren, d.an- àou hiJ einttelÍJk ook eens een nuttige ilaed verrichten. _ .

Nu nog een paar voortlen over tle periode na ale vinterstop. Hopelijk Ís dan
het Eeeste blessureleetl geleden. Het ka.npioenschap kan yergeten }Íord.enr.
traer er 1lggen toch aog enkele kl-einere pïiJzen te vachten. De tlreéde '.
plaets op ale rangLiJst levert biJ een ke.rupioenschap van VIoS toch nog een
vervangende titel ven de eerste periotle op. ook de tlerrle periode ligt Dog
volledig open. Dus 1991 kan best Leuk norden. Een nieuw lear Eet nieuve

G.E

* líie, o vie heeft een tiJdJe terug ziJn 'tcartlkeytr verloren ?

t De, vaerschiJnliJk cloottbngelukkige , eigenaar kan ziJn pasJe (nr. 393)
opbBLen scbter de bar. -

* L€x en Elke GLauateEans berichten ons van de geboorte ven hun zoon Marvin
ALexander. ' , ;i* Ven Harte I I

* fheo Dikstra.rieuv 1id ?l?!
* Kan de KNVB zln begroting ook veer rÍat biJsteDen !

* Aanraders voor het kobend neekend:

r I,EIrlS zat'ertiris 1 .- Wassenear 1 ,

Lyva Al - LENS A1

* A-}}ebei toppers, eeEv&ng al.l-ebei 1à.30 uur.

Over diferoa r s gesproken !1.

gets-epsevclles-M-.-'

Ís het U Eibschien ook 'opgevaLlen Ln het veke.tiJkse riJtJe net uitslagen
lai onze zontlageenioren ?. Ds.t Te elftal van LENS scoort als een Eek I I '
Tot nJr tge aIIes gevonnen en 61 doelpuntén ih 9 wetlstrutleD. Dat is niet
echt sIècbt, Het leek. de'àehriJver. van dit stukJe alén ook tle moeite {aard .

on ait elftaL eens uet een bezoekje te vereren. Ook aI omAet Doest vorden
aan8etreaen biJ,tle enig overgebl-even itconcurrentrr, WVS. .'
IIet $arElopen b.eloofde iu ieder geval heel vat. In fraaie KoNI,IAB outfit
gegtoken verplaatste nen zich in ronèJes van 34 bLank over bet trainings-
veld van WVS waar [en zich verbaasde over zoveel jeugdig enthousiasme
op Att tiJastip van de dag. Met de vin{ tègen (stevÍg Ho}lglds briesJe)
vera de rust met een briLstantt bereikt en ik beg.o4 niJ e.l enigszins af te
vragen of a1*díe hoge uitslagen in het krantJe irel eerliJk ïaren d.oorgegeven.

2



Na tle rust Leek het erop of WS een slaapmiddel in 
'Ie 

thee van LENS hed

Ë"a.it ii; noet toch ieis). pat verkte perfect en na 5 ninuten stonden tle

iàv" ,"i-i_o àchter. Aanvoerder trl'eè van KniJff dèed ietiereen veer _ont- , ,r,

,l"[àrt- aoo, na een combinatie met één van tie tïee wassernnannen zovat het net

oit à" go"f van l{VS te schieten' }Iaarna Andre Kuiper ei snef 1-2 van'' naakte ' )

Toen het na. een krs,npg"rJ uun óe LENS grensrechtàr tiJ een verneenee. uit- ';
iri--r-S ""ra 

( ooepuniénuaxer Edwin van IhiJff), was het ret het verzet Yar 'r r'

WS g"à..n. uit eËn snel Senomen vriJe trap van Aad de BruiJn scoorde

;L:-K;i;;" ,,àe-""n t+e dàelpunt vaarna de vol,sens I,ENS- goeat fIuitegde,. .. . , ,._;

".ir"la"r"-"t 
t.r (attiJd als Je wint) het voor gezien hieltl' i' " ' I :i

Met 6 punten voorsprong kan voorzÍchtiq aen-e.eD ka'mpioensch:p ÏIi:Ï-S:**:hli,. '
l4isschien niet zo befangriJk afs het kfassebehoud van ons v-Laggescnrp LUND r
( daarover kan iedere $eek veel vorden *el'eze" in i'"i krantS e )-íaai' tàch ' ''

leul< voor nensèn-clie. de leheIe vereniging een varm hart loedrgEen; I ,: ."

Het ls niJ overigens in de wekeliJ kse ultsl-agen van onze zondagsenioren

ook opgevall-en dat ve nog neer e3-ftallen hebben die aardig presteren ]
(vergeeft U niJn woordkeus .Mis schien ook ale noeíte vaard-lom een 'ee4
kiJkJe te geen nenen biJ tleze elfballen (6 en 8) voorddt ik veer. naar het

l-e Ba, een .elftaL l{s,t ik oveTigens onalanks mindere 'prestaties ven tle

afgèlopen EBaDden ' ook nog steeLd een warn hart toedraa8'.

een trouve Iezer.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIORE}I ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslaa 23 decenber l-990

BiJswiJk 2 - LEI{S 2 2-l+

Uitslaaen 6 Januari 1991

f -.+
2-1t
afgek.
vriJ
2-ll
1-l+
afgek.
L-2

Prograrnma t2 Ianuari 1,991

Port

Velo 1
Velo 2
],ENS 3
I,ENS I+

foofa.n 2
wvs 2
LENS B

I,ENS 9

LENS 1
LENS 2 ,,
Wippolder 2'

I.ENS 6
LENS ?
Tonegido 13
Trionph

14.30 uur
l-2 . l+5 uur

Serooskerke 1
Serooskerke 2

- I,ENS 1

- I.ENS 2

- IENS 3

vr.
vr.

Trs.iningsweekend
Benessè "

irainingsveekend
Seel-ande

Wedstri

L2.00
11.00
13. 00
12 .00
12 ,00

I anauri 1o 1

1

Juventes 2
J,ENS 6
I,ENS T
NAVA B

BKSVM 12

Lugèunu1 1
I,ENS 2
De1ft 3
nKAVV 5
TENS 6
TENS ï

- IENS Il
- I{assenaar lt

- Sohenen 2
. TSNS B

- IENS 9

55il3o5B
57013t29
6tol3?12 .

630/3282'
,6281327\

vï.
610/1ol-6

, 511/?0lllj
,fi|3062

.5'-ro/3t33
6aol32]3

'; D. soekkai (
uur
uur
ullr
uur
uur

'oórtman'

We'sterhof
Kes sels
Joría
n.n.

vL
v1

Wedstri ö ra.@a 20 Enuari l-

- IENS 1
- Wilhelnus 2

- ].,ENS 3

- LENS l+

- sv Voorburg
- Groenl,lÍt 58

L4.00
lL, 00
10 ,00
10.00
LI.00
13. 00

T
H

rj6

J

--3-

uur
uur
uur
urlr
uur
uur

"t :

1:



11.00 uur ÀÍchipel ?
l-1.00 uur LENS 9

- ],ENS 8
-GDS6

630/3283
62gl3zT1,

n,n
n,n

0p6te11inÀeD: '

1t/n 3 vorden d.oor de trs,iners bekeatl gemaakt
l+ t/n 9 als bekend.. , :

Afschri lven:
: biJ de trainers ,

,: T. Vierling': W. HeiJnen
: F. van KniJ ff
: A. Bilderbeer
i Vrij tlegavonal clubgebouw tot

I,IGGING TEBTEITB{:

IENS L t/E 3
],ENS à
IENS 6 

.

IENS ?
I,ENS 8
I,ENS 9

. -t -

070_360661+2
070-3461088 .

o7o-389ïU6 :

079-516?86 , r ;

23.00 uur 0ï0-3661314,
;..

Serooskerke - Sport'park rNoordhout I a.d. Kadetveg, Serooskerke '(Walcheren)'

Juventas
BAVA
BKSVM

. 0r-r-89-2Ur2
- langs ale.spoorw
- llr.P. Drooglevgr
- Sp. Park I Bobeme

! .'
eg v. Vretleniurchveg, nijsulJi, 'o7o4b}5o72 '
FortuiJnveg, luiderpark, 2e gealeelte 0?0-388Th25

nr, Dulrvenvoordestrset , Monster 0?149-45T23 '

Topscorders seizoen tg}lt 9L
Lï Doelpunten

1! Doe]-purlten
J-1 Doelpunten

10 Doelpunten

9 Doelpunten

F. Dissefdorp
A. Kuypers
E. v. ItuiJ ff
S de Nennie
I'. v. KniJ ff
C. Spoelstre
l, Sertens
J. Heyint
A,G. rs-GravendiJk
!. S&nders
C. v.d. Stee

LU{S
I,XNS
IENS
IENS
I,ENS
I,ENS
LUNS
],ENS
ËENS
I,EI{S
I,ENS

6
I

7
7,
.I

6
6
B

9
1(
1(

zat.)
zaí.)

.JlJL1rLlJLLLLLt LLLLl)
Z ZAAI.,VOETBAI, Z

L7,7,ZZZZZ7,ZZ7,Z7,ZZZ

Uitslagen 2 t/m1 Ianuari 1991
IENS r. - HPSV r. L-1
Westlandia - LENS 3 3-1
LENS l+ - 5V t3r/3 3-3
LENS 1 - Engelsman t (leker) : 0-6

WedstriJ d.prograEna 1lÍ t/n 18 j anuari 1991

Maan da _14 anaurI.
19 . 00 uur DI,lo 3 - I,ENS \ R3!

Vrl 1 anuaxi L L
21,00 uur PoG 1. , - IEIS 1
L9.00 uur Shakti.2 - LENS 2
20.30 uur IENS 3, - AtteDt ,'1512

Llsginc Srortha]Len

ZZZZT'ZZZZZZZZT.ZZT'LZL7'ZZZZZZZZJZT'ZZZZZT'ZZ7'
Z LANGS DE SPO8TEN VAN DE Z.M'.I,ADDER . z
T,ZZZZZT,ZZZZZ?,LZZL,ZZZZT,ZZZT,LZZZZZZZZZZZZZ

0ly0tr)u6

2c
NHA
R]-A

De Bfinkerd.
I{outrust vel
Houtrust vel

jrr
d.3

0lympus - Yoorveg 10ï, Zoeterrneer
De BLÍnkerA -. Selnpoststreat 1!0, Schevènlngen
Houtruet - Houtrustveg 108.

l+

r .,



Uiq§lqgen vriendschappeliJ ke .vedstrij den

LENS 1'11 lorr 1
LENS 2 - Dórr'2
LE{s i - cI{Pl r

1'il+
3.5
,-2

Uit,slas conpetitiewerlstr d Zaterdas 5 .j anauri ]991
LENSlen2'afgekeurd
vit. Delft" r-b - LINS 3 5-l+

Prosrqrqgl ZClelEsg le-I-U9I
l-l+ . 30 uur L,XNS 1
l-2.00 uur LENS 2
l-l-.h5 uur LENS 3
1U.30 uur I,ENS l+

Verza.neltiJ alen :

- llassenaar
- Jaà l+

- DSV? B

- M'to ,72/3

E. Merkestein
J(. yl.ante

n.n.
n. n.

I,ENS 3
TENS 4

oo, loarl
0].2/O\2
023ltt+5
034/194

LENS ].
I,ENS 2

13.00 uur
l-l-. 00 uur

10,ll5 uur
13 .45

OPSTETLiNG IENS 3: -
P. Ase, N. Jagesar, H. Jochehs, W. v. Mersbergen, E. Mid.delburg, L. Sinke,,
M. Spa! J. Uitting. A. v. WiJngaarden, E. d.e Wol-ff en E. Yfst. ,. i,'
Afiaeltlen bij'8. Keus teL: 3601541 (prive) tot 19,30 uur
ialde íENs kantine teli 36613L1+

.;
OPSTEII,ING IENS I+:

S. Busch, E. Haket, M. Knops, E. Knops,
G. Kuiper, C. Lipman, l. Mantel,:l{.v.d.
F,' SiLliakus en W. Stuifbergen.
AfneLden biJ L. Mantel tel: 31071+26

Progra.una Zaterdag l-9 Januari 1991

J. Kouvenhoven, H. Koulrenhoven,
Meer, S. Niamàt, W- osman,. . .--.

( inhaafprogreflroa )
1l+ . 30 -uur

tlt. 3o 'uur
l-0. L5 uur

ornas - IENS
LENS 2 viJ ,.
l,yra 11 - IETIS 3
Loosduinen - LBIS !

Steinz v.d. Muiden

n
n

005/1005

023/:.299
o3t+/l-31+9

Lyr
IJH{S 1
LElts 2

Schaduvpro8ra,ma Zateralag 1"2-1-l-991
lyr . eanv€.ugst j. j d nog nÍe

aanvangst ij d no6 nie

''- r,ÉNS 3 5-l+

a

n
n

t bekend
t bekend

Vitesse Delft 1)+

Sinds enige wehen heb ik de eer on a.arvoertle, van LENS 3 te nogen zijn.
Dat dit, dankziJ de insteJ-Iing van son:nige spelers, een haast o rogel-iJke
teek zou blijken te zÍJn; kon en vilde ik niet geloven. Zo moesten we
afgelopen zateralag naar-Yitesse De1ft. Na.vele efbellers, 6én verkeerde
s,fbel-l-er en één wegbliJver. Stonden we zaterdag nolgen net viJf !! ! man,
GeluJrkig was Fred Sil-liakus bereidt mee te doen, en Vitesse Defft l-een4e.
ons drie nan uit. laaron konden we.tenminste nog met negen man ga.an
voetbal-l-en. lat -Tre na-een 1-3 voofqprong toch nog.inet 5-4 verl-oren is ge-
}Íoon Ja,Dmer. I,eon Sinke; Iíi1ko v..Mersbergen, Peter Ax; Erïin Middelburg
en invalLer Fred. Silliekus bedankt voor Jullie 2OO % inl.e\, De overige
spelers noeten eens beel goed biJ zich zelf gaan nad.enken, of ze.uel,
de Juíste instelJ-ing hebben om lid te ziin van een yoetbalverenigine: ,,

Een zeer tel-euÍgesteld.e aanvoerder
R,. Keus

' .,t ,.1
6 vat de 26

BiJ tleze a&nhef zult u vel denken vat heeft dat nu te betekenen.

-5-



Ik zaf u tiaarorn uitleggen vat ik hiernee bedoel. Zeteidag 5 Janueri noest
bet 3e elftal- een competitie-ïettstliJ d speLeE tegen Yitesse De1ft...Het \e
e1ftal- ves vriJ, tlus geen reden tot ongerustheitl over ale ópstelLing van
é6u coropleet zÈtertlag-tean, (tret 3e en àe bestaat uit 26 spelers) Wat schets'
niJn verbazing en teleurstelling, Aat na heel, ïat tel-èfoontJe6 ven Rene
Keus het 3e el-fbaL net slecht,s 6 spelers richting Yitesse De1ft..r0oes! af-
reizen. Gelulrkig koudeE viJ nog 3 spelers van tle tegenpartiJ lenen;- zodat
er toch nog gespeeJ.d kon ïoralen. He weten toch allenaa1 dat zateièagg
onze uealstriJdeu gespeeld vorden. Ls,ten viJ daaron als goede voornenen vool
het nieuÍÍe Jsar ofspreken het afbellen te beperken zodat de spelers
er altiJA zÍJn ook een Eet een volJ.edig elftal kunnen spelen.
P.s. De speLers die er vel ""r":":";ft"::ïrï::::"::::::.

die
.:-

VAN I{ET JNUGDFROIIT

Algemeen kont€Jrtpelsoon: ?aul v.d.Steen, Chopinstreet LO3, 255f SV Den Haeg.
teI: 397015&. BiJ geen gehoor: 3635\LB trYed. Grens. ., ..

't{edetriJ dpiograrrula A-3-C-D-E eu F .j eugd, 
"t 

', - . '
Afbel-Ien voor ontlerstsende vedstriJtlen alfeen biJ Paul v.d..Steen (39?0151+) ,.i.r
zo snef nogeliJk d.och uiterliJk. voor vriJ tlagavond 1p.00 uur. 3i.J geen gehoor ,
beLLen naer tr'red Grens (3635f+18). In uiterste nood nog op zaterd.aguorgen op
LENS (366131\) na. 8.00 uur biJ iemanil van de J eugdkornissie. ' .... : ,-,.'l

ELftaL tiatun aanveng tegenstander uit/thuis terrein/vel-d sam.k.il,eqs

A1
31
B2
B3
c1
c2
D1
D2
D3
E1
E2
ï?
E4
E'

rL
F2
EA

Il+

].2,l+,
L2 .00
l-2.00
Ll-,l+,
L1,00

9 .00
12 .00

9. 30
10. 00

9. 30

.r9 . so
19.15
9.L'

1l_.15
9.t5
9.t5

10.1'
1r.. 15
9.15

tzi
t2 I
t2 I
t2J
L2J
12tr
tzJ
LZJ
t2 I
t2 I
12J
12 I
L2J
!éJ
t2 I
12J
t2 I
12J
t2 l.

E6

an tl+ . 3O
aD 13.00
sn L3.00
aD 13.00
an f2.3O
an 10.00
an 13.00
an I0,00
an 11.00
ar 10.00
an 11.00
an l-1.00
en L0.00
an L2.00
an l-0 .00
8n 10,00
an 11.00
aD 12 .00
an 10.00

Lyra A1
aoo 82 (v3 )
VIOS 82
Toofan 81
DHC Cl
ADo C3 (vr)
BTC D1
BTC D2
KreneDburg D2
BTC E1
BTC E2
BTC E3
3TC E5
BTC E6
Duindor! SV E5
BTC F].
BTC tr'z
Blc r'3
I(ranenburg tr'2 

" 
.

Sp.Park de Zwetb
thuis \ 2
uit M.Stokelaan
uit ockenburgh
uit Bresserskade
uit Zuiderpark
u1t lIoutviJk -tbuis Y2/3
uit M. VriJ eDhoeklean
thuls VI
thur- s v l-
uit HoutvÍJk
uit HoutviJk
uit HoutviJk
uii Sp. Per\/líezenpÍ.'
uit HoutviJk
uit fioutniJk ,.
uit HoutviJk '

, uÍt M . VriJ enboeklaan

toau(

( riqts )
( auto )
( fiers )

outa

3IJ ZONDERHEDEN :

- aanvezig JulÍ.o vanaf: P. v.d. Steen en A v.al.. Donck
- gearne ouders met velvoer voor: LENS A1,.CL, DI, D3 en E3 t/n EL

- IENS 83 et C2 zorg vooi eigen verÍoer (fiets, Strippenkaart )
- Lees onderÈtaantle kopy goetl door.
- opstell-ingen als bekend. met uitzondering vanr

- I,ENS

- LENS

- LENS

- IENS
- I,ENS

- LENS

- LXlftS

82'iet II.
83 net J.
C2 zonaleÍ
D1 zonaer
D2 zond.er
D3 zond.er
Ell. zoudèr

Ierou
Ekren zonder F. Sarsatie
J. Soysal
R Ae Lange, L. Peek zie ook LENS D2
R. Korinaker net Í,. Peek (ook Dl)
K. ArBaguen
B. Hoogendoorn

6
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- LENS X6 zond.er E. Ellebbar il"t S. ff"i
- LENS E3 net G. Gommers en n. Kipp.' .

LENS F5 koet er Àau.

Sinnenkort zal LENS !'5 vorden geforaeerd. uit spelers van L.,ENS I'3 àn I'\ aen-
gévuld met enhele,nÍeuve X'-kJ.assers. Voor dit nieuve team kunnen we nog
ve1 1 6 2 nietí'e 3-tLassérs gebruikèn. Weet Je.ietand ueen'hen ttan rnee ns.ar.
de traÍnilg op ae HoensdagnÍddag. Uoe eerAer LENS tr'5 er is des te beter'
he! le. Mornenteéf staet zouel LENS,I'3 a1s Flr net e1f spelers'terwiJl.een
tr'-teatr net zeven spelers 6pee1t. TéveéI visseLe op ilit nornent. Niet leu-k.,
zekbr a1s bét zo koud is éIs in tleze óa6.uden. Zoeken naar sleleÍs dug.
De nieuwe teaEs zulLeu in overJ-eg word.en sarD.engesteld. Meer nleuïs volgend.e
reek.

Schadurpr suEe J euBd.

BiJ B]gehelë .afkeuriug bliJven }ÍiJ, aatuÉÍliJk vel .etrtÍef toet oDze Jeugd.
lnNS A1', 82; 83 en C1, noetén biJ tviJfelachtig ï'eer even naar Loketel fV ":.
kiJkeÍ. ZiJ Bpelen inmers competítie. De overige tea.Es spelen v!iend.6chBp-'
pelijk en Eogen biJ twiJfelachtig veer vanaf 8.1+5 naar LENS belfen (niet
eertler en nergenB anderE naar beLlen hoor II) ie].: 3661311+ of hun íed.striJd.
èoorgas,t. BiJ algehele afkeuring ond.erstaande tijden en prograrma es.nhouèen.
tratriurLlJ k verwechtèn lriJ all-e.spelers en Lelders.. , :

Sa.nenkoust LflÍS
13.00 uur IE§S A1 traloen . r,. 12.\5 ur:r
12.15 uur LENS 81, 32 en 33 tralnen r 12.00 uur
Ll-.00 dlir LH{S CL,g2,DL,D2 en D3 treinen . . 10.115 uur .

L0.l+! uur LENS ELrE2,E3,Elr,E5 en E6 trainen' 10.30 uur
1L.00 Uur LIX{S Il- en tr'2 tratnen 10.30 uur
12.00 uur LENS I'3 en tr'l+ trainen 11.30 uur

E1. word.en al.6 het ken biJ algehele efkeuriag nog vrientlschappeliJ ke vedstriJden
geregetd voor A1 t /n C2. NeeE duE na.ast Je noruale voetbal spullen grn- .

Bchoenen en een trainlngspek Í.ee. Lukt het.niet dau traiuen ve ilus. Zovee1
sogeLiJk buiten op BrB,s, op het strand of verhard.. Met de F-klessers
kulnen ïe ook de zaaL nog in. Verder is het kfubgebouw natuurliJk de gehefe
dag §eopend.. Kot[ alle$aaL en Laten ïe het voor alLemeaL Leuk houalen in het
klubgelouv d!í2. i norn&a1 tafeLvoetba]Len en tafeltennissen, normaal
voord gebruik eD de roEEeI iu de prullebakkeD en,niet op de grond.

ZvaLuuenzàaltoeinooÍ

Helaas giug dlt toernooÍ nÍet d.àtr omqat àL geíriente sporthal- Iloutrust dub-
bel verhuurd hatt. Van de IiVB kregen ve di.t pa6 op 2 Jauauri aloor.en toen
ï46 de LENSreveu a1 getylt. Samen net enkele' telderE. ilerden de neeste
spelers af€ete1d. I{elaas sor@ige speLers vaTen nlet te bereiken (geen tele-
foon, alet thuls of .rriJ hadden het verkeerde nudmer ??) en kvamen voor
nlets op IENS. Js,mer , maar niets aà.n te doen. GeluIklg is het zaalvoet:-
baltoernooi slrel veer vestgesteld en vel op zondag 20 januarl. LENS EI+ t/n'
Fl+ vriJhouden tleze daturo.. (van 1,!.J0 t/ro L8.30)

Op tlinstlag'15 J aru{tri veruachten íe groep 2 óp ateze looptraining.' Dit ziJn
de volgdntte spelere:
C klassels: B v.d. Berg, l'Í. Jansen, H. I0ópstre, J. Koppendraaier, P. Sinke

en P. v.A. Steen
D-k]-gssers : . J;,-Buie, 4.. v.tl.
E-kLassers: M. v.d Donck., R.

HeuveJ-, F. Ka.Epfraat, 1,. Peek, J. Pronk en A. Sen
oeEetl en D. v.al. Steen.

7
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0p 22 Januari ia dan 6roep t ( A en B klassers) Ileer aan de beurt. Zo geaÍ'
hèt orn en om, gnthouden cleze èata en 'wanneer Je niet kan even afbefl-eu .hoo1. :

Helaas is.onze keeperstrainer Theo Masàa betroorLlJk Sebtresseerd'.
keepers tlus voorJopig niet trainen. I{e zo€&en nog naar een op}os
hopen vel dat Theo snel- lleer iI] §taet, .is, on. d.e geleerde oefensto
lloek op onze keepeïs over te.brengen. lheo van harte beterschap.

Leule ïealstrijdeD

, l. :': l r

.,..
.Hij ,kan onze
sing neel'
f van Frans

Ieder sèizoen proberen rri,J 
'met -onzé 'J eugdelftaÍ]en zoveel inogelijlt inteies- ''

sante wedstriJàen te speJ-èn buiten de konpetitie. Feyenoord, Sparta, ' i: '"
Excefsior en SW ziJn vaek tegenstanalers van ouze e1ftallen. I{elaas lu]i't
het Eaan niet iets met AJax "n 

psv te regelen. Een valse vontr van hooÈÏUïiiÉ:- ':

heid naar }Ie blijven het proberen. Voqr de komende naanden hebben viJ vooÏ .:1-

A1 en 31 enkel-e leuke vealstriiden op het prqgraona staan tegen Yertegen- 1,,:lr

ïoorèigende elftallen e.n ve.I opi .. .i ., . '

maand.eg 21 Jenuari: Ilaagie Jeugtl onder 16 - IEIIS A1
naandal 28 Januari.: He.agse Jeuga onder'l-5 - I;EIS A/B coàbinatid'" '

naandag 4'februari: LE{S t/e 2J- Jàar'- EC Den Haag 1andelÍJk
voensèag 6 februari: Haagse Jeugà onder 14-- LENS 81
dinsalag L2 raart: Nede;la.nd onder L5 - LENS A1 te Zej.st (t6.30'uur)

Ds.arns.ast zaI LENS Bl- nog een wedstriJd spelen tegen het Haags tlamens-'
efftaf. Maek er l-euke en sportieve vedstriJdèn van vant beslist dan ndg

Je eens terugkomen. En dat is ]euk.

Vosselacht

Er zÍJn al- tuee kaaxteD teruggekomen t.w. de kaart van Jeffrey Hop uit WiJ-
denes en èe kaart van Arnoltt' oosterveer uit Breukelen. Tot 31 J anuari wabhten
ve nog af er".nog meer kaartei teiug konéià. lle _hopen van ïel-. Inleverén
biJ Merian v.a. loícX. Óe vinnaar is degene ïiens kaart de'meeste kilo-
neieis heeft afgele6d'. Deie persoon" ontval'lgt de vaLknan.

EveD voorsteflen
vLak voor het begin van L991 belde eae Dick ïooning op uet de nededeLing
dat hiJ graag bij IENS Íet tle jeugcl rrilde gaàn Herken. Zelf heeft hiJ biJ
I{esterkvartier gevoetba}è en eveD de DI daar getraind. VervoLgens is hii
naar VIJC gegaan'waar hiJ in de regiona)-e Jeugd gespeeld heeft en in tle
A-sel-ektie van d.e seniore! ' Daarna heeflb hiJ ïeer biJ Westerkwértier '8e-

voetbaLd. Dick is uomenteei: 29' laar en door een rugblessure pl-otseling
gestopt net voetball$n ' Afgesproken'i.s dtj,t'hiJ de komentle naandeir bij de'
S-setàlrti.e op maantlagevond gaài mée tiainen en íaarschiinliJk ook op een

avond. biJ de C- of D-selektiè. Ook zà1 hij zaterdàgs 'regeJ-natlg aanvezig -

ziJn. wij hopen tlat het belde partijen zàI beíalIen en dat Dick dan

noË fane"tii-rnNs Eet ale 3 euga- zal' vgqkel; j .,,., ï : '

l
Voetbalclinic
We ziJn van plan om ergens in april of mei een voetbalclinic te laten ver-
zorgen op Í,ENS. Via Voetbe.l International orBaniseren Arnol-d en GeEie
Miihren tleze clinics, voor d.e ;eugd varr l-0 t/n LT Jaar. Het is qen drie uur
d.urend progra,nma bestaande uit: behendigheidsspelen, voetbalkanon ' boarding-

vödttat, aletuonstraties, voetbaltenÉi§ i '

- 
vragerr stel.l-en etc . -' " , ' -' _

Eigèn1iJk te vee]- orc op te uoemèn. ' Natuurlilk kan dit niet gratls- led.ereeil
.rr.i fo i/, L? JaEr die echt fanatiek nee vif Aoen'kan hi.ervoor a'.s. zatertlag
inschriJven biJ Peul van d.e Steen door 5 10,- te betalen. De eerste 56 aen-
meldingen kunnen meedoen' Dit is de liniet. Snel- reageren is dus geboden en

clÍrekt betelen.
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UITSI,AGEN JEUGD:
Postalia 31 - LENS 83
:i,nus Cr Feyenoord DL

lms or - Í'eyenoovd D3

t

,, ',, il.

10-0
1-2
2-L

Duind.orp SV E1
Duintlorp SV E2
LyrÍa E5

. IENS E1

- tfl{s E2

- rEx{s E3

2-6

\-12

,f s-roorgens zag her er nog zo mooi uit.'A]Ie vealstïiJden leken door te gaar.
Eel-aas begon het toen te regenen. NaaÈt bóvenstaand.e wedstriJden speefden
Pr (S-z voor), en B2 (O-2 achter) en D3 (2-3 achter) nog één helft 'waarna

èe wealstriJd.en verd.en gestaakt. LEIS C2 en D2 vertroliken voor niets nasr
hun uitvetlstriJal. Heel vervel-end naar dit kan gebeuren. LENS A1 'werd ook
ifeekeurd naar de spelers kvauen alLenaal naar LEII§ gestooitt in nooie
Jacks. Toch veL een leuk gezicht on een hele ploeg in èezel-fde kleding te
zien lopen. Dank gaat wetlerom uit naar sporthuis Free Kick Sport van de
Weimarstreat die ook nu 1íeer een bijdrage l-evexde. Grote kLasse. Iu maar
hopen dat dit een positieve uitverking heefb op d.e groep die a.s. zaterdag
tle noeÍliJke uit{edstriJd noet spelen tegen kopl-oper Lyra on 1\.30 uur. UiJ
vervachten dat jul-l-ie dan ook afs een hecht te€.E zul-l-en aantreden en een
volgende stap zullen zetten naar de eerste pLaats, die recht geeft op
prornotie.near de regionale k.Lasse. EeeI veel succes en natuurliJk venrech-

'r',ten vij hee1. veel LENSpubliek. De routebeschriJving: volg de Hengelolaan
,'- iichting Lozerl-aan. Aan het eind.e rechtso.f de Lozerlaan op, BiJ tueede

,, ,stopli.chteÈ ].inkssf richting PoeldÍJk: DoorïiJden fangs ?oeldUk en
;i'lNaaldwÍJk tot aan afslag Westerlee/tle Lier. Daar Linksaf tot het volgende
i...bortt,'de Liàr. Hier links af en sJ-inger veg bliJven vofgen. UiteinaleliJk
; Jigt sportpark de Zweth aan Je reehterhand.

t:. ,.
';' ''' '-r ' " '
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IIDE IJENSNEWE
I{EEKSI,AD VAN DE VOETBAIVBENIGING LENS
6Lste Jaargang numner 23, tB. januari 1991..tl*llllla**líxltll*i*lrL*lts**xi*** ***ar***r+t**nt*tt*tt**rl{x*ta *****rr**ï******l*}*irr**ti*i
K.N.V.B. Afd. I s-Gr
officiëIe bekendnèk

e
ake terreinaf keuringen .

av-enha6
ing inz

M.r.v. 19 J anuari 1991 is het telèfoonnu&.mer rarr de antvoórd.àpparaten waa,rop
zeterd.ag 

-en ' zondag vanaf-1 08.30 uur de afgelastÍngen te betui-steren ziJn
070-3662809."0e afgelestingen ziJn te zienl eventuàer van'f t og.so uur,vie cle voJ.genile kabelkranten: 1 ..

z
l+2.+
2

4+

42+ .;
Yia het terefoonnumei van de Ionin nra.' rs-Grsvenh&ge is het'niàf pu"":rogu-1iJkinfornatiesoverafgeIastingeninteuinnen!.}.'.,.

Den Haag-Lokatel
Benthuizen
DelfE
Nootdorp
RiJ eviJ k
I{assenaer-1ohetel
Zoeterneer

NI DIJHJ.AAT SDAG 1991 -

Kanaal
Kanaa,I
Kanaa1
KanaaI
Kaneal
Kanaal
KanaaL

OUD IENS JONG LENS ?-,

.t

Een sportieve vedstriJd en zeker een genoegen om naar te ki.Jken. Al venaf
het begin ven dè weclstrÍjtt vist Jong LENS, (d.n.v. zeer goeà opgezetfË ean-veIlen ) Oud LENS vast te zetten heigeen resulteerde in Ëen vràËge o_e'
voorBprong. De keeper van oud LXNS, peter Meefoui,'Llet hierna niet nreer..
met zich doIlen. Ne de rust vss het dan ook Oud IENS àat àet taktlscí
voetbaL het spel dikieerde. De passes van frreo Disseldorp zorgd.en ervóor
dat oud IENS langsziJ kía.8.'(2-2), Ne 8! nin. speleh vas iret uteo Dlksira
die., op.zrn bekende wiJze de bel-, achter de a16 keeper spelende Fred Spa,in het doel yist te tleponeien (3-2).
41 net aL een ïedstriJd net een zeer goed.e verstantthouding in het.vel,at dat :
beuees dat voetbal zeker nog prettÍg ls on te spelen, nedÀ ook door de . .goetle leitiing ven, Jan Heins, d.ie overigens veel ln zichzelf liep te ...; -
praten en vat later bIeek, hiJ kon maal nlet geloven èat er naar 22 nanlu het velal liepen, ..- ,-

T.C. oud-LENS.

Jubileumakt iviteiten voor 18 meÍ L99l-

vorige week tlinsd.ag heeft de Jublile,nkor::mi ssie Ien overstaan ien-de aan-
voerders van de LENS zaal-zaterdag en zondagel-ftarlen cle pLannen ontvouval
voor d.e spectacuL8ire happenlng op zaterdeg LB nei 1,99L. fn grote 1ÍJnen'..*;is het progremna voor dj-e dag helenaal rond. De bed.oeling is det de ,Jubileun-festiviteiten ón 1?.00 uur starten. WiJ vitlen d.er net 12 teós .__,
(venraininae110d'ee1neners)eenzeskanpd'oen,ieta1sontler.le1en:
luchtkussen basÈetbal , iretten ovèrIoop-spel , zomerski-estaràiie ,l:ieeprrerring-psrcours, volley foambal overgooispe3. èn funsLengrace. Het belengriJi{sle-
nu is dat de zateideg- en zondageLftallen, zoveel- nogàIiJf in de-befenàe-
samenstelring gean needoen. Hiervoor hebben }ÍiJ dus de nedeverkiig van alre
spelers noclig. Vandear dat *iJ in eerste instantie d.e aanvoeralers op de
hoogte hebben geblscht. De aanvoelders d.ie enthousiast op onze pJ_annen
reageertlen, hebben nu Eede ,tle taakrr op zictr genomen orn de spelers ,,varm'lte naken voor dit eveuement. Zíj hebben deeLneuersl-iJ sten ontvangen eriL
tuocht u nog niet.dooi uv aa.nvoerder benaderd. zlJn, dsn kunt u zÍóh nu
reeds opgeven oE aktief aan,tle ze'skaup mee te doen, Het is voor ons na-
tuurLÍJk van beleng orn tiJalig inzicht te hebben ín de elfbelopgaven, WiJ
vind.en het daarom' pïettig als u zich zo sneL nogeliJk opgeeft.

-1-



De zeskamp zai tot ! 19.00 uur tluren en tiJdenB de spe] onderdeLen Lullen,
er diverse ,,stanèJes" Iangs het 1e veld sta.an, met de noocizakeliJk-e
hapJep., eD. drÈnkJgs, .Na 19.00 uur is er dBn Belegenheld on biJrte komen. '.
ven tle inspanningen. Vanaf 20,30 uur gaat Langzanerhand de officiëIe,,
feestavond begi.nnen die tot.in tte kleiuè uurtjes z&1 aluren, §aderé dètaÍIs ,,,'
over d.e feestavontl zuflen op een Iéter tiJrlstip bekénd gems,akt vorden,
Het liJkt oDs een nooie .gelegenheld. voor de spelers en partners on eLka&r
in een ongedwongen sfeer eens op een a.ndere nanier te ontnroeten. WiJ rekenen
min of neer op een groot aantal d.eeLnemers voor bet act,ieve spelontlerd.eeL , r: -
en yerrachten dat een groot ëant€.I ,,supporters" ook vanaÍ L?.00 uur acte de
présence op het zonovergoten Esceup conplex zull.en geyen om dit Jubi]eun
ànvergetellJk te Eaken. De eerste fase van het ?O jarig jubileum voor
aI onze Jeugtlleden is op 10 novenber 1990 à]'op uun grót" happening uit- 1' ' 

.

gelopen en ï'iJ gaan ons sterk maken on dit op 18 nei a,s. te herhaLen.
WIJ zulLeD u regehatlg op tle hoogte blijven houalen,

fl,ENS.i es,

n een filrn gensakt'in hlt midden van de Jaren viJftig
o1'er het 'wel en ree van.LENS.in die tiJd. De'filu verd. genaakt door de
toenmalige geesteLijk adviseur rector èent. ' -'' " l

* De bezitter(s) van deze fitlr kunnen zich nelden bÍJ Joop líi]J.ems, j

* We horen u denken geesteliJk edviseur? ?

Ja intie;ttadd; toen aI een èoort John v.d. i,ubbe, mdar ctan anOerà t

+ ?rograona komend ïeekend:

- start 2e hel-ft ered.ivisie voetbal

- naar ook 19-1: LffiS A].
ornas I

- zond.ag 20*1 :.LENS 2.IENS 
7

I ,i 1

- Scheveni.ngen A1
- I,ENS L. ,,.
- I{ÍIhe}rus 2
- SVIí 3

Ll+. 30 uur ' ,

l-t+ ,30 uur . ,

11.00 uur
13.00 uur ,

t

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SE}IIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslagen 13 .ianuari 1991-

1

il.'- t

Juventss
IENS 6
IJ}IS ?
NAVA B
RKSVM 12

- IENS l+

- Wassenaar l+

- Bohernen 2
- I,XNS B
A I,ENS 9

afgeh.
)+-2

6-o

o-1 '

WealstriJ dprogra.ErÈ 20 januari 1991

11.00
10.00
r0,00
f]".00
13. 00
l-1.00
13. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

IENS 2
DElft 3
XKAW 5
TEI.IS 6
LENS ?
Archipel ?'
I,ENS 9 ]

- llil"hel:rius 2
-' txNS 3
- I,,ENS l{ ':.,

- sv Voorburg 6
- Grr!Íit '5815
- IENS 8
_GDS6 ]'

6nltoa6
' ,\3/30ur

,53/3062
,.I0/3133
610/3273'

'630/3283
: 628/327a"

532/:..027
610/1091
5\3/3056
5r3/307\
,70/3L\6

0ortman
Westerhof
Kessels.
Jorna
n. n..
n.n.
n, n.

T
H

T
J

v1

v3
v1

Hedstri j tlprogr'amne 2? Janueri 1991 '

uur
uur
uur
uuir
uur

LEXS 1
I,ENS 2
Verburc
ArchiBe
IENS 6

Meedeï
Hof
van DiJk
Brook
n.n.

h3
I3

-WC1
- Hermes DVS 2
- rENs 3'
- LENS L

-wos5

th. 00
11.00
It ,00
11 ,00
11 .00

2

P
J

,J.x

v3



13.00 uur LENS ?
1L.00 uur WM 3
l-\ .00 uur HesttenèÍa 2l-

AfschriJven:

OPSTEIiLIilGEN'.

1 t/rr 3 vorden d.oor tie traiaers bekendgenaakt
\ t/n 9 aLs Èekenal. ,,itj. i

- ÍíiI R. v. à. staar ( l,Eus 9 ) conï

-svH3
- IENS 8
- LENS 9'.

6tol3ztz
$ol3283
628l321o

n.n
n.n
n.n

act 'opnenen Eet Rene Keus 0?0-3601rl+l- ór.1
i.v.u. niet opkonen afgelopennonaltl Bergenhenegouïen 0?0-3231390 i dit

zondag. . ,

lENS
LENS
IENS
IXNS
I,ENS
I,ENS

a Lln
l+

6lr
l
Ig '.

biJ de trainers
T. vierling
H. Ileijnen
tr'. vau KniJff '
A. SiLderbeek
Vr I J dagavon

. 

,,., I

o?o-36066\2
.0?0-31+61088
'o?o-389?1?6

079-5r.6786
d clubgebouv tot 23.00 uur 0T0-366131-\.

i

'-t

o

9"
6'
5

5

l-0 14
10 1l+

- ,1À
r-0 13
os

],IGGING TERffXINEII:
- KerkpolalerHeg, Del-fh 0l-r-5 606t2
- Sportpark t'Eeuvelr' , IIeuvelveg,. Le

ArchipàI - Buurtrie!, ' eiildb Waaldorperlaen, W

gcorders: seizoen ' 0

Delfb
RKAYV

LB doelpunten. :

.r.-i ri_, í, .i .

16 doelpunten :

12 doelpunten :

l-l- doelpunteu :

L0 aloeLpunten 3

itlschenö9m
assenaar

I,ENS 5
IENS ï
IENS ?
T,B{S 7
I,E.IS T
LENS 6
I.,ENS 6
I,ENS 8

SENIORSN ZONDAG,

o'(0-327'12t5
0?0-321+T3l+ . '

t
I

IF. Disseltiorp
.,A., Kuylers
E,v. KniJ ff
S. tle Nennie
F. v. Knij ff
C. Spoelstra
H, Bertens
J. Beynink

Stantlen bi.l aewerkt tln 7 Ianuari 1991

SENIOREX{ ZONDAG

BES. HOOFDII,ASSE C

1 ES Texas DIIB
2 NKSVM

3 Verburch
l+ wippolder :.
5 DWo

6 LENS

? VCS : i !Í.'r
B VUc ,r..
9 Delfia
10 Westerkw.
1-1- Duindorp SV

L2 Delft

SENIOREN ZONDAG

RES. 2E KI,ASSE J

1 Archipel
2 Wilhelmus
3 LENS
\ llik
I sv Voorburg
6 vros
? Toofau

' SENIORXN ZONDAG

RES. 1E N,ASSE C

t vredenburch I

2 Juventas I3osc It+nvc I,
, GONA I

6 croen lIít '58?soA i

I LEr{s l.
9 RKAW I

10 tle Flamingo I s
11 ArchiDel I

l
I

5
5
2:

3
3
3
\
)
2
2
J

TOEAAT
GS PT

11 r.8
t2 t6
12 t6
813

r,1 13
r-0 12

TOTAAI.,
GS PT

5
2
2
?

3
2
3
I+

(
3
3

10
': il ., 10"

,8., .- , o

11

t7
16 :'
13,
1l- .i
1L

., 10 12
l_l_ 11
g8

!2 l+

11 3
L].2

10
i0
io

B

l_L
8

TOTAAJ,
GS FT

72 t9
IU ].b
10 r.6
11 L2
11 Lt,
1r) 0
11 9

3E KLASSE J

1 I,ENS
2 KiJkduin
3 WVS
l+ Duindorp SV

5 SQA
6 Groen wit 15

? CelerÍtas

TOTAAI
GS PT

L0 20
11. 1T

7
5
2
6
,
5
6

l'
9
6
l+

6
5

a

J

3

.,. ,



B HMSH 5

9 Tetlo "'.3
10 osc 3
l-l- Wassenaar l+

L2 Jeí Hanuman 2

SENTORu{ ZONDAG
I+E Ifi,ASSE H ,,,.

l0 Quick Steps
f1 GDS

12 Trionph

r.0 B

11 7
L06
11 6

q?

B svH
9 Bohenen

10 ParÈat
]"1 HMSH

SENÏO8EI{ ZONDAG

, \E KLAssn J ;

. , , ,TOTA.A],

.,i: Qs !r
Tonegid.o
yvM

ï,u{s
S0steIra
0sc
Archipel
Cel-eritas i
NAVA
de Atlel,aars
BTC

14.,
1!. r r'a

,13 ,-.
t2

q

o
7
5 "..
t

:t.

3

)+

6

1t
r-0
L1

9

5
l'
l+

.2

TOTAA.L
GS PT.

!2 r'(
10 1\

1 GDA

2 SpoorvlJk
3 I,INS
l+ aKSvM

5 Verburch
6 E.v.uouand
7 RiJ swijk
8 Lyra
9 Westlandie.

1l- ]l+
11 1\
12 l-lr
10 13
l-1 11
l,29
11 B

106
tt6
1t6

1l-
l+

9
t2
11

6
6
5

2t
o
6
5

1

3
4
q

6
.7

8

9
10

"B
10

q
o

7
o

9
10

g
'8

13

8
5
B

7
T,

B

3
6

Zoals u ziet ziJn er bij de lagere senÍàren l+ ka,mpioens[antliàaten ' (6 t/a g), :.,
r,iJ rekenen mininaal op 2 ka.mpioenen. Mocht u op een zondagrorgen c.q. niddag
vat spektakel \Íi.I1en zien, kon tlan gerust eens bij deze teams kiJken, U ,,
zult beslÍst niet teleurgesteltl norden. Een gemirideltle van L doelpunten per
weilstriJtl in het voor(leel- ven LENS is gegarand.eerd (zie ook tle topscord.ers-
tilst). ALs dit niet gehaaltt word.t kr:nt u uw entreegel-tl aan het desbetreffend.e

llLtrL lJ L lr tJ L Zrt!lJ L lrlr lJ lJ

Z ZAAIYOETBAI Z
ZZZZZZZZZZZZZZZT,Z

Uitslagen I t/n ll J Lnuari

IENS 7 - S\ '3r/2 uitgestel-d
W Snoeki 5 - IEI{S 3 O-1
LENS [ - West].andia 8 uitgeste]d

WedstriJdprogra,qs. 21 t/m 25 J anuari 1991

l,íes.ndag 21 J enuari
20.20 uur LENS 1

Woensdag 2J Janqari

-SHSI

21.1-5 uur I,ENS 2
22.00 uur HMSH 2

- Esperento 2
. IEXS 3

VriJdBg 25 ,Ie.nqqrl
19.L5 uur LENS l+

Ligging Sporthal]en:

- Vitesse Delft 3 B3H Houtrirst vela U

2c Overbosch

Iloutrust veld. \
Houtrust veld l+

RHA
RLA

Overbosch - Vl-aske.np 3-5
Houtrust - Houtrustveg

Den Eaag
08, Den l{aag ,1

zzT,zzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzT,zzT"zz,zzT.zz
Z I,ANGS DE SPORIEN VAI{ DE Z.M.I,ADDER Z
?,zzzz7,zz7,zzzzzzz7,zzzz?,T,zzzzzzzzzzT,zzzzzz

Op Zatertleg ],2-7-199]- waren alle wedstriJden afgekeurd.

ProEraEra za.terd.ag 19-l--1991

l+



1\.30 uur Ornas - LENS

LBrIS 3 vril
1ll.3Q uur Lyra ].]. - IENS 3

1O.l+, uur Loosaluinen - LENS )i

li rng iàrreinen:
Lyra Sportpar
Loosdulnen Sportpar

hE aluvDrogrE.una zaterèag 19-1-r_991,
l,yre 1' - L,ENS 1 aanvangstijd

aanvangstiJ dLyra 2 - i.,ENS 2

OPSTELTI NG. I,ENS 3 :

P. Ax, N. Jegesar, II. Joc
M. Spa,' J'. llitting ' A.v.

OPSTEITING LENS .l+:

S. Busch, E. Haket' M

G. Kuiper, C. LiPman,
lI. Stuifbergen.
Afnelden biJ L. Mantet tel: 310T\26.

?r aEma zater 26 anuari 1

Steinz v.d, Mui den

k ,,de Zwethfl vei].1n9ïe8, de
k ,'Madesteinrr Madesteinveg '

005/100,
I

023/1299
03\/13h9

r 0]..l\5-136'l'(
sduinen 0?0-39?8920

n.n.
n, n.

t
Lie
Loo

- .:

VerzaneltiJden: IENS 1 13.00 uur LENS )+

Eventueie'èfneldingen voor LENS 1 blJ Hans de"SruiJn

P. \! uur

et. oL5-6!2396.

hems, I{.v. Mersbergen, L' Middelburg
WiJngs.artlen +. aanvulling LEN§ 2'

nog niet bekend
Dog niet bekentl

, I,. Siirke '

n de 
.LENS

H. ,Koulrenhoven, .

M. Osne.n ' E' SilLiakus

00rlto29
otzlLo66
o23lt?98
03\/t352

Afinerden biJ n. Keus teL: 360151+1 of vriJttags tot L9'30 uur i
k8.ntine tel: 366131-\. "

I

. Ihops , E. I(nops , J. Kouv
L. Mantel-, W.v.d. Meer' S

enhoYén ,
. Niérnat,

1 .30 uur LENS -BSCI
1

M. BruiJn
J, Pronk

n.n.
n.n.

L2.00 uur LENS 2
L1. )+5 uur LXNS 3
1l+ . 30 uur LENS l+

Woens 1 -2 1 Vriend.scha eIi k:
18. 5 uur SVGW GEB2-I,ENS2
20.30 uur SVGW/GEB 1 - LENS 1

VAN HET JEUGDFBONT

- SYPTT U

- H.T.S,V. 3

- H.T.S.v. h

A].gemeeq kontaktper PauI v.al.Steen, ChoP instraat 103 2551 S.Í{ Den Haag 'soon :

tel: 39T015h. Bij sèen gehobr: 3635)+i-8 Fretl Grens. '

Wedstril dpÍograma A-B-C-D-E en tr' leugd'

Afbeflei vooi onderstaende vedstriJden g]]gsg biJ Paul v.tl.Steen .(:gf or>\ )

zo snel nogeliJk doch uitérlijk voor vriJdagàvon tl 19.00 uur. BiJ ceen gehoor

be1len naar Ired Grens 1 3535\18 ) . In uiterste nood. nog op zaterdaP.orgen oP

LENS (3661311) na'8.00 uur biJ ienand van de Jeugdkorut

aanvanE tegenstander uit/thui.s terreÍn/veld ss,m. k.I.ensE1ftal datuE
10
2L
19
t9
T9
L9
19

A1

B1
82
B3
c1
c?

an Ll+ .30
an 19.00
an 12.30
an 10.30.'-
an 11 ,30
an 10.30
an 13.00

Scheveningen AI thuis
Haagse Jeugd:16 uit
SpiJkenisse (vr) tnuis

v1
fJzerwerf
vt
v3
J,v. Beerstrs.et
v1
\3

13.30
18.OO. ( auto )
r.1.30'

" 

9.\5
r3. r5 ( tiets )

9 'l+5
12.30

J
j
j

j
J
J

GDA 81
Laakkvarti-er
HBS CI
Spoorvijk qI

É,
thuis
uit
thuis
thuis

5

I

,I

l,
I
i'

!

i
I



L9
'to

T9
l-9
t9
L9
t9
20
'to

20
L9
20
t9
20
r_9

20
19
20
L9
20

D3

E5

E6

FL

12

nr2

Ilt

D1

E1
E2
x3
Eb

Jan
Jen
Jan
jen
Jan
Jan
Jan
Jan
J€À
Jan
Jan
j air
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

9.a5
9. 30
9.30

r-0 .00
L0 .00
L1.00
11.00
16. 30
11.00
16.30
L2.00
16.30
10 .00
16. 30
11.00
16.30
10 .15
16.30
10 .1.5
16.30

Sparta E1 uit
Sparta D3 thuis
lyra D7. .. uit
GDA EL uit
GDA E2 Uit
GDAE3..,.. : .!it'
Velo E5 uit
Zaalvoetbaltoernooi (zie
cDA El+ uit
Zaelvoetbaltoernooi (zie
cDA E5 thuis
ZealvoetbèLtoeiíooi (zie
Sparta tr'l- thuis
Zaalvoetbaltoernooi (zie
uperta .! J rnurs
Zaal+óetbal-toernool ( zie
Velo tr'l+ uit
Ze.alvoetbaltoernool ( zie
Velo F5 uit

' Zaalvoetbaftoérnöoi ( zie

vreelust/Rralse
vtl3

Sp,park de Zveth'
MadesteiJn
MEdesteUn.
MatlesteiJn

. Noordveg '

kopv )
Madesteijn,

'\2
kopv )

v2
kopv) , ..\2"' .:
kopv )

Noorclweg
kopv )

Noordweg ."
kopv )

L2. 30
11.30
10 .30
8.30

t0.00
10. 00

B''q
ö

9
9

-L0

r,5
9

t5
10

.00 (auto )

.00 ...'"

.30(auto ).

.15

.L'

.00- ' .,

10 .00
15.30
10.00
1r.30'
1L .30

1,r.
9.

a5?
9..

30
?n

30
30
30
30
30
30
30

I
t5

BUZONDERHEDEN:

-aanwezig Juko vanaf 8.30 uur: l. J8,nsen, J. Pronk' F. Schuwman ,

-gaarne oud.ers net vervoer voor: LENS D1,D3'X1 t/rn E5 en F3 en F)+

-fnfS g3 zorg voor eÍgen vervoer , ( tiets / strlppenkaart ) l " . " .
-lees ond.erstaande kopy goed door o.a.: voetbaLclinic ; schatluwprograime- etc.
-opsteflingen el-s bekend l[et uitzondering van:,

o I,ENS
o L,ENS

o LB{S
o I,H,IS
o I,ENS
o LE\IS
o I,ENS
o LENS

5J

D2
n?
El+

E6
r'3
Iu

zonder
zonaler
tret R.
zonder
zond.er
zoD.der
net G.
net K.

F, Barsatie net H. Yasar
J, SoysBI
Korfnaker ??
K. Azgaguen
8. Hoogenaioorn .. .
_Ei. _Eirj.eDar met E. í.Is1
Goruners en R. Kipp
Momberg.

A]. trainen
B! ,32 en 83 trainen
Cl en C1 tre.inen
D1,D2 eí D3 trainen
El t/n E6 traÍnen
FI t/m I\ treinen

Schaalul{progra.Ena .J eugd

31J algehele afkeuring van het konpetit ieprogrBEEa vilIen viJ het ondersts.ande
progreruEa afi{erken met onze Jeugd.. BiJ t'viJfelechtiS l.,eer kiJkel Ae spelers
va.n Al-,B2,B3,CL en C2 natuurl-iJk eYen naar Lokatet TV. Vanaf t B.l+5 uur 1s .

dear on de 5 minuten te zien of Je vedstriJd' aloor.Saat. lus niet naar LH{S

bellen. Dit x0ogen veI de spelers van de B1 en Dl- i/m fl+ tett 36613L\
(en geen ander nu:nmer) ' Vanaf 8.30 uur ziJn viJ op IENS. Be1 dan ook nlet
eeïder zoals afgelopen zs.tertlag toen er al variaf 7.30 uur gebeltl verd'
HeeI vervel-ena, De spelers van Dl-,02 eu D3 noeten llag.r gewoon naar LENS

toekonen. Is het afgèkeurd dan gaan Jul-lie lekker trainen. Het spreekt vooi
zich det ïe al].e speJ-ers en leiders verriachten biJ onderstaand piograEna.

§anenkopst LE§S

13 ,00. uur
1l-,30 uur
10.30 uur

8. 30 ïur
10.00 uur
l-0.00 uur

TENS
LENS
I,ENS
LENS
I,ENS
LENS

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Afgelopen zaterdeg bleven er blJ de treíningen nogel ffat spelers veg of
glngen neer huis aLhoevef ze op L,ENS [èren.

6



Hat slap zeg. (9u op Jongens: ellenaaL komen net voetbalschoenen, $mochoeneu
en een .trainilgspek,.biJ. Je. Na
derten, tefeLvoetballen, tafeLt
etc. etc. L,ENS. is ied.ere zaterd

,,,.,; i

Zealvoetbal voor LENS El+ t/n.Fl+
ZetertLag voetbEllen op het veld
1lJk het uitgestelde zveLu!íe! JeugatoernooÍ in de Hóutru§thal. Iíe vbr-
ïachten alle speiers van El+,E5 ,E6 ,FL,I'2 ,F3 en tr'l+ on'15.30 op.LENS. net heël
veel oud.ers die voor het vervoer gaan zorgen naar d.e sporthal ean tle
Houtrustweg, Jorigens kom aLlenaal in lENSténue net trainlngslak aiiii naar
LEI,IS. Doe Je gmschoenen in een plastÍc zak en neeE ook lÍat snoepgoetl en
te tlrinken nee. De priJzeu in de spórtha1 ziJD nog8L pittig. .De toerEooieE
beginnen om t6.30 uur en aluren töt 18.30 uur, Kert Je nÍet beL tlan oplvriJ-
dagavond even s,f eD dus niet pas op zàterdag, Voetbhllen ten batè +aí de
gehand.icapte'Jèugd. ,Er vord.t op tiie dag vaarschiJnliJk bok gecolleöteerd,
Maak er leuke vealstriJden van ook a3. ziJn er biJ diverse tea.ns nogal wat
vissels,

Yoetbalcl-inic
O! Eeandag 29 april is ied.ereen vriJ. Xen nooie deg on Ae voetbaLc]Ínic te
organiseren otrl IÈ11S. Gerrie en A.rnold. Mfihren ( de nruaner 10 van NederLanti
op het EK l-988) ziJn aI vestgel-egd en zull-en van 1l+i00 uur t/m 1?.OO uur
een leuk voetbaLprograma net Ju11ie efnerken. Het àaI echt heel- gaaf
vordeu, Kicken noemen Jullie dat l!! Ben Je gek van'voetbaL en tussen de
9 en L8 Jaar geef Je alan snel- op d:ru. ! 10,- te betalen aan Paul v.d. Steen.
Er zÍJD nog ma&r 25 pLeatEen open.

l,ooptraining
De tlinsdlagavond bleek vooral- voor de A-en B-Jeugd een looeiliJke avonal te

de traÍning lehker biJ ï.ENS bliJven on te ..
ennÍssen (battres, en àalletJes ze1f ireenene'i).
ag open. Maak er gelruik ven.

It:
I. Tenminste tlat hopen líe. Zonaags ds.í eind.e-

ziJn. IIet betekende drie tiagen achter elkaar trainen. De stutlie is echter
ook beLangrijk ea tlearou is besl"oten om de l-ooptraiiring oaar de donder-
dagevonai te verpl-aÈtsen van 18.00 uur t/m 19.00 uur: Op alonderdag 2l+ Januari
is groep l den aan de beurt (A en B-klasser). Daarna op 31 Januari de
C- D en E groep eD vervolgenB rreer oI[ en oD.

[gesteYonq Ca er D-Jeugd

EindeliJk is het toch nog vaD gekonen. Dat noest natuurlijk vel- eens een
keer. De noeders van oDze Jongere Jeugd willen ook iets leuks uet CL, C2,
D1, D2 en D3 gaan d.oen en veI op vriJdagavond I februari. ons klubgebouv
is den vanf 19.00 uur tln 23.00 uur voor Jul1ie geopentl. Naest tafel-
voetbel (hopeliJk reerdere tafels), f.lipperen (een toernooi ??), darten
(een toernooii?), videafilns en zeer waarschiJnliJk ook nog hele te gekke
analere speLen staan d.an klaar voor Ju]Iie. Naast vat consumpties en lekkere
ha,pJes van LENS uoeten Ju11Íe zorgen vooï een on\íi.J s gezeLlige avontl.
Weet Je Leuke s3ell-et,Jes, heb Je ideën meld. je dan èven biJ Paul v.d, Steen.
Voorloplg vrijhouden èeze avond. en Deer nieuHs voLgt.

Uitslagen I eugal

IrENS A1 - Alphense Boys A1 0-J Kranenburg D2 - LENS D3 1-3
LENS BI - Al-phense Boys Bl- 2-2 Duinèorp SVIES - LENS E6 Lo-O
TonegÍdo C1 - !U,lS CL 2-l+ Kranenburg FI - LENS I'h 2-,

I

AL het koBpetitie voetbal lras helaas afgekeurd. Sfechts ale vrlendschappe-
LlJke vedstÍlJden van D3, E6 en tr'l+ gingen door, wat lopviel vas dat alle
spelers present Haren. Zo hoort het natuurliJk ook.ILENS D3 en F)+

speelden.echt heerliJke vedstriJaten. Ze hedden er echt zin in.3iJ E6

-7 -
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NetuurliJÈ vas Duind.orp met een veel hoger eLftaL lresent. Det was Jelnrrer.
Veraler probeèrden ÍiJ nog vriendschaÈpéliJke nedstriJden te regelen. Voet-
ballen Èleek echter nlet Eogelijk' SLechts CI rÍerd uitgenodigd biJ Toneeido
Haar tle vel(ten aftiJil beEpeelba.ar ziJn. 0n Jaloers op te ziJn. LINS icl- baè
er zin in en speeld.e een puike partiJ voettal en ïon met l+-2. Ga zo door.
Verder bleek het kunstgresvelil van EBS Leeg te l-iggen. bat was toch ee1 '

zond.e vonden wÍJ en vroegen of ïe het' konden huien. Dat.was rogellJk en ..

zodoende speelden A1 en 81 heerliJke ïedstrijden tegen Aplhense Boys. , r

De rest van de Jeugd kon trainen. Dit. stond in de LE{Sf,etrue en werd, ook
telefonisch neegetleeldi Van 82 en 83 waren er slechts l-0 Een. Van
Dl-, D2 en C2 varen d.e meeste àpeLers niet aanwezig.' EÍt van EI t/n E5. ,

kws.neD sl-echts 22 spelers. Toch trainden bovenstaanale groepen allenes,l-
ergens buiten net veel plezier. BiJ EI' tr'z. eh F3 Eisten ve ook heel
Íat spel,ers, Toch gingen JuLlie l-ekke-r de zaal in. Kon op spelers.en ,..
ouders aloe niet zo slap en kom zaterdags gewoon altijal naer I,ENS toe. -

Er vorait lrnmers altiJd vat gedaen. zie biJ. de kopys s chathrvprogranma. .

I
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lti

OFFICIEEI.,:
Nieuv litl:
288h K. 1I1Íomburg, FJun., 071-083, Maretakstraet 13,21

Bectiflcatie:
2881 E. KÍsi, Ejun, Postkod.e noet ziJn 2515 GD.

Opzeggingen :

1r, Haaer !.e]: 3256853.

2682 M.F, Barss.tie, BJUD.
2'173 tí. Kok, BJun .
2rl, R. de Lange, DJun.
2612 E. 'è. rabb8r; EJun,

WiJ ziglngen :

2'll+5 H, Sahin nieuw teI.nr.: 36 6539r
2?4L R. ten Kate geen telefoon neer.

IN MEMOBÏAM

fI,ENS

Met leedwezen geven vil kennis ven het
overliJd.en van d.e heer J,A.J.M..Riemen.

,IiJ was ale. vader vaD ons, Lid en ver- '
' 'zorgelr van d.e A-seLektie., l,eo, en v&n

: ., o!,4e "outl-Ied.en Jan en P'eter. De begrafe-
' .. nid tieefb afgelopen dinsdag plaatsgehad..

' Wi,i vensel d.e nabestaanden ve'el kracht
toe on dit veriies te èregen.r Mog6 hiJ
iuéten in vrede. l:, '

Het Bestuur."
t,t

Jr(

iï:.4

* Een fragment uit het artikel: "Tarcichauffeur ],uc VerkiJk.leest de kÍant
in ziJn auto voor het station. Hij hoorde oro zeveil uuï het nieuvs over

* Te herae. te zaihte of .te"íatte veldèn
keliJk programa voor het.komenal weeke

.: r l* Zatertlag L speelt om L4.30'uur thuis.t
(aanvanÀ t4.30 uur), zcindàg 2 kont iD'
Ll.oo uuÏ) en om 1\.Ó0 uur IENS l- -. vI,

n LENS-ers kon Je overal tegen, :

* Dat bliJkt we1 weer uit de HC van vori
zÍJn visie op tle Golfoorlog uiteenzet.

van d.e Sraziliaanse cultuur en denkvi,l ze '
* kiJk; Aat vintlen ve nou klasse.

:,,4...

i W hèbben er rior ve1 een paar voor de Eindhovense

a"."e"trt.JjÏ,"iruo'*" 
""n' "rnt"àrnd. I .i.' '

I

egen 3SC t68, A1 moet naar VUCj
uJ.tÍ" t"g"n.Hermes DVS (aanvang '
c 1. l

1r,
.1 . - . l

I

ge ïeek donderd.ag waarin iuc" Íèri.i
I| '-:; ' ,1

I.

cle radio't (....). 
Ir Intini beweren dat tie zÍnsnede 'rleest zijn kranttt 'ee4 v

tatie van tle HC-Journal-ist is. i;. -, 1 
' 

.'

r Luc schiJnt zrn kra.nt alleen naer te gebruiken om'onder,t* IIet neest opvallenale bericht in de sportkiant van'afge1
o.i. het bericht dat Romarlo .door .PSV beboet ïas op voo
conroissie bestaende uit een'nedicus' een voetbalkuntlige

eTkeertte Ínteipie-

te slapen !. '!

open maa.ndag vas
rspreak- van een
en een kenner '

1i,

:1"

-L-

tloetjes

.'-1,..

j
i

I

I

i



ll líat tlacht u van: elke,?SV-er waartegen meer.dan drie overtred.ingen in
een wédstrlJd ziJn genas,kt vordt na afLoop opgevangen door eea lleale- ".
verkgr, vanrhe! Bure.e,u Sls,chto{f 9rhu1. p, : , ,.,,* ,,.,, i *.," r.... .;.

x 0f: biJ de thuisverlstriJ tlen van de Jeugd van PSV (C t'ot B-tlasse) kr:nnen
de aankomend.e, PSV-beuJ-en gratis gebruik naken van een directe Lirn
Itret de kindertelefoon,

* Nog évèn seríèus: tr'rans v.d. Beig is afgelopen dinsdag in'het Hesteinale-
Ziekenhuis geopereerd.

s EiJ. is hersteLlende op tte 10e etage kaner l+0. , ,

# tr'rans, vaJt harte beterscbap t! , 
.

x Nagekonen nieuvJaarsvens: trYaas tr'lumans venst uit Arnsterda,n hee-I I,ENS 
--

een voorspoed.ig l-991-,

* Vroeggeboren nieuvJaerewens: I'rens Fluuans venst uit Ansteràa.n'héeI ÍENS'
een voorepoedie l-992.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SH{IOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslasen 20 I anuari 1991
Gehele progra.rnua afgekeurA.

Wedstril aprogra.ma 2? Januarl 1991

x

1l+.00
11. 00
11. 00
11.00
t_r-.00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uLr
ulLr
uur
uur
uur
uur
uur

I,ENS ].
LENS 2
Verburch 3
Archipel '3
I,XNS 6
IENS ?

D. C.V. 2
TENS 3
I.,ENS I+-

IIMSE 5 
.

HMSH 6
LENS 8
I,EXS 9

wcr
Hernes DÍS
LUrtS 3 ,

I,INS l+.

w0s5 .

SVII 3

' -': fiz,rozl'z 6t0/to9t
'5\3/3056
553/307\
57o/3Lt+6
6Lo/3ztz

6tolto*+
,t8h0r6
553/3o7\
57o/31\7
6toi/sz:-s
630/3zïz
6PBl3z7o

P.' Meétter
J. Hof
J. van DiJk
E. Blook

v1
v1

1-r.00 uur vvM 3 - rENs I 630 /3?83'
L\,O0 uur l,lestLaud.ia 21 I LXNS 9 62813270
l,EM 6 - barned.esertera Leveren voor 27 Januari.
Hedstri 8J'llIA februari l_

.00 uur Vredeuburch I = LENS I .. . ,321Lo26

v3
v3

n.n.
n,n.
n.n.
n.n.

n.n.'
n.n,
n,n.
n.n.

10 .00
Ll_,00
13. 00
10.00
12. 00
1r..00
11.00

IENS 2
DWo 3 . ..
SOA 3 ,.
I,ENS 5 '

IENS T
Postalia 3
GDA J.]-

P.
M.
H.
F.

v. tl.. Wol-f -,

Kuit
Scholtes
Bésnann ' ,

0pste]-lingen:
LENS 1 t/n 3 lrortlen iloor- tle tisiners bekend gemaràkt
IENS l+ t/n 9 a1s. bèkeíti. r. '. .. : . -. ,,:

AfscbriJven:
LENS l- t/E 3
I,ENS I+

I,ENS 6
LEI{S 7
LENS B
LENS 9

: biJ tle trainers ''
: T. Yterling 070-3606642
: W. HeiJnén :' 0T0=3161088
: F. van KniJff O'ïO-389'(L76
:.A.' Bilderbeék 0T9-51-6ï86'
: Vrij d.agavond cLubgebotv tot 23 .00 'uur o?Ö-366131l+-.

,'i ll

I,IGGING TEBÏEÏNE{:
Verburch
Archipel
Wl"í
I{estlatrdia

- ArkeLveg 20, PoeldiJk 071119-l+6136

- Buurtseg eiade Waalsd.orperHeg, Wassenaar 0T0-32473\8
- v. BrieDenlaan t.o.- Oostersportpark, I.lessenaar 070-324281+1 '

- De Hoge Boren n calgeveg, NaaldrÍÍJk 0ïl-40-26638
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- Ingeval al}se afgekeurd en er geen schadur,rprograr Ds is, is er altijd een
ond.erling partiJtJe te speLen (op LENS, kvieksport of tie Me"te"raale).

L A b LL lllJ IJ tlL tr IrL L IllJ b -

Z ZAAT,VOETBAI-Z ,

lr lr l!lrlJlrL lJ LL L lJ Ll!Llrl:t

Uitslagen 14 t/a LB .leÀuari 1991-
PoG 1 - IEIÍS 1 afgek.
Shaktl 2 - L,ENS 2 \-2
LEI{S 3 - Attear, 'Í1/2 1-5
DI{03 -I,ENST 6-2

lletlstri j dprogra.una 28 t/n 1 februari 199].
l{oensdag 30 ,l anuari
2l-.1-5 uur IENS 1
22.00 uur i,ENS 2

VriJdag 1 februari

- Laakk$ert i er I
- BAVA 3

' Houtrust veld.Z "'"
Hoàtrust veltt lr

OranJepleÍÉI-.',-..;
' I{outrust veltl.3.

'- .,,,r

, .iÍ..- -

,6'

REA

afgekeurd.

19 . l+0 uur IENS 3 - De Halve Maen Rl-A '-

20.30 uur LENS I+ - Oliveo 2 .r.-.. B3D

T;EI{S 2. 3 CN I+ -,ZELF SCI1EIDSRECIITEN I,EUENEI'I..

lieeíne SporthaLlen.
Houtrust .,- Houtrustveg J.08'
OranJeplein - SlÍcherstràat 1l-.

- Misschien ten overvLoede, De EVB vijsi'erop da,t voor d.e klassen van IENS 2
en 3 een' doel"/grensrechter verplicht is , B:J niet aanïezigheid zal ei een
boete opgeLegtl {orden. Hoeuel viJ aleze regen ook wat overbodig vintlen,
wordt het op priJs gesteld iDd.ien er grensrechters (Lid van de IG{VB ouder
den 16. Jaór.) aanvezíg kunnen ziJn biJ de desbetreffend.e vealstrijden.
0pnerkeliJt is trouxlns het.feit alBt deze verplichting liet gelalt voor.LH{S-1.

zzzzzzzzzz7.z7.z,zzzz7,zzzz,zz7.zzz7,zzzz7,z7,7,z7,
Z -I,ANGS' DE SPORTEN VAI{ DE Z.M. LADDER ,Z],
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz|,zzzzzzT,T.zzzzzzzzT,zz2.

Otrr Zaterdag ]:g-l-:-:gg:- waren aLle rredstriJden

bqgAa,rlroq la-betdqg 26 J s.4qqr1 l-99L
14.30 uur. LENS 1
l-2.00 uur LXNS 2
IL, I+, uu, LEIS 3
1lr.3o uur LENS h

Brrlyn

VerzaseLtiJ alen

- BSC 168

- SVPTT II

- H.T,S.V. 3
- ï.r.s.v. 4

M.
J.
n,
n.

Prbnk
' oo5ho29'' ot2ho66
"023/].298
'03\/]-352

n
n

IENS l- - L3,00 uur i-' LENS 3 - 11.00 uur
IEIIS 2 - 1L .00 uur IEI,IS \ - 13. L5 uur ,

Errentuele afirel"tlingen voor LENS 1 biJ Hans de SruiJa tel: 015-6L2396.

Schqduqprogr"rnrnq Zatqralag 26 J anuali
tyr
Lyraz

- LENS 1
-,LENS 2

aanvangstiJ d nog niet bekeDal
aanvangstiJ rI nog niet bekend .

OPSTETIING I,ENS 3:
P. Ase, I{. Jage6ar, IL Jochens, I,I. v. Mersbergen, 1,.
J. lIlttÍng, R. Keus + eanvulling van LENS !.
AfEeldingen biJ R. Keus tel: 3601rb1 of VriJdags tot
kantine teI: 3661-31\.

OPSTELLÏNG I,ENS I+:

Middelburg, L, Siuke,

19.30 uur in tle LXIIS
.',!

..-.'
S. Nieuat, J, Kouvenhoven, II- Kouv'en- r
W vd. Meer, M. Osman, F. Silliakus,

S. Busch, E. ldaket, M. KrxopB. E. Ituop's,
hoven, G. Kuiper, C. lipman, L. Mantel,
W. Stuifbergen.
Afhelden biJ I,. Mantel, tel: 310?l+26

-3-
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Progrannazaterdag 2 februari 1991
L4.30 uur Í,ENS L - HS Texas DIíB

12.00 uur LENS 2 - Vit. Del-fb 6

11.45 uur IENS 3 - Yit. Delft 1l+

l-ll,30 uur LENS I - Vrettenburg lr

n.B. Yd. Spek
B. Lakhi

oo5 /ao25
o!21t062
o?31a297
o3l+/131+7 '

n.n.
n.n.

VAN HET JEUGDFRONT

Algeneen kontaktpersoon: PauI v.tl.Steen' Chopinstreet 7O3 ' 255A SV Den Haag. -

____________:31:,_t?1912!_:11=s:::=g::::::=::l::1:=:ïi=3ïit:=====

Woens -1 l Vriendsc eli 1,.

t uur SVGI,UGEB 2 - IENS 2
20.30 uur svGw/GE3 1 - LENS 1

Wedstrij dproEr8.nE8, A-B-C-D-E en E .l eusd.

Afbel]-en voor onderstaandé vedstrij den gllgeg biJ Paul v.d.Steen (39?0151+)

zo snel mogelijk doch uiterliJk voor vriJ dagavond 19.00 uur. BiJ Seen gehoor
bellen naai Fréd Grens (3635U1S). In uitàrste nood ndg op zaterdagrnorgen op
LSNS ( 366131)+ ) na 8.00 uur bij iemand van de Jeugdkonnissie '
ELfba] tlatrrtr aanvang tegenstanaler uit/thuis terrein/veId. sam. k. L,ens

onb
A1
A/Bc
B1
A/Bcoub 28
B2 26
33 26
cl 26
c2 26
Dl 26
D2 26
Dz-'lta]- 3l
D3 26
E1 26

31
E2 26
E3 26
El+ 26

28
E5 26

28
E6 26

28
11 26

4.1

Í2 26
1l

r'3 26
é.1

rl+ 26

F5 26
o.7

1l*. 3O
19. 00
1l*. 3O
19.00
12 ,00
1l+.30
t-\.3Ö
l-l+. 30
l-2. 00
LI+ .00
19 .00
]0.30

9. 30
18.00
10.30
11.00
i2.oo
1T .00
13. 00
r_T .00
r.3 .00
17 .00
1-0 .00
L2.00
13.00
12 ,00
L0.00
12 .00

. 9.30
12 .00

, 9.30
l_2 . 00

13 .00 ( auto )
:.8 , O0 ( auto )
13.00( euto )
19. gQ( auto )
11.00
l-h .00
13.00( auto )
r3.00 (auto )
11. 30
13.00
1S.15 (auto )
10 ,00

9 .00
17.15(auto)
10. 00
r0 .15 ( autcj )
11.00 ( auto )
L6.t+5
re.0o(autó)
]-.6.\5
12,00 ( auto )
t6.)+5
B.à5(auto)

11.à'
12.15 ( auto )
11. I+ 5

9.r5(auto)
11.15
9.00 -

11.1+5,
9.00

1l-. l+5

Jan
Jan
jan
JAP
Jen
Jen
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
jan
Jan
Jon
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
jan
jan
jan
Jan
jen
Jan
J s.n
jan
Jan
Jan
Jan
Jen
j aÍr

26
28
?6

vtJC A].
Ílaagse Jeugd ,-.
DIIC 81
Haagse J eugd
GONA. 81
JuveDtas 31
WestLandia Cl
HestLandiB C3

Excelsior D2
ADo D)+

oDB Dl-T t'a1
Vredenburch Dl+

Vredenbuích XL
ODB E]-

Sp.park 't Kf ' l,oo
Uze$rerf ( zíe kopy )

Braèserskade
,IJzèrverÍ ( zie kopy )

Seresteinlaan
\2

Hoge Bornen/Naaldwij k
Hoge Soneà/Naaldtijk

Y2
Zuiderpark

A-Ibartlastr. ( zie kopy )'v3
, vtlz .

Albardastr. ( zie kopy )

uit
uit
uit'
uit
uit
thuis
uÍt
uit
thuis
uit
uit
thui s
thuis
uÍt

BIJZONDERHEDEN:

Vredenburch E2 thuis \l/2
Vtedenburch E3 uit Vredenburchveg

- Vred.enburch E6 uit Vrerlenburchveg
Xxtra trs.ining op LXNS (zie koPY )

Vredenburch ET uit Vretlenburchveg
Extre training op IENS (zie koPY)
Vred.enburch EB uit Vred.eaburchÍeg
Extra training op L.,ENS (zie koPY)
Excel§ior Fl uit Rotterd.am
onderling voetbal op IENS (zie kopy)
ADo I'2 , uit ZuiderPerk
Ontterling voetbal op LE{S (zie kopy)
Quick Flr uit Ssv.LohnBn1aan'
Ondeïl-ing voetbal op LENS (zie kopy)

. LENS I', thuis ',12

onderling voetbal op rEi{S (zie kopy )
LENS I')+ thuís '{2
Onderling voettal op LENS (zie kopy)

f 8.\5 uur: P. vd, Steen, A vd. Donck en A vd. Heuvef.
vervoer voor: L,ENS Af ,Bi,ClrC2,E3 t/m 13.

- aanvezig Juko vana
- ga,arne oud,ers met
- lees ondersteantle kopy Soed door
- opstellingen als bekentl met uÍtzond.ering van:

!



O I,E.IS B1
o LENS c2
O I,ENS D2
O Ï,ENS D3
o Lmts I'3
o LENS F)+

" I,E}IS F5

zonder M. ïzendoorn
zonder J. Soyse1 . .
net R. Korfina.ker.
zonaer K. Argaguen en M. S'aidi
zonder G. Gonmers en B. Kipp (beide zie I'r)
zonder M. Spinke en K. Monberg
G.-GoDmers,..R. Kipp, P. Lorie, K. Monberg j
aanvuLling Leider: dhr': Kipp

Peek, R. VerheÍ

Sanenkonst LENS

l+

Schaduvprolreri-a ,l eued i
3iJ al,geheLè afkeurging
net onze Jeugd. ÈiJ tlt:I.
naar LokateL TV bf hun

,.. r , , ..' ,.': . \ -! :a',ii. 
"rl

proberen uij toch zoveel mogeliJk"aktief te bliJvén-'
Jfelachtig wèer kiJkeD de spelers van.A1 t/n C2 evën"
wedstriJd door[ait of niet. ne spelers van'D1 t/ni FL

. ,,,,

I ':

, ,ir,

,J

mogen vanaf 8.lir-uur naar L-ENS bèI1eí,te}: 3663.]Ll+ (niet eerder'en nergens
andërs naar bellen hoor) of hun nedstriJd doorgaat. Is al- het ïoetbalfèn '

afgekeural dan vorden ve niet plotseling ziek of noeten 'we ineens ergens naar
toe of bliJven ve zonder iets tè zeggen zomaar veg. Iedere zatertldg ioet'- 'l

voor I-,ENS gereserveerd.. zijn, vant biJna- altijd.. doen. we ve1 iets.'BiJ e]-gehele
afkeuring hebben rye voorl,opig onderptaand. progr.atma geregeld. We.proberen
nog Eeer vgdstriJdeE te regelen. Neen alti.JA Je sporttenue, voefbal- en.i,.-
6mÈchoenen en een trainingspak nee.

13.00
12. 30
l_l_,00
r.2 .00
10 .00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 41,32,83 qn C2 trainen
Spartaan ., - IENS 81( kunstgras ) Rotterde.rn
SpartaaD - LENS C1( kunstgras ) Rotterda.n
LENS DL,D2 en DJ trainen
LEI{S El- rE2 ,E3 ,El+ ,E5 en E6 trainen
LENS E1 ,82 ,F3 ,E en F! trainen

4/B conb. tegen Eaagse leugd.

I,INS D2 7-ta1 en El- naar oDB

Ielaas ging de'vedstriJd yan afgelopen maàndag-van At tegeri ale Haagse jeugd
ontler 16 niet d.oor. Gelultrig staat er voor a.s, maónd.ag. veer' een ]eulie "
vedstriJtt op het prograrona tegeD de Haagse Jeugd. ond.er 15 rraarin vah IENS
B1 mee zulIen spel,en: ' Mschiel val."Berg, Robert Éonk'en Hans VerheiJ, "
Het eIfta1 'vàn LENS is iu oveileg net EmÍe1'Gans en Fred Grené sa^uengestè1il.

J. Daneri, J. boerga, S,'Glaudeuans, P. Hitzert,"Ö. PoóI,'
N.'schuurnen,' J. :Spaané.

D.. JongeJan én P.'ia*ers '

I.I.:Pièrau en M..Visser ' j

' 12.45 uuc
I + . 1L.. 00 uur

9;30 uur
l-J-.4' uur
9.4> uur

.- r0.l+5 
-uui

à

ÉTrainen kunnen rÍe net d.e en E-klassers biJ slecht.,veer ,in d.e zaaL d.oen.
Liever bliJven. we ecbter buiten ondat het vaak te druk Ís. in-de kleine ..: .í:
zaal. We kuanen naer het Zuitlerperk, het strand of de Verharde velclJes ïàn
Klriek Sport. Wq doen altiJal veL.iets, Dus alle leÍders en.spelers: kon-,.
naar LXNS. , : , . - :. .. .-_i - ,. , j. :). ': ,....(. ..'

Om 1B.OO uur verrrachten wiJ'oialeistsand.e spelers op het terrein vàn'de
HVB aan d.e ÏJàerwerf: r"r; I ^

VeE IENS A1:

Van LENS 81:
Van LEïS B2:
Je nag vanaf f6.SO urlr iaar LENS teflen of cle vedstriJd doorjàat. Ió hetÍ "
afgekeurtl dan op de normale tild traineni
p.S. a" datum van de . vedstrijd.t lteaertana ilr as 3""" -',i,ff S A1 is verscboven
naar tlinsdag 9 apr;i] 1991, De datr:rn van de vedstriJè LENS t/n.21 :-i..i - l
FC Den Eaag lanttelijk is verschoven naar.maandag 11 maart 1991. . .. rj. -

iI

ODB-heeft sind.s kort de beschikking over een klein kunstgrasveld.. ZiJ vroegen
oDs oE alaar vat. te konen spelen net T-tau-en. Nou, dat wiuen vij vel èn
op 31 Jenuari gaan BL en'9 spel-ers van D2 daar spelen.' Afschroefbare noppen ."
ziJn verboden. Met geuone voetbalschoenen kan Je daar _spelen, !e onder- ' .,.'.'
stasJl(le spe]-els worden vervacht eri hopeliJk ook oualers net vervoer:

-,ttt ' ' .i I - ;; I ".. ! ', 1. '

LENS El: el-l-e spel-ers , - .r i. ).. ."i, ;:!
., :,1:',,

-5-

(



:r'i '

LENS D2: E. Alar, D, da Cruz, F el Hatld.ionirn J,
A. No1ten, I vA. Post en R. VreesviJk

onderLinE Yoetbal- ï,ENS Fl t ln F5.

Hage, F. Kanpfrea.t, R. Korfnaker
leid.er: P. VreeswiJk,,

i ./ r

Op zondag 2? Januari gaan ve ieeristàr,ten ned het'ontterfinge volttlL op LENS.
I{e verwacàten zovèeI nogellJk sleiers'vaà ft,,Ée,f3;f)+ eà f'5 on-l-1.\5 uirr
op LENS. Neen ook een trainingspak nee. We voetbelLen 'ioin t É t i/2 uur en
dan lekker flouchen en nÍsschien ook nog even na&r LENS J- tegen VIIC 1 klJken
of an<lers gewoon Daar huis. Aengezien tB{S tr'! nog wel vat spe}ers'kan. gë-
bruiken vragen iri3 eenieder om eens te proberen lernaud (een kenài§/vriendJe )
naar d.e training/ondertÍng voetbal- nee te nemen. ,Heefè hiJ heel vée1 zin
dan nas hiJ ook ar e.e zeierdag konen.bij a" o"a"iiinieïËa"iiilà-i"";;; l"

.t,i

-ïi

0p naantlag 28 Januari trainen IENS nh,E, en E6 veer o.l-v. I'Íartin Westerhout.'
Niet in plaats van op uoensdag nant d.eze training §aét irörnaal doör iÍàar :

gevoon iets extrars yoor JulLié. Kom a11er0aa1. We verzamelèn oE 16.1+, uui,'

Keeperstraining

IL:

Theo Massa noet nog geopereerd uord.en maar nag weI'veer de
trBinen. Vanaf a.s. uaaad.ag iB afr&chtenale. van tle operatíe
zoveel- &oge1iJk veer. KoEen tle keepers ook ???.

Zvaluvenvoetbaltoernoo i

Voetbalclinic

keej:ers gaan
hiJ er dan bok;

t'

Afgelopen zondag hattden Eb,Er,E6,F},f2,F3 en Fb een zaaïvoetbeitoernooi in
d.e Houtrustha[en. Dit toernooi,. Has georganiseerd d.oor de KNVB afd. r s-Gràten-
hege en het inschriJ fgeLd .lras besteEd. voor d.e gehandicapte 'Jeugd; Twée
vLiegen in één kLaps een leuke voetbalmiddag en geLal vóor een goed. doe1. Dàt-
han haast niet tr.is gaen. Helsas door'het gI Jaren zeer s1ècht' organiseren
van dlt zaaltoelDooi rioor de HVB loopt het aantal_ inschriJvingen 6teed.s ver-
der terug en voralt er steed.s ninder geld opgehaeld. voor het goeale doe1.
iIiJ ded.en nu net 7 te€Es mee (vorig Jaar 13) naer het is de. vrailg of ve 1..t. .., -

voJ.gend. seizoen weer in zullen sghrijVen, Natuurlijk.de spelertJes ver- ,
maakten zich'getlurende de 2 1/2.uur in ale sporthal best.veL rnàar haàst ' .

nÍet ret voetbel., Slechts 2 6 3 vedstiiJdjes van hobgstend J uipufen :werden.
er gespeeltl. Te gek eígen1iJk. llij zuLl-en dit officieel àankeerten. bij :

de HU3, Bear wÍLleD ook nog vel iets naar onze eigen spelertJes (Iàes ouders).
VerzaneLén voor het zaàttoernooi was on ]5.30 uur op IJENS. Sl-echts ..
enkele belden op det ze rechtstreeks naer ale zaal gÍngen én wat,.spele.ri '.,
beLclen af. Geen probl-emen Hart er bleven op ps.pier slelers genoeg over, Om
15.30 uur §lechts een handvol speleis op IENS aaawezig van ale r !0 man.
!íaar zoud.en ze ziJn. Om Lr.l+5 uur een man öf zo.op IENS. We misten
I+ spelers van E\, 3 spelers van E5, J spelers van E6, I+ spelers van f:-, '-. .'
1 speler van F3 en 3.speIers van Fl+. Zoud.en ze reöhtstreeks ziJn of" vàreir.
zehetver8eten??wegoktenneerophet}aatstev.a'.b.despe]e}sva.n
3\,85 en 86. Dit bLeek.te kloppen terudnste onze ied.enering. Toch hoort
het zo nÍet. Ga Je rechtstreeks of kon Je niet Aan hoor Je dit altiJal
netJes d.oor te befl-en aan PauL vd. Steen'en.-ilus nÍèt aan een leid.ei', '.r

tïs.iner of vriendJe. Dit voorkomt onnoalig vachten biJ het verza,mefeí.

Al- 53 aenmeldingeà binnèn. Nog;aaté'het j'. s niet alleen'voor s:peIèrs van,
Al-,Bl-,Cl en 01. Ook slel-ers vàn f2', 83,":C2, D2, Dà en a" f-f.fà"".=r 

'-:-r ' 'r'r '' I

aié iíte-resse.llebben imnnen zicu.'oigevén. r" ,ilr"""Ë i-pi""iJr-"iil :; I :. 
1

en ve hebben ook nog een reserÍe l-iJst voor eventueLe invallers àIs er ..
Íeuantl niet bliJkt te kunnen. Wi1 Je meedoen op 29 april betae] dan s Í0,-
aen PauI vtl. Steen. De spelers die zich opgegeven hebben naar nog niet ':'
betaald hebben noeten dit uitet'l1Jk a,s. zaterilag doen.

6

Extra training LENS E\,E5 en E6



l,ooptraining
Op d.onëerdag 2l+ Januari looptraining voor d.e A/B-klassers tlie hiervoor uit-
genodig<t zU! en op dinsdag 29 J anuari voor d.e C en D-kl-assers (dus dit keer
niet o1l de dontterdag).

Feestavonal

Nogneals eILe spelers vaD C1,C2'D1,D2 en D3 vriihouden vriJtiagavond
I februari vent dan Ís er een te gekke feests,vond. voor Jullie op I,ENS. Meer
nleuws zie vorige en volgende LENS-revue. í-I

verloor net 3-l-. LENS 82..éDee l-d,e tegen oliveo 31 uit poule BL. Helaas
naakten enkele spe l-ers er;l potJe vsn en B2 verloor met 3-0. Ston hoor.
De spelers van C1 t/i Fl+ di.e e waren gÍngen of naar kwiek sport of naar
d.e zaaL. Eelaas bl-even er weer veel spelers veg. Een beetJe regen
is tocb niet zo erg.

7
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DE I]ENSREWE
WEEKBI,À.D VAN DE VOETBAIVERENIGING IENS
6àste Jaargang nuurrer 25, 1 februari 1!!1.
***+ tÍ*i **it *tt tg tt*tt *títa ** r ***** *t( *tÍ* t+*.#tÉtG lcfi it* **lt **** tt*I lt** aí *tt ***it,! {***it* tr*** Ë*tt nflI tr
OFFIgTEEI,:

NÍeuve letien.

288[ tr. uonuarg, FJun.

2992 R. verheiJ,.Fjun, 27078\, Maïktrreg 262, z5zj JR Den Haag, tel-: 380T916
2886 M. Kibp, NS(]eiaeI) 0?0555. .r.grasiussii. t+2,2533 Kr{ oËn Haag, tei: :g8:53r
2B8T P. r.,orÍé, tr'jun, 0t0685, Ruinzicht \g, zl\t nK oen Hàag.

Rectificatie'

0pzegglngen
28l+h J. Arenbergpeters, Ejun.
2859 A,C. Henson, EJun,
26?1 R,L KanglÍe I Ejun.
285\ M.A. .spinks, FJun.

Boetes
Regi stratiekosten 2e boeking f
Regi stratiekosten ' 2e boekin8 §
Registratiekosten 1e boeking Í
Registratiekosten le boeking j
Ad-Einistrat iekosten strafzaak J

Pronk,
Koning, J. Msnsvel,d,
ïeins ,
de Boer, ,
Linger, I.V. nalncharen.

10,-
2C-
10,-
20 ,-
3r,-

P.
M.
n.
A.
B.

Seteling vóór ., 1L-2-1991 door overmaking op girorekening 336?Ll- of bank_
rekenlng L2992l.+229 Rabobank Den Haag, t,n.v. t,v.ffNs te RiJsïiJk ondèr ver-
nelding van rrBoetetr.

Het Bestuur.
Beltuur.
-RegeJmatig vorden de priJzen van ,bier, frisdranken en brootlJes door de 1everanciers
verhoogd..

-vriJ fors is naar aanleiding van de gorf-crisrs i= de priJs verhoging van ve,-pakkingen, zower pepiex als plasties, Het bestuur heeft i.o.n. de barcornissie
moeten beslulten de priJzen oan te passen.

-Deze priJs aanpassing geschiedt per 1-2-1991,

Het Bestuur. '

Pro ann& a. s. veekeincle :

zaterdag 2-2-t99t

zond.ag 3-2*l-991

ANO A2
I,ENS 1
lcv 2
I,ENS 1

aenv.
aaIY.
aanY.
aanv.

- LENS A1
- Vredenburch
- LENS 2

- Vredenburch

12.00 uur
1l+ . 30 uur
10.00 uur
1l+ . O0 uur.

Spelers A-selektie achter elkaar,
zontlag J.l'. konden ve met vreugd.e vastster-ren, alat de A-6e1ekti.e-speLers niet a1-leen achter Pim staan, na.ar ook er-kaar stlnuleren..BiJ de vettstriJà von het tveedeeLftar varen a.Lle eerste-elftelspelers aanvezig &}s steun. r À:Midàa6s heeft hettveeale aLflal voor een gereldig support gezorgd. venaf d.e tribune. Er varen r"ealendie verbaasd reageerden op d.e olstetling van het tveede team vaarin Banen ar.s
od.enkirschen, van FÍJn, van d.er r,aar en Dikstra waren te noteren, Deze sperers .-z_-..varen ,echter',tloor elnstige blessuren naàndèrilang uitgeschakelal en speeldÉn frun óérj.ste conpetitiewedstriJ d na hun herster. fn deze blesÀuregolf zit oo-k cle kern vande nisère. Tegen:I{Dvs 2 rieten deze jongens zifn, dat ze ook voor het eerste e}f-.tal- inzetbaar ziJn'.Ton' 's-GravendiJi vàs ae bLiie ,o"" j" à"r,t.nà"]-ó^-à" n"t,
hersterde sperers_in het ïeser:vetean op te stelren reek rne een rogische besiissingvan de trainer. Als Je à}s trainèr anrlers hpnèqi!,._tre& 3e'dg veriouclinèun in ."n"selectiégróèp vèl erg scÈeef l- '. 'l .; . .;'," :i .; \ " lli.,., 

' 
, ,

-voor vervolg zie bl-z. 3- ',.: '
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LENS_op_ ha a r_ de_mee_t

Daar §ingdn we' dàn weer. Na Éeken winterstop, trainihgsweek-
enden en een enkel€ afkeurin0 ging afgelopen weekend de kompe'-
titie weer van start. Voor het ene elíta1 het begin vàn een
fèse waarin nog hoofdprijzen zijn te verdienen, een ander,zàI
de rest van het seizoen op een zo prettig mogelijk Ínanier :

proberen af te maken en hreer een ander zaI de sóreekwoordet i j-
ke borst, nat moeten maken om dÉgradàL j.e te ontlopen

Een hoofdprijs ligt nog steeds in het verschiet voor
zaterdag 1. Een periodekampioenschap is zeer dichtbij en zeifs.
eenkàmpioenschàpbehoortnogsteedstotdemogeli.jkheden..
Zaterdag ÍnoÉst het e1{taI z'n stàrtkuiltje nog vinden in'de
wedstrijd tegen BSC. l"lede door een aantal wi ntersporters (van
Capel leveen, Sanders) had LENS het ontzettend moeilijk, maar , ,

het toonde karakter door eèrst een.O-2 en dàarna een 2-S
àchterstÀnd h,eg te werken. uiteindélijk beslisLc captain peter:
Krol de wedstri jd met een 'schittereri'de kopbal en wlst de winst
in huis te houden (eindstand 4-3).'
Ook de jongens van Emiel Gans blijven het goed doen. Het jonge
talent ontdeed zictr relati,ef sirnpel van VUC (O-3) en biijft
boveni n meedraa ien, : ,

Ook de zondag A-selektie is in een besl issende fase aangeland,
Zowe] 1a1s 2 dienen alIe zeilen bij te zetten om een degrada-
tie te ontlopen, Het tbJeede was de koning te rijk door de -:sterke veldbezetting t_egen Hermes.DVS. OsÈar v.d. Laarr-Joop
Odenkirchen, Leo van Rijn en Theo 0ikstrà mààkten hun rentree.
na een lange afwez ighei d.. Het resultèat was er dan ook naar.
Het tareede won in een goede wedstrijd met.4-Z (doelpLlnten v.d.
Laar 2x, 's-Eravendijk en Dikstrà). :,
LENS f begon voL goede moed,aan. de klus tegen VUC maar keek -'aI
snel tegen een achterstand ààn nà een vrije tràp langs de
muur, luÍet een hoop inzet werden er vervolgens kansen afgedwon-
gen màar het publ iek Ínoest tot diep in blessureti jd r,,ràchten op
de verdiende ge]Íjkmàker (1-1.), ; ' ...
Voor beide ploegen geld dat de punten op het ogenblik oqtzet-
Lend 'belarrgri jk zijn, oat zà] af en toe. ten kosté gaan van het,
spel maar de echte LENS-supporter zaI dat een zorg zijn,
Hoopvol- is dat er een eind gekomen li.jkt te zijn aan die
verVelende blessuregolf. Het .optredeÀ van de aI eerder genoem-
de heren in het tweede. biedt in ieder geval vol doende pÀrspek-
tief voor de komende.i,.te.dstri jden, Wi j hebben dan ook hetvolste vertrouwen irl een goede afloop.'

,l .. ':".
Iede6.een een goede qindsprint toegewenst tl

rw.

Oiïs{aa.}e
wLWeN
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V8vaf deze llleek gelden echter andere nlonen. Er is maar één groot beleng: degrada-

tie voorkomen, Individuele belanEen, sentimenten en mogeliJk rechtvaardÍgheden
noeten wiJken voor het clubielang. De trainel. is daarvan overtuigd' en de rest van de

technischà lèidine eveneens,' Dat het tveecle zich ook goed redden,. staatr voor niJ
vast, Als Je zotn sfeer op de tribune kunt creëren, èan heb Je de. krqcht Ín hgis on

Je te hen6iaven, Ik ken clubs vaar d.e.spelers van het tveede elfta1 hopen i 6at het
éerste slecht zsl spelen of zelfs za1 'verliezen, Concurrentie of riYaliteit ? BiJ

LENS bleek het zondÉg toch 66n grote fa.rnilie, qa&rvan ik enorn heb geuoten ' Èèn

ding is duitlel-iJk: het belang va,n onze club Saet boven a1l-es t'

T. C. John

lJN I CORN IJNICORN IINI CORN UNICORN IJNICORN

Een rreef scorend.e nidalenvelder t.n mNS 6 (zo), een
gra€,g doorbrengt in de bestuurskaner en daarbu ook
sekretaris ver.vuld: Jaap Col-Pa vas afgel-open zontiag
porteur ! -

Jaep, bealankt voor Je medewerking I I

man tlie zijn vriJe tiid
Dog eens de functie van
onze schrijvende UNICoRN rEP-

':,

],ENS - v.lJC ].-]-

-3-

IENS-WC brscht geen hoogstaand voetbal, daaroYer vas vriend en viJand het eens. zou

een aental- jaren geLeden deze match nog borg hebbeD gestaan voor een oosstleLend
voetbalgebeuren, thans ziJn beide clubs in andere omstandÍghetlen. Van I,ENS ïerd op

voorhand geen hoogstand. voetbel verHacht. LENS is nomenteel helaes veroordeeld
tot ,'degratlatievoetba]" met alle konsekwenties vandien, Iet resultaat noet voorop
staar en dat gaat \Iaak ten koste van het kiJkspel. ook WC vas niet biJ rachte on,
na een overigens goed ingescboten treffer, nog iets behoorl-iJks op d.e mat te feggen.
ïet beperkte zich tot het vasthoud.en van de voorsprong en kon.in aanvaltend opzicht
g""r, ooi"t na.hen, Dit leverde aanvankeliJk een saaie ïedstriJd op, die pas in'de
iweede helft opbloeide doordat LENS er een extla schepJe bovenop Legde en wanhopig
op zoek ging naar de liJknekex. LENS wist ale 6panning er tot in de Laatste minuut
iD te houden. Een scrilDsage leverd.e de beYriJalentle geliJkmakeï op. Lang leek
deze ïedstrijd een kopie te gaan vorden van zoYeel, andere tlit seizoen. ï,ENS met
het duideliJke vel-doverricht en de betere kansen, en tle tegenst€nder die via een

enkele benutte kans d.e punten in d.e wacht sleept' IENS heeft ontegenzeggeliJk '''. ,
in een groot aantal_ vetlstriJalen het geluk'niet aan haer ziide gehd, EaaI het het
euvel zÍt hen voornanelijk in het niet kunnen verzilveren van de geboden kansen.
ook iD de wedstriJd tegen WC faaLden onze voorwaartsen 'een aantaf nalen iammerlÍik.
Positief was d.e instelling in de tlreede hefIt. De spélers dealen aLles lÍat in'huD
ventrogen ].ag om langszii te konen en Saven er daarmee bliik van zich térdege te .

realiseren w8,t er'op het spef staat. ze uisten zich alaarbiJ gesteud door een fel
meelevend, positief ingestelal LENs-publiek. Gelu]*ig ziet ook de supportersschare . '

det alleen op d.eze nanier de cl-ub Seholpen is. A1 net al- verd, ook 8ézien dè.' ',
overige uitslagen, een belengrijk punt behaal-d.' Deskundi8en hebbèn berekèntl tldt
LENS uit de faatste I wedstriJden mininaal 10 punten $ient te behalen om ean \
degradatle te ontkonen, Eet eerste hiervan is in ied.er 8eva1 binnen. IENS vacht nog

een loodzvasr prograrnha; de uitvedstriJd è.s, zonalag tegen vredenburch is hier
een voorbeel-d van. Een lichtpuntJe is het feit dat éen eind liJkt te konen aan de

blessure-gol-f. IÍe k8$pen aI het hele seizoen met veel langdurig geblesseerden. : '
Een santel- van hen beefb afgelopen zondag een goed.e test af8elegd in het tweeale'.
zodet bun teruSkeer'op kolte terniJn nell-icht. veer mogeliJk is. Ik bLiif opti. .r
ruistisch over de mogeliJkhetlen on derde-kfasser te bliJven. BiJ eenieder liikt
bet besef aanvezig dat degradatie een regenrechte r6^mp zou betekendn voor de club.
De technische staf doet er alLes aan, en ook het bestuur i's bezig ?T.dg ,,'o*--,..,,r.
voofiaarden te echeppen on aan de e1k jaar weer verder neergaande liJn-een op- - '
vaartse inpuLs te geven. Ik hoop van ha?te. d.at iedere LENSei zich de komende ueken
vierkant_ achte! ons eerste elftal zaI opstèl]en en hen zoveel moge!-ijk 28,1 steunen.

.Voorgl 6e spelers *en" it-rfiè'".rt """ 
tà", want het moet nog steÈds Éinnen àe' '

hriJtrijen gebeuren' 
Jaap colpa : '



Uitslaaeo 3e k] KllV3:

I,ENS

DS0
v10s

- wc.
- líestfandÍ8.
'- . Vredenburch

1-1
0-0
1-L

Laakkwart i er
GDA

H,v. Hol]and

- WippoLd.er
- Delfie
- DTíO

l--L
a-,
2:!

Konpet itiestana: ''

VIOS : I

Ls,akkrrertier
I,lippoltler
llestl-andia
vtJC
GDA

1
2

l'

6

L5-23
l_5-18
l-r-18
1ll-r.6
t5-L6
t5-15

3B-13
28-23
z\-zo
28-].6
20-19
22-28

.'l
B

2
10
11

. E.v.HoIIand

. . Vredenburch

. LENS

1r-1\ 20-31
l-l+-13 Lr-L9

. DWo

. DSO

l-2. Delfia

12-12_ _t2-2:_r5-t2 29-3\
:15-12 2t-2'.1
7r- 9 19-30

\{edstril dprocrsJlma a. s . zond.ag 3-2-l-991.

Jretlenturch
H.v. Hollend
vtJC

- IENS
- VIOS

-'DSO

Westlandia
De_Lïr-a
DÏO

- GDA

- Laakkvartiei
- Wippolder: "

UNICORN I'INICORN UNICORN IINICORN IINICONN' ,

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitsl-asen 2? I anuari 199L
IENS ].
I,ENS 2
Verburc[ 3
ArchlpeL 3
spoolwaJK 2
LENS 6.
IENS ?
vw3
Westlandia 21

Wetlstri at

1 .00 uur

-wc1
- Hernes DVS 2
- I,EI{S 3
- LENS }+

- I,ENS I+

- v]os 5'- svH 3,- 
IENS 8

- LXXS 9

2-2
7-0
2-6
l+ -r

,321Lo26
6l-ol1091+

,rt$/3056
5531307\
,70/3]i7\
6Lol3213
630/3z\z
628/3zTo

1-l-
\-z
3-1
A.n ,o.8.

(vr. ) '

Srma februeri l- 1

10 .00
11. 00
13.00
l-0,00
r.2.00
Ll .00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uqr
uur

Vredenburch 1
DCV 2
I,ENS 3

IIMSH 5 : .
fll\rsH 6
T,ENS 8
IENS 9

I,ENS 1
IJNS 2 ,"
DWO 3
SOA 3
LENS 6, "

I,ENS I
Postalia 3
GDA 11

P.v.d. Wolf
M. Kuit
H. Schol-tes
F. Resnann

n. n.
n.n.
n. n.
n. n,

vl-
vl_

v3
\12

ïr;"'"t'"fl f tBrtrï"":rcal
1 19.30 uur (t) LENS'3

WedstriJ tlprograma l-0 febxuari 1991
LENS.1 " - vriJ
I,ENS 2 - Nieuvenhoorn 6Lol1019
Westerkvertier 2- LENS 3 .. ,\3/ 302,
LENS I+' : Rvc.3 ..., 513/3036
IENS,6 -Wi,Ihel:nuÉ 9 ,70/3oBO
LEI{S ?" Celeri.tas 6 .610 /3792
I,ENS B - Tonesido 1.3 fio / 3237
LENS 9 - vriJ

11.00
1l-,00
13. 00
l_L.00
13 .00

1'' :o

uur
uur
uur
uur
uur.
uur

\2

M.
I.
D.

Poldernxan
Sleurink
Andrad.e ,
D.n.

Schatluwprogia.Ena 3 februórÍ . 
' ('alIeèn biJ a18ehé1e afkeuring)'ffi'

-Infornatie over het ttoorgaan van d.eze wedstrlJa: O?O- 3680323
-Voor de overÍge teams zalr indien mogellik' oP de àag zelf een schs,duwíJettstrlJ è
georganiseérd. vorden. De EogefiJkheitl tot een onderllng partÍJtJe is a1tiJd " i'

nogeJ-iJk.

\

- DuNo 3 (za) '(vr,)



x 56n6sr(ag 31 januari 1991
! 19:oo-uur-T]l Íóa- I,ENS 3 (vr. )

Dinsdae 5 februari 1991
20.00 uur LENS 1
20.l-, uur DUNo 2

OPSTEI.,,ITNGEN.

LEITIS 1 t/rn 3 worden tloor de trainers bekend genaakt
LENS )+ t/n 8 als bekend
iENS 9 als bekend: Es.ar Inge, Hel op Je fiets Letten, hoor lll
I,TGGÏNG TERREINHÍ:
Vretlenbureh - JulialaantJe biJ Ae Vrerlenburchveg ! XlJsviJk oTo-3952288

- DIJNO 1

- I,ENS 2
vr
vr

\2

DCV
HMSH

- Waelplantsoen 3, Iftinlen a.d. fJsel, 01807-12397
- Vrederustlean, hoek Me1is Stokelag;n o7o467r2'fo

AI'SCIIRIJVEN
1tln3
)+ ".br
'l
ó

9

I,ENS
],EI.IS
I.ENS
I.,,ENS

I,H[S
TENS

: biJ de trainer
: T. Vierling 07046066\2
:.lÍ. HeiJnen 0T0-3\61088
: F. van KniJff OT O-389|t7 6
: A, Bild.erbeek 079-516?86
: ViJdagavond clubgebouv tot 23.00 uur 0T0-3661311+

Topscorders seizoen'90/'91
LENS 7
I,ENS 7

.IENS 6
I,ENS 7
LENS B
],ENS 6
I,ENS T

lraining niet-selektie
HeLa,as Eoet ik concLud.eren, dat er vanuit de vs.ste groep (IENS 9) aanwezigen op de.

vriJdagavond. steed.s ninaler belangste.]-ling is on ook d.aadv'erke1lJk te trainen.
lat is heel JaDEer, vant ve begonnen zo goed. Nu ken er heleas op de vriJtlagen
7-2-L991 en 8-Z-t99t ggg! training plaatsvinAen vs.nvege andere aktiviteiten op I,ENS.
Daarom stel ik voor on vriJdeg f5-2-f99A de draatl weer op te lakken. Aanvang 20.00 uur
Aenvezig .19:30 uur. Vanzelfsprekend. ziJn de spelers van tle overige niet-seLektie
el-ftallen ook velkom.

R. Keus,

lJt'iL lJltL Ir lrA lJ lr L lJZr lr lJl)

Z ZAAIVOETBAI Z
zT,zzzzzzzzzzzzzzz

20 doelpunten
L8 doenpunten

13 doelpunten

12 tloelpunten

E.v. KniJ ff
A. Kuypers
tr'. Disseldorp
I'.v. ItuiJff
J. Heynink
C. Spoelstra
S. tle Nennie

LENS l, - SsS 1 6-l+
LENS 2 - Esperanto 2
HMSH2 -I,ENS3 3-I+
LENS l+ - Vitessè Deut. 3 3-?

I,ledstril dproeraunè 1 februari t/n B februari 1991
VliJ4ag-L lebrgarl
19. \0 uuï IrENS .3 .

20. 30 uur LENS l+

lloensdag 6 februari

' - De Halve Maan 3
- Oliveo 2

R]-A
n3D

OranJeplein,
Houtrust veld 3

Zuidhagbe
0ranJ ep].ein
Houtrust veld 1

20.35 uur LENS 1 :
19.00 uur Sil-va Boys 2
20.30.uur Teurus 6

Vri B februari

- PGS ].
- ],ENS 2
- IENS )+

2c
8HA
R3D

r.9. 0 uur oSC 2 - LENS 3 Rl-A De Blinkerd



LiseÍna SDorthalfen
Houtru"t - Hóutrustweg ro8
oranjeplein - SlicherBtra&t 11
Zuldhaghe - Mel-is Stokelaan 1202
Blinkerd - SeÍnPoststraet 150

z,zz7,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT'zzzzzzzzzzzT'zz
Z LANGS DE SPoRTEI'I vAN DE Z.M. LADDEn z
\L7,7,LZZZZZZ7,ZZ7.ZZ7,ZZZ7'27,7'27.7'ZZZZZZZT'27,7.2

Uits] n Zater 26 anuari 1
I,XNS - BS

I,ENS 2 - SVPTT I+

I,ENS3 -ri.T.s.v.3
I,ENSl+ -H.T,S.V. I+

2 februarl 1

- 1J

'.,. 1

-3

-3
-1

r.i: 'r

.,r .tjr :- ,_

r_j

Pro aruna Zater
1_ ,30 uur - H.S.Texas DHB

l-2,00 uur
11.\5 uur
l-l+ . 30 uur

Verzaoel-ti d.en i

IENS 1
LENS 2
LENS 3
LENS )+

LENS l- 13.00 uur
LH{S 2 Ll-.00 uur

- Vit . Delft
- Vit.De1ft
- Vredenburc

6
l-l+

h1+
n.n.
n.n.

1

IENS 3 ' 11.00 uur
LENS ll 13.U5 uur

n.v.(l. Spek
B. Lakhi

Il. Merkestein
A. Keislar

n .n.
n.n.

o05lLo?,
0t?/7062- - 023/!297

'- .o3h/13h7

Eeentuefe afnelèingen voor LENS 1 + 2 biJ llans De BruiJn tel-: Oa5'61896. .

SchaAullpro eDE& Zaterd.ag 2 februeri 199L
Lyra - LENS 1 aanvangstiJd nog niet bekend.
Lyra -.LENS 2 aanvangstiJd nog niet bekend'

OPSTEILING I,ENS 3:
P. Ax, N. Jagesar, H. Jochens, W'v. Mersbergen,
R. Keus, M. t(nops + aanvulling IiENS L
AÍhelden biJ B. Keus tel: 360151+1 of vriJdags t

L. Middelburg, L. Sinke' J. Witting'

ot L9.30 uur in tle IENS kanti4e

0pstelling LENS à als bekend.
AÍhej-den. biJ L. Mante1 te1: 310TU26.. .

Plog+rurma'=ZgXgrdag 9 Íeiruari 1991 , '

LI.30 uur LINS - wasgenaar
L2.00 uur LENS 2 - Schipluiden 2
tt.h5 uur IENS 3 - DSVP I
Ll+ . 30 uur ].ENS L - MVo ' ?2 3

Woensdag 13-2-:-)9\ (vrÍ endschappelÍJ k)

tel:366131"1r

t8:E uur S\GI.I à - IENS 2
20,30 uur SVGW 1 - LENS L

oo5/10L3
012/r-03? .

o8/t268
o3t4lL3oz

IENS 3 - H.T.S.V. 3-3

1

OB klÍert voor trlaaIf had ik eindeliJk 11 nan bii elkaar on ale redstriJal te gaan

voetbeLl-en. De vetlstriJtl begon heel goed', tegen een heef Jong en sterk H.Í.S.V..
Wek lÍÍa.Eeri a1 snel op een l-O voorsprong door een èoelpunt van onze veel
scorende, rnaar nog vèel ueer nissenàe.spit§. Daerna verden ve 4oor.fl.T.S.V. in de

verdediging ged.rukt, vaardoor lre gingen ruÈten net een 1-2 achterstand. DeDkziJ -

een prina npèptalk" van de gelegenheids T.C. (Technisch Coördinator) gingen de

spelers 'rgetergtl" het vel-d op om aan d.e tveetle helft te beginnen'. In deze tveede
helfb kon H,T.S.V. de voorsprong uitbouven naar 1-3, ornd at onze finksöack een
praatgroep gi.ng oprichten. DankziJ de lrerklust van LENS 3+ invallers vercl er ''
ioch nog t,ree keer gescoord 2-3' Doof, diezelfde sPits en 3-3 door. "Good 01d.rl

Onno (sàhitterende iopb&I Onno). laten rle net dit putJe heel elg bLii iiJn'
Jan, Emie1, Marcel, Onno en Henk bed.ankt voor iuLlie nedewerking. Jen Heinz
bedBnkt voor tret fluiten.

6

Rene Keus .

''i,1,i

i.'r''



ALgeEeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, Chopidstraàt fO3, Z5|3- SV Den Haag.
tel- : 39T0151+. BiJ geen gehoor: 3635h8 tr'rèd G.rèns.

!{e{sx4l dlrsËAaaa 4:!{r{rE qn F Jeusd.

VAN HET JEUGDTBONT

Elftal - d.atun aanvang. tegenstander uit/thuis terrein/ve1tl sam.k.l,ens.

AfbelLen voor ontlerstaande wealstriJden alleen biJ PsuI v,d,Steen (39?0151+)
zo snei"mogeliJk tloèh uiterliJk voor vriSdagavond L!.00 uur, BiJ geen Behoor
beIlen uaar Fred Grens (363r\f-B). In uiterste nood. nog op zaterdagrorgeE op
LENS (366L31-\) na 8.oo uur biJ iema,nd. var de jeugdkomissie. i.:'. '..,.

BL

2 febr
)+ fètr
2 ràbi
6 febr
2 febr
2 febr
2 fébr
2 febr
Í reor
2 febr
3 febr
5 febr
31 Jan
2 felr
3 felr
5 felr
2 febr

31 Jan
2 febr

'3 febr
2 febr
3 febr
2 febr
3 febr
2 febr
3 felr
2 febr
3 febr
2 febr
J IE DT

2 febr
l+ febr
7 febr
2 febr
h febr
2 febr

, )r febr
2 febr
L felr
2 febr
3 febr
l+ febr

D3
E1

E2

!r?

I;4

E5

E6

tr'1

A1

B2
B3
C1

Cz-'lta\
DL

D2-7t al
D2

T]-/Tzc
iz'
r'3

Fl+

T5

' L2'.00
1g.oo 

.r

'12.30 '''
'19.00. "
10.00 - r

th .30'
11.l_5'13,15
'19.00
12.30

"1[. oo
. 18 .00
19.00
10,30
l-l+ .00

9'30
18,00
11. 00
1l+ . oo
1r..00.
1\.oo
11.00
1l+ ,00
13 ,00
th,oo

9 ,00
Ll+ .00
10 .30
L)+ ,00
9'30

17 .00
18 .00
10,30
'1? .00

9. 30
u.00
9.30

17.00^,
9.30

12 .30
U.oo

ADo A2 uÍt Zuialerpark '- 11,00(AD0)
Hil-hel-mus Al thuis Y2 18,15 ''
dè Zwervers tsl - uit zie RoutebeschriJving L0.30(auto)
Iaàgse Jeugd uit .fJzerwerf .' .' l-8.00(uit)
HW Bl- uit HoogenhouckLe.a,n ' ,8.\r(auto)
Postalia 81 thuis Y 2 1l+.00
DWO Cl- uit Sp.park West/Zrneeï 10.00(auto)
laakkïrartier C2 uit J. v.Seerstraat 12.00(auto?)
oDB Cl- uit Al-b&?ds.straat ('zie kopy) 18.15(auto)
Bl-auw Zvart D1 thuis V 2 ' 11.\, "
Onderling voetbal op LEUS (zie kopy) 13.\5
ADO XI uit Zuiderpark 1?.15(auto)
ODB D] uit Albardastraat ( zie Kpoy) :-8,f5(auto)
Yt,C Dl+ thuis V 1 10 ,00
Onderl-ing voetba] op T,ENS (zie kopy ) ,.. 13,L5
GeeD training D-selektie ! l!
Laa.kkvertÍer D3 uÍt J,v. Beerdtraat 8.30(auto)
oDB E1 uit Alberdastraat ( zie kopy) t7.tr(auto)r
RijswiJk E1 uit Sp,park Pr. Irene f,O.f5(auto)
Onderling voetbal o5r LENS (zie kopy) t3.l+,
Duind.orp SV E2 uit SportLn/Mezenpl-ein ' 10.00(auto)
onderl-ing voetbal op LEIIIS (zie kopy ) 13.1+,
TEDO n1 uit Scbaapveg/Vred. b, veg ' 10.O0(auto)
OnderLíng voetbal op LENS (zie kopy) 13,h,
JAC ÈI uít Buurtïeg/Wrnear tf .l+5(auto)
OnderlÍng voetba] op LENS (zle kopy) 13.b5
Quick ET uít Sav. Loh:lanlaan B.f5(auto)
0nderlÍng voetba] op IENS (zie kopy). 13,1+5 -
Westls.ndia E6(vr) ttruis Y 2 10.00
onderling voetba] op LENS (zie kopy) 13.)+5 _

DUNo fl thuis V 2 9.00
Extra training tr'-klssers J en B jaar 16.1+5
ODB Fl uit Albardastreet ( zie kopy) IT.:Lr(auto)
DUNO f2 thuis Y 2 f0.00
Extra training F-kLassers 7 eu B Jaar !6.1+5
Duindorp SY tr'l+ thuis 1,1 2 9. OO ..

Extra.training.tr'-klassers 7 en B Jear 16.h5
IINS f5. thuis V 3 9.00
Extra training tr'-klassers J en B Jaar 16.1+5
Lmits Fl+ - thuis v3 9,00.
Archipel I'2 uit Suurtveg 1L.30
Extra training tr'-klassers 7 en B. jaar 16.l+,

tsIJ ZONDERHEDEN:

-aanwezig Juko vens,f 8.15 uur: M, Reuvef, A vd.. Heuvel, en p, vd.. Steen
-gaarne oud.ers met vervoer voor: LEIS tsl-r82,C1,C2,D3,81 t/n E6 -
-Iees onèerstaande kopy §oed door

7



-op vakantie van 9 t/m l-6 februaïi ?? Be1 nu alvast even af tel: 39T01rL
-opstellingen ale bekentl ret uitzonalering vBn:

C2 zontler I. Soysal
D2. net R. Korfhaker of L, Peek
E)+ zonder J, A.renbergpeetels en A. Ilenson
E5 zonaler R. Kanglie :'
F1 zonder P. v. f'essen
f'5:G. Gomers, !.. Kipp, P. f,orie, K. Motrbarg

OI.ENS
OLENS

"I,ENS
OtrENS

OLENS
OLENS
OLENS S, Peek, S. Verhey. Leider: M. Kipp

Schad.uvprograma ,1eugd:
BiJ algehele afkeuring proberen wiJ toch zoveel mogeliJk aktief te bliJven met onze

Jeugd..- BiJ tuiJ felachtig veer kiJken de spelers ven A1 t/n C2'even naar l.okatèI TV
of hun lÍedstriJd tloorgaat of nlet. ne. spelers van Dl. t/n tr'l+ nogen vanaf 8'00 uur
naar IENS beIlen teI: 3661311+ (niet eerder en ïrergens analers naar beÏLen hoor) of
hun vedstriJd tioorgaat. BiJ algehele afkeurlng hebben ve voorlopig onilerstaand
prograBr,tra geregeltl. We proberen nog meer wealstriJalen te regelen. Neen altiJtl Je
sporttenue, voetbal-- en smschoenen en een trai:ingspak ,"u. 

Sr."rr"orda 
trrn,

12.00
12 .30
11.00
L1.00
Ll-.00
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

1l-.1+5
t-1.00

9 .30
10.1+,
10.1+5

9 -)+,

LENS Al_,82,33
Spartaan BL - LENS
Spartaan CI - LEX'IS

IJENS C2,DL,D2,D3
rJENS E1,E2,E3,Eh,E5,X6
r,ENS Fr.,r2,F3,Fh en F!

trainen
3] ( kunstgras )
CL ( kunstgras )
trainen
traÍnen
trainen

uur
uuI
uur
uur
u[r
uur

Treinen kunnen ve met d.e F en E-klassers biJ slecht 1{eer in d,e zaal rloen. liever
bliJven we echter buiteo ondat het veak te drut is in tle kleine zaal, We kunnen
naar het.Zuiderperk, het strand of de verharde veldjes van KvieË Sport. We doen
al-tiJtl we1 iets. Dus alle l-eid.ers en spelers: kon naar LENS.

Boutebeschri.Jving LENS 81 naer de Zl"ervers

Grote veg Den Haeg - Rotterdan vol-gen. BiJ. KleinpolderpfeÍn richting Utrecht/Dor-
drecht. DaaÍna Utïecht bliJven volgen en tlus niet richting Brlenenoorabrug
(Dorclrecht ) gaan. VervoLgens afslag Capetle aan de ïJsse1 nenen. BiJ eintle afslag
stoplichten. Daar rechtsaf en steeds rechtdoor bl-iJven riJden tot'aan.
A.v, BiJ ckevoorsefueg, Daar linksaf er op rijd.en en rechttloor tot aan de stoplichten
voor drle grote flats. Dear Íechtsa,f en doorriJden tot aan het. sportpark i
Couvenhoek. Peter Jol-e is nier biJ dus iedereen noet op tiJd kunnen ziJn.

VoetbalLen bij ODB op het kunstgras

ODB heeft een kuastgrasveld vaar Je lekker op kunt spelen net 6 spelers en een keepel'.
Ons vroegen ze oB te komen en dat vil-Ien vij best natuurliJk. Voetbelschoenen met
afschroefbare noppen ziJn verboden. De opsteLtiïgen ziJn alfvolgd3

1 anuari 1 1: IENS E1: als bekend.
L:I{S D2-Ttsl: E. A.kar , J, Hage, F, K8npfraat, M. Nahari, A, Nolten,

7 februàri 199I:
R vd. Post, E..Sahinan en R. VreesuiJk,

IENS fL/f2'comb:A. Gonbault, R. croos, N. HeideL, G. westerhout,
K, Lorie, N. MunE: B. oeltlrig en M. vd.. voort.

LH,IS C2-? ta1: Y. Basdogan, A e1 Hadd.ioui, F eL Haddioui, P, Koo,'
M. MettheiJer, D vd. Raaf, L. Se4clsx en M.Welbergen.

lIe verv&chten iedereen op LENS en sv!: ouders met vervoer ! ! I

Ontierling voetba,l op LENS

Zondeg 3 februari liggen er 2 veld.en op LENS verlaten bij. Te gek voor voorden en
voLstrekt onnogeliJk volgens ons, Aa.ngezien het vier tegen vier voetballen weer
gaat starten en ale afdelingska.mpioenschappen in april veer gehoutlen vortlen gaen
wij zondag vast beginnen met oefeDen.

I



Dit doen we nog ve1 vaker en begin april zullen we d.e LnNSka.:npioens chappen, vier tege:I
vÍer 6aen houden. Zover is het nog ].ang niet en voor3-opi6 gaan ve oefenen. -Nog nlei
met vaste tea.ns dat komt Later wel. Zondag vervachten viJ a}]e spel-ers van' DJ t/m
E6 om L3.L5 uur op LENS. He voetbaLlen (niet a]leen vier tegen vier hoor) zo;n I t/2
uur en hopen d.at Ju11ie veel plezier hebben. Tot zondeg !ll

Qq[a training tr'-kJ-assers

0p Meantlsg lr februari verwachten wiJ aLle tr'-kLàssers van ? en 8 Jaar om 16.L5 uur
op LENS voor een extra training,bij kunstlicht, Niet verplicht ver heer erg l-eer-
zaam en leuk. t{e beginnen oE L7,00 uur en stoppen om tB.óö uur.

LooptraÍning

Eeestavond. C- en D-klasser

VoetbaLclinic
Af 60 aanneldin[en zi.Jn er binnen..R. Meeuvisse, M. Dijkgraaf; C. d.e Rooy en.
M. Jansen staan. op de reservel-iJst. Nog vier spelers.noeten f 10,- betal_en. Doe dit
ireL snel- vant anders schuÍven de reserves door,.

Kontributies

-vist u dat er nog veeL Jeugdl-eden geen kontributie hebben betaald over d.it.§eizoen
-wist u dat ve nu aI over. de helft van het seizoen ziJn , ..
-vist u d.at kontributie biJ vooruitbeteling verschul-digd. is . I

-vist u dat bovenstaande Jeugdleden binnenkort een brief thuis kriJgen net een dringenc
beroep te betalen . .. j , ...i

-wist u d.at. u kunt betaLen op giro 336?11 tnv. penninglneester r,ENs te RiJsviJk of - :

a,s. zaterdag kontant op LENS ..

:wist .u dat wiJ verrrachten dat het nu gnel geregel_d zal vord.en
-vist u det ... ..,Ja toch, .

Vossgj acht

0p doDderd.ag I februari hebben de A- en B-kLassers lreer looptraining van,.18.00 ,, r
t/m 19.00 uur. Verzamelen on l-7.1+5 uur. Probeer zoveel uogeliJk te konen. Het isrj,
echt belangriJ k.

A.S' zaterttag is de laatàte kans on Je eventuèeI teruggestuurde kaartje'in t,e levËrer,.
A.S, zondag zulIen de priJzen: een vaLknan yoor de eerste pl_e,ats en een piastic
bs'l- voor de oyerige binnengekomen kaartJes ïord.en uitgereikt na het onderlinge ' ' "
voetbalLen op LENS.

r'l-' I :'

s

Tafelvoetbal, tafeltennis, ffipperen, darten, sjoelen, levensgroot mens-erger-Je-
nÍet'. vÍdeofÍlns kiJken, kaarten en verd.eï nog te gekke spelletJes van d.e Haagse
Spo?t-o-theek sta.a.n op vÍJ dagavond. I felruari vàor Jullie kl_aar. Om 19.00 uur ,.
norden jul]ie yerr,a,cht. Kon op tiJd IÍant $e sluiten het, klubgebouw vel af on onge-
nod.e bezoekers en geloop tegen te gaan, WiJ verzorgen juttie test net ïat
tlrank en vat hapJes. On 22.30 uur gaat ad aeur weèr open en krmnen de ouder de
kindereD èf halen. Kom allernaal, ma"e.k er iets reuks van, doe gezel.rig en maak geeD
romel. Dan ïordt het een te ,gekke avond.. 1 ,

HertstÍkke leuk
I{atuur}ij k is het hartstikke leuk aLs je gekozen vord.t voor. een vertegenríoord.igd
eLfta]. l,lachier vd. Berg, Robert Pronk en Iíans velhey spelen .aL heel rang en zeer
regeLnatig vool het Haagse Jeugde.l-fta1, Daarnaast zitten nobert en Hands ook a1 biJ
de groep die biJ FC Den Eaag trainen en sinals kort trainen ziJ ook biJ tr'eyenbord,
Eee. Een hele opgave or afles op elkaar af te stemmen en de studie niet te vergeten,
Dit lukt tot pu toe best. Afgelopen rÍeek verd Hans verhey uitgenod.igrl on op dins;
tlag I februari oE 16.30 uur te Zeist nee te spelen met het Nederlanàs ,Jeugàe1ftal
onder 15 Jaèr. Een vens van neni6 voetbal-Ier en zeer zeker ook van Hens.

-9-



ilJiJ 8unrien heo d.it van harte eu hopen dat hiJ een goede lndruk achterLaat want
zièt 41 heu a1s tegenstander op 9 april ook in zeist. Han6 heel veel succes en

holen toch ook.tiet 81 er profiJt van zal hebben. '

Uitslagen J eugtl
WC A1
DEC 81
GONA B]-
LEI,S 

.83

Westlandia C1
WestLantlia C3
D(cefsior D2
ADO D\
Vretlenburch Dl+

IENS E]. .

Einitelijk 'weer eens een volledig progralune. Het eerste van 1991-. Det er nog naar vel-e
nogen volgen vant d.aar gaat het toch on. AI die afkeuringen zlJn toch verschrikkeliJ k.

I,ENS A1: voor rust nog wet stroef. Na rust echt goed voetbal een verdÍende 1-3 over-
' 'winning op WC. LENS A1 bl-iJft needoen om de eeï6te plaats. zeteralag naar

A-Do. YeeI succes en leten ve hopen dat E§gin, Jimny en nob er ook sneL
veek biJ ziJn.

vtJC A1 LENS A]-

Naalat ae trouïe supporters lu de erel-oge pleats hBdden Senonen, volgtle tle ItroeizaBe
eerste helft van WC-LENS. De teste hirnsen waren voor VIIC, al Ilet Jin tle'grootste
kans liggen om ale score te openen door een penalty te roissen. Bu§t§tand: 0-0'
Na rust begou het vooÍ LENS pes echt leuÏ te lrorden. Twintig loinuten voor tiJd l-egde
Patrich.de bal terug op JÍn en die roaakte ziJn eerdere fout goed. HiJ scoorale ook'
aog 0-2 Da goeat aloorgeven van Niel-s. Petrich p1Ïte ziJn doelpunt ook nog Eeè en ale

wetistriJti vas gespeeld. Helaas kon VUC in ite slotfase nog L-3 maken. Vooraf visten'
ve dat het eeD uoeilÍJke vedstriJd zou vord.en, vooral omdat, ve d.oor blessures een
s,antal spelers moesten roissen. Maar dit werd. door een hele goeale inzet van het heLe-
tea,E goeö genaakt. In het biJzontler wil-de ik noenen: MBrtin (tlie als li:rksbuiten
goed spee.Ltte), Niels (die aIs slits ondankbaar llaar goed lrerk 

-verrichte ) 9n winston
(een B2-speler atie bereial v&s reserve te staan en ook nog aardig lnvie1). VolgeDde
week wacht ons ueer een zvare uitveastriJè: Ano. LENS Al- hoopt dat er d8ll behalve
op ale trouwe supporters. Op nog vat Eeer steur gerekentl kan voralen.'(nOO is vlakbiJ).
A1 draait bovenaa.n rnee in de pronotieklasse en een vedstriJd van A1 is echt de uoeite
saard oE te zien. llot zaterd.ag.

Bick,

IENS A1
IENS 81
I,EIVS 82 

.

Juventas. 82
T,E}IS C1 ]

I,ENS C2

LU'IS DI
I,ENS D2

L-3
t-L
?-D

t-2

Í,Elts Ea
Vredenburch E3
Vredenburch E6
Vredenburch E7
Vreàenburcb EB

Excelsior 11
AnO r'2
Quick I'4
LENS I'l+

- Vrealenbulch E2

- .rE!s E3

- TU'IS EL

- I,EX'IS E'
- I,ENS E6 

"- TENS Fl
- IENS F2
- LENS I'3
- tEl,rs 15

deD
}IE

l_-3
3-5 .

o-2
r_3-0

0-l+
t-5
ll-3
2-l+

?-o
6-t
1-7
5-1

Iq§_ëL:

I,ENS 32 :

I,ENS 83 3

:

LENS C]-:

LENS D3 . 9-1
Vrèdenburih EL 2-12

moest naar koploper DHC. Thuis verd. er eI van gevonnen en nu tiJna ll,Pas
in blessuretiJd kwam DIC op ].-L. We] verdiend vant eigenliJk uas DHC ve1
lets sterker. Met heel veel inzet kon 81 bet biJbenen. Zaterdag nesr de
d.e Zververs. Wëer een puntje hoor.

een Lekkere fiedstriJd. tegen G0NA Bl.,Helaas veer net verl-oren ondanks tnee
schitterenale tloelpunten van Peter. zaterdèg veL erg vroeg op ruNS (8.\5 uur).
KoE op tiJd en hopeliJk is er vervoer genoèg.

verloor net 3-1 van kopLoper Juventas. Dit vas niet notiÍ6 maar enkele T'FNSerS

denken dat ze a11een.op het've]-d. lopen. Teveel gepj.ngel en daarÍla veini! '

ueeverd.etli8en. Kon op Jongens, je speelt net eff spelers.
veel inzet en tot L5 elnuten voor tiJcl een vertliende 0-0 st8,nd.' Daarna ging
het toch nog nis en Cl verloor roet 2-0.

ï,ENS C2: ndste Michef. Wat s1Ím zeg. Niet dat hiJ de nederlaag had kunnen Yoorkomen
vant Westl-andia vas echt te sterh. WeI sportlef van ?atrick dat hiJ Eee
wiltle spelen ipv in Cl.

-10-
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I

IENS DI:

LENS D2:

I,ENS D3:

IEI{S E].:

I,ENS E2 :

- I,E[S .E3 :

LEN§ sl+:

LXNS=..85:

IENS E6:-1-

'we1 ver veg vas Rottertia&. ExceLsior was niet echt sterk maar D1 sleerde l-euk
en von verdiend net 7-L.
veeL afberrere en Rovin vast Ín Paramaribo. 0ndanks versterking van Dl_ uas
ADO echt te sterk.
was kanel-oos tegen vredenburch naar Julrie decten niet echt a.rleroa&L Je best.
Ds,t is natuurLiJk bel-echelijk.
krvam net 1-0 voor maar v&s verder kansl,oos. Te slap in de ttuels, weinig in-stelling biJ sonmige spelers biJ een achterstand. Slap zeg, snel vergeien
!uI€,T.

wer vechtlust en weer een Leuke pertiJ voetbar. Een geriJklraardige strÍJti
en een 2-2 eindstènal.

.Leuk gespeeld Jongens. A.s. zeterdag eindeliJk een kompetitiewedstriJ d uit
tegen TEDo.. 

-Een.heLe sterke hoor. .

Andy en Joey warea er-ïeer niet. onslortief en,nu &fvoeren aLs rÍit. Jur]ie
naakten er een leuke vedstrijd van en vonnen met 5-3.
Drie aÍbelLers. Hgla,s nag Rishie voorl-opig niet rneer speren. Jurrie hedd.ener echt zin iu en rronnen met 2-0. Klasse boys. ., .;,,. 1

te veinÍg spirit in het team. Kom op jongens even iets fïl1er er tegen a€.n.
Een 13-0 nedeil-aag is echt uiet nod.Íg hoor,

IENS FL: ï?t ".u.n 
ouders 'varen er aanvezig. zelfs de geblesseerde patrick ging mee.

Kl-essd'hoor en beterscha!. Excelsior was kansloos en tr1 woà met [_O]
I
t
{

Í
't
n

rl

tItï
a
s

I
fI
n

ïiI
f,

Í
II.
t.

t
Il

I
1

I
I
I,
II
À

ï
T

I
lÍ

t

Et

LENS ï1 uit teEetr 'Excelslor 81.
Ns een niet helehaal vlekkeloze vinterstop trad. tr'L viÍendschappeliJk naar Rotterda.n,
Daar aàngekonen biJ Excelsior vanen ve benieuwd. hoe de tegensianaei' ging voetbal_1en.i3iJ de varnin8-up zagen se toch nog flinke F-jes van d.e tegenstantier. De scheidsrechtergaf rn sÍguaal- voor de'eerste helft. We haald.en binnen een ninuut Excelsior helemaal
k1en. Met goede conbinaties van LEI,IS hatl tle tegenstantler. geen grip. Eet eerste d.oeL-pult bleef tobh lang uit' De achterhoetle van LÈuS """ go"à ge=íotàn, de tegenstander -- kreeg geen kansen. De eerste her.ft sèoorden ue tsee maar. .Dè 2e her-it gingJn ve gewo,cn
tloor en vonaen met, l+-0.. Excersior probeerd.e het .wel- uaar onze jongens iadden er veelneerzi'i1i.nenspee1tlentobhàonderve1einspanningeen}eukelleaItri3a.
Bel-aas kon Patrick niet need.oen op het zvaluwentoernooi in ale Houtrusthallen beLette
hem om tegeu Dxcelsiór in het doen te staan. voor d.e.kinderen is.zaa.lvoetbs,l tocbleuk maar als o.,ders erger Je er toch ean Ers alles ongereger.d. i.s, rk hoef niet in
detai]-s te tretlen naer hoop op betere tijden biJ dat toernooi. llij lrensen patrick
beterschep net ziJn vinger. N,,nens aLl-e ouders en kinderen wensen .w.iJ de moedervanRayrnond'Grooshee1vee1beterschepend8'tzesne1te}u8iSbiJtsNS'

. . de Leider. i

r,ENS tr'2:'von net !-1 van ADO alhoewel noy (nr) en Kees (F5) aI 
"àra", §espeeld heald.en.

I(nap hoor,
LH{F F3: een tloelpuntriJke vedstriJd telen Quick verd net met )+-3 verloren. Toch i

helben d.e aanwezige supporters genoten. Zo hoort het ook. 
:

LEIÍs FL: speelde tegen tr'! een zalige pot voetbaL. Dat jurlie verloren is totaal
onbeLengriJk want julrÍe r.eenden steeds een sperer ean F5. Dat is heer spor-tief, Lees het verslag van ale feid.er van F5 msar eens en zatertlag een
revenche.

I,ENS EI+ - LENS I'5z 2-\
EierbiJ zar ik ndJ even voorBteLl-en al-s leid.er van r'5. MiJn naa.n is Neris Kipp en
ben Jl Jaar. Paul- vd. steen heeft mij gevraagd. leider te voralen en ik vind dit veI
leuh,

l

t
- t_l_ -
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Ik ben vorig seizoen bÍj TEDO leider gel'eest dus j.k heb enige ervaríng. Dan nu nó6:
wat over de wedstriJd. F! 'nras sterker dat bliJkt ook uel_ uit de uitsLae (L-Z). I
Er rerd. goed sanengespeeld dat moet zo doo:'gee.n dan winnen I'e er nog veel neer. 

Ijcngens dit ken ell,een gebeuren els ïe AILEiliAAi cp d.e trainj.ng }:onen. i
Hebben jullie nog vriend-en die viil-en ycetballen neem ze eens niee naar Ce trainihl..
zod.at ze kunnen zien hoe het hier '"oe6aat.; 'vfi j hebber nog ]eden ncdi6 rlus l,leen :,:è( .

., l Tot volgenCe kee:'

N'eIis Kilp.
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,,'.r.-'E€n spoler van LENS houdt de opponsnt van VUC op aíslandl
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WEEKBI,AD VAN DE VOETSA],VERXNTGING LENS
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2888 c. Benvenuto, Seza, 26066r, okkernootstraat 180, 255, ztl Den Haag, tg]: 136Q69.:e
2889 s, veraar, r'jun, ri zicht 73, 25\3 AK Den Haag.

NieulÍe feden.

Adresvil zigingen
086t3.8. Driessen, Seza' Jan Luykenstraat J, l'l \r- Az

(per 1J-2-1!Pf). .

231\ S.J, Merencia, BJun' !íitte de Hithstraat 7;25:18

WIJZI GINGEN TIDI'íAATSCIIAP :

11TT A.E. v. WiJngaartlen voralt NS.

.- . .. .,. .,_,_ 1írl l : ,. :_;i
Kontr].Dut].es

i:-

-r._

,,-. .'., _1;:""',:]!1.1'.g.tl.;--1'. ri' 1,

TeruiJl u dit leest zijn tle eerste brieven verzond.en aan l-eden die. ovèi, Let'i d.it èeízoei
iiSgó:iSír)-"oÀ eà"o r.éntiit"ti" hèblen betaaLtl. Dit houiit'in, aat'aèsene iiie èen' '

brief ontvangen bi.nnen 1l+ dagen de kontributie moeten hebben betaald;.. q4d-er6 'qorale! , i.

ziJ uitg;esloten van deeLnaitre'raan wedstriJden en trainingen, Aan cle betièffendd konfri9-
sj-es vorrlen ale namen doorgegeven. Mocht u yragen hebben over d.e kontributie dau kunt
u zich r-end.en tot fna "rairlqrg tel: 3297979. ;iit'; 

,, 
-r'., tí,;"

. ',l.'.,r,r'-'..1i .,.i 1 ' Het Bestuur' s '.r- I ;,rr.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENTCBEN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

llet za1 u ve.llicht niets verbazen, maer afgelopen 'zondag'
vedstrÍ j d.progranna afgekeural,

HeclstriJ dprograma 10 februari 1991.

":.'-, : ^i.íi.. ;; .,. "'.: -
3 februar.i.,.ïes het g-e.}tel.g ..1:

_''- _ I'i '/ i:
Po_Lderman - vIi',i.'''11.00 uur

vriJ
I,lieuwenhoven 2

vriJ
RVC 3
Hilbel-mus 9
Celeritas 6
Tonegido 13

IryS9 .

6tol]otg u
I,EI.IS 1
IENS 2
I,ENS 3
IENS l+

I,ENS 6
I,ENS 7
IENS 8

13 ,00
l-t ,00
l_3.00
Li_.00
r-0.00

uur
uur
uur
uur
uur

5321ao27
6aolaog\
5l+3/30r\

. . 553/3072'
'5?q/311I+ '

1'6zt!/p.rt

'D. Antlrade.-;- v1 .,

" ir,i. .. -. V2., j_,

y2

.l ,;

ii. ; i

rí'

n.
n.
n.

Eul-ISpeeat-

Hedstri.i tlpr o era.nma :17 februari 1991.", '-.:"
J, Slootnaker
Gj, Rerautàr '. 'i, '.'-' t'. t '.

P. Vos 'r'i,,.,'1,j- ' ;:;i,

n.n. .i'ï ,/ .' , ,

14 ,00
11 .00
13. 00
l-0, 30
L1.00

uur
uur
uur
uur
uuf

I,ENS 1 ,, -
1ENS 2
WC li:r
OSC 2
I,ENS 6
IENS 7
],ENS B

RiJsviJk 6

Eoek van Holfs,nd 1
Papendrecht 2
I,ENS 3
LENS )+

OSC 3
vriJ
vriJ
- IDNS 9. '. 

... 
;, n,n.

Schadurrr,rogra,ma L0 februari (biJ algehele afkeuring)
10.00 udr VCS.6 ;r' - LENS ï"" .: .''
:i-O , OO uur LENS I - vCS I Y2

12 . 30 uu.r

0pstellingen
l_t
àt

/m 3 worden door de trainers bekend genaakt
/n 9 afs bekend.

LENS
LNNS

-1-

_.- 
-_ j l, - :r:

i,1

,r3/3C36
,?o/3oBo
6to/3:-92
630/3237-
. vR.::.



AfschïiJven
LENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS

l-
4
6
7
B

9

t/n

il..

3 bij èe trainers
T. Vierling 07046066\2
W. HeiJnen 070-3161088
S. tyan. KniJff {.-..r?1e. ,0ï0-389ï1Í6
À. riiaèrteeï 079-516T86
VrlJ alagavonat clubgebouv tot 23.00 uur oTo-366r.3r-l+

I

.ii r_ r -,. rt'

,, . .!,:

lr

i'n t

:)

27,27,27,27.22222,7,,27,7,

z ZAAIïoEÍBA.L ' Z. i '.tt

7,Z7,7.Z7,Z7,Z7.ZZ7,ZZZZ

Uitslaeen 28 Jan. t/m I februari L99L
IENS.l.
IENS 2
I,ENS 3
IANS à

Ue4slrrj qp{ogla:ma I t/4 l-) fe-bruari 1991

Yrij dag 8 februeri
Íg.lio uurlsc 2 - LENS 3

_t. -{\

i ' '"'a ..'., IKohler Ass.
RAVA 3.' : '

De Ha1ve Maar.3
oliveo 2

.l*-o
3-9
J-í

' o-9

Masndas 11 februari. . .

21.00 uur I{onselerdiJk 2 - LENS 3
t,"-I

t
n.

a

r:'

R].A De Blinkerd

nu Sosef-hal
Woensdag 13 februari , ' ,.:

20.30 uur VoV l-

vrijàas 1, 'r;b;i[;i'
2c- LENS ].

- Cronvliet 2
-'I{estla.ndia B

,.,,
'Houtrust veld 2

- ----t- -Je E-Lanl(e?d
De Bl-inkerti

, 
RI{A
R3D

Merkestein
Keislar
Bleeker

2L.00 uur L,ENS 2
2l-. b0 uur IENS !
*LENS h zelf scheidsrechter leyeren.

I1isging Sporthall-en
De Blinkertl - Seinpoststraat 150
Sosef-hal - StriJphorst, Honselerd.iJk I

Houtrust - Ioutrustveg 108.

zzz,7,zzzzzz7,z7,zz7.,zz7.z7.7,z7,zzzzzzz,7.zzzzzzzz
Z TANGS DE SPOBTEN VAN DE Z.M.IÀDDEB Z
zzzzzzT,zzT,zzzzzzzzzzzzzzzzT.T,zz.zzzT.zzzzT,z

Uitslagen'Zater dag 2 februari 1991 -;'
IENSAI_.-IENSt 2-5

Progra.EEa Zeterd.ag 9 februari 1991
1\.30 riir LENS L - Wagsenaar
l-2.00 uur LENS 2 - Schipluiden 2
L1.15 uur LENS 3 - DSYP 8
l-U.30 uur LENS l+ !. - *g '7a. 3 --

l"( iomlietttte )

bo5/l-oL3 :
otz/t037
023/1268-": i... i.. , _

o3l+/1302 i',,.. .
'.: 1r.,.; ..i .

fl
A
J

3
l+

Verza.ueltiJ den :

LENS L 13.00 uur
LXNS 2 l-1,00 uur

LENS
IiENS

"I *.

r11,. 00' uu"
'13 . 30 -uur

Schaduvprograorna Zaterd,ag 9 februari 1991
I,ENS1-VCS1
VCS 2 - I,ENS 2

OPSTEI.LING I,EIIS 3:

.13.00 uur
12.00 uur

. .Hr. Merkestein
(ii,1d onder voorbehoud)

P. Ax, N. Jagesar, II. Jocbens, W. V. Mersbergen; L. MiddelbÈr§, t:'Sinke; J. Witting, t

R. Keus, M. Iftops + aaryulling LENS l+. t, .',;

Afmelden R. Keus tel-: 360111+1 of VriJdags tot 19.30 uur in d.e IENS kantine tel:3661311.

-2-

t

t ,;-

t:'

'. i

:



1l

opstelling L,ENS )+: als bekend
Afmetden tiJ 1,. t't*t"t tel r 310?1i26 " 

", I _ 
. , .

lloenstiag 13 februa"i f99r (ÉiC!4§!EaIpq

ï;

; j., , "'

'l' i.1 r

18:Ituur svGH 2 - rPns 2
20 . 30 uur SVG!í 1 - IE)IS 1

Prosrema zateralag !6 leDruet1 1991
fLOO uur Vred.enburch - LENS

12.30 uur ESCo 3 .'' - IENS '2
l-l-.I+5 uur LENS 3 - AmEr Deep
l-2.00 uur Nat. Ned, 6 -,'.fUlS l+ . .

LIGGING TERBEINEN:
Vredenburch:
ESCO i
Nat.Ned. ,

,ll

'' rC.C, v;
, J.Ci vd

I n.n.
n. n.

Els$iJk
. - Velden

-3985?l+9
s$iJk te1:
klean teI:

'" oo5ltoz'l 
'.. ..0t2/L063'.,.

o23lt29'(
. 031+/1310.,

o7o-39I+30?3
''oTo:3258983

t'., IrÀl '

"Ver Yredenburchveg t..o. Te Werve, teI: 0-?0

Sportpaik t'Prinses Irene"i Schàapïeg te Bij
Sportpark Kijkduin ingang Machiel VriJenhoe

VAN trET JEUGDFRONB

==================.

aii"r"u, kontaktpersoonl 'Paul v.d.Steen., Chopinstraat .I-:03,.'2r5f Sv Den. lIaàg

,teI: 3970151..3ij ggen gehooi: 36321+18 I'red. Grenö'.

WedstriJ dprogra.uno A-B-C-D-E en: F .j eugd..'

Afbell-en voor' ond.erstaande vedstrijgen gflgen biJ Paul ''r'. d. St"., (39?0151+-) . ' l', "; .

zo snel no§e}Íjk doch uiterfiJk voor vriJ dagavond 19.00.uur. Bij geen gehoor' -:' ^, :
belten naar Fred crens 13535\rB). In uiterste nood nög èjr zaterdagnotgen op.---"' ' '

IENS (366131h) na 8.oo uuy liJ iemantl van dé. ieUsdkomÍssie, .. :'.lj;, "J'..

,, "ri

Elftal d8tum .' aanvan enstand.er uit thuis terrèin vel-d , sam, k. Lens ri:t.t
febr, L .30 Quick A1

r.0 ,30
1l+ .30
12.30
19 .00
t 2.00
ig.:tj
19. 00
19.00
1l-, r-5
19.00
t2.0.0

l-B', oo
D2' . B febr l-9.00 '. tr'eestavond op LENS (zfe kopÍ)

, uit, , SavorninLohmanlaan r .,13.30 QuickA1
Bl_

B2
rl2

c1

C2-7tB.l
c2

D1

-'1
!5

EL/82
E3
E\

febr
febl
febr -

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr

9
o

9
9
B

9
13

7
I
o
B

9
t2
l-3

9

B
.9

o

9
9

t2
o

ADo BA thuis \2
RVC 82 thuis !2
Quick B)+ uit S8vorninlohmanl-aan
tr'eestavond. op LENS (zie kopy) ,- :'- : l"
ADO D1 Bit, , Zuialerps.rk
3TC CI '-uit'' Houtuijk ,

ODB C-Ttal 'uit . (zie rrópy)
tr'eestavond op IEUS (zie kopy)-,
quick C3 uit Savornln_lohman1Ban .. ,

ADo D3 ' thuïs ' \2 ::
.. ,i.,. '..

G€en tralnlng u-seJ.el(tre
BTC DI . uit HàutwiJk

9.\5,Jrr:'..?:'
13. )+5

11. I? 
( 
-eyi"} ). ,'

J_9. UU :. -.
11.15(Ài'o) -' l
tB,3o(.Etc)'i':I
rB.r5(ayto) ')
19.00 ' ' .^'
10.15(fiets)':
19.00 "' ,.':.
11.15 . "

r?. ri 't" 11- 
" *'

' 19'.00 .' ,4f.r ;

febrr
febr.
febr
febr.
febr "

febr 13.00 ADO E)l
febr L0.30 RKAW El+

VIOS D2 , .. uit .,'. - Melis. StokeLaan'
Geen training D.selektie .,.:, 

"r 
i :i .. r ,!

-B'eestaYond op trEIlS (z]e kopy, c' .i. ....'
VCS D3 r',, uit . , . i Hengelol-aan :.'

Quick Xl(elftal) ttrui s , V2 
"

13 .1r', ." r

,L9 j00 r "i-9.15 .',
9.00 - -.'

. ZuiAerpa"k '" ' t12.15" ,í., l'
v1 10,00

1l+ ;00

19. 00
10;00

9. 30

.r {.-

;d*

E5
febr
febr

12'febr
,9 febr
]2 febr
9 febr
7 febr
9 febr

11.00
11 ..00
11.00

9 .30
11,00
10. 00
iB. oo
L0. 00

10.1'
Ll. oo

9 .00
11:00'9.i5
17.t5
9.t5

E6

. uÍt
'thuis

Pannekoekenvoetbel op
Quick EB uit
Panmekoekenvoetbal op
RKAW E6 ' thUÍ
Pannekoekenvoetbal op
Vredènburch tr'l- ' uit
ODB FL uit
Vredenburch Fl uit

LENS ( zie kopy ) ..' -SavorninLohnanlaan
r,.ENli \ z1e l(opy / .

sV1
LXNS (zÍe kopy )
Vred.enburchveg '

' (zie kopy)
Vred.enburchHeg

l-1.00 ., r

F1
T]/F2
F2

3

). '.



i.,' . c.j
1,,.i"1

7'Lr U -' ,r aii
;'rl Jt .i ,.: riiii:-luà':
,.rr/ 'jr r'.Í rl;,1.;, n .a.r- t. i.

,,r,i .::i :i ir
';r....:!,'If,

BUZONDERHEDEN:

-aanvezi.g Juko vanaf 8. l+5 uur l P, vd. Steen etr A. vd. Donck
-gaarne ouderÉ met ver-voer voor: LEITIS E5, El- t/n E5

-onals,nks a1e voorJaarsv&kentie $ordt er normaal getraind
-lees ondelstèande kopy goed door
-ol)steLllngen als bekend loet uÍtzonderÍng van:

ttr

o txx{s
O I,EI{S
o ru{s

o tH,lS
o L,E'ls
O I,EI{S
O LENS

1l+. 30
r.0. 30.
r.r_. 30.
l-0 . 30

9. 30
12. 00
9.30

13. 30
r_2.00
10.30

C2 net J. Soysal
D2 met R. Korfinaker of tr. Peek (ook DI) " l '

E1/E2r-alIe spelers van El- + F. Gasni, F. v. Leeuvaard.e,
,8. de Roode . nest zie .biJ E\

E\. : net A. Sasdogan, V, tle Boer en K. nsmdJ ana,nsingh
F2 zond.er I'. .KuÍk
F3 zoEd.er M. Kuik
F'

,,,.'
' .i:' 'í, r

M. Postena en

G. Gonmers, R.,Kipp, P; Lorie; K. Monberg, S, Peek, S. VerheiJ én'
Ir!. Voigt. - LeideT: M. Kipp 

I

.,.ji

.l ".1

Schaduwtcrogrg,una JeuBd.

De vorstperiotle is eangebroken en.h'et konpetltievoetbal zal waarschlJnlÍJk vel enkele
vekeu geen aloorgang vintlen. Of de velden ziJn door de aanhoudenaie vorst te hard. voof
echt vóetbaI of a1À het gaat dooien tlan zit ei nog heel vat vórst'1n de grond. Dit
moet er eerst uit en vooldg,t we Q.q.n op de veldeÉ mogen noeten ze eerst gerold ziJn.
Regels ziJn regels. Voorlopig zul-Ien we ons vaarschiJnliJk noeten bebe l-pen net
trainen of net het spelen op kirnstgres of op veJ.den zonder gras zoals biJ ons het r' ,

tveetie veld. (toch nog eens een voordeel van dit veld). Met gymschoenen en een
tralnlngsbroek aa.n is ttit goed mogeliJk. Niets doen kont biJ ons niet op. WiJ hop.r, '
dat Jul,Lie er'ook zo ovel d.enken.._l,IaarsèhiJnliJk vorden clé afkeurinlen a.s. vrijtlag..
eI dóorgegeveh vià Lokatel TV. Even kiJken en Je veet het. Ook rag Je bellen naar
het antwoorèapparaat van de KN1IB tel: 3662809. TuiJfe]- je'nog bel'd.ah op zaterdag-
Eorgen1evenna8,r!ENSte1:36613]-\enner§ensandersnaar.Vanaf'B..45uur,ziJn,i,e
tlaar.. eenweàig en niet.'eerd.er.'Bij alfgehele afkeuring wordt bet volgenale prograruna
afgwerkt : ".'

Samenkonst' LENS
uul
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

TENS
LEIIS
HMSII
HMSH

HMSII
LENS
LENS
i,ENS
LENS
IENS

13 .4'
9.)+5

19. ll5
9.\1
B.L,

r-1,15
9 .00

13 .00
l-l_. 30
10. 00

uur
uur'
uuí
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Al- - quick .Yz
81 ..- ADO 32 ' . V?'.
81 - LENS 82 kr:nstgras
Cl- - IENS C1 kunstgras
C2 - LENS C2 kunstgras,.
Dt - ADO D3 . V2
EUrz - Quick E1 . \2
D2 + D3 trainen strend of za'ai
E3 t/n E6 trainen strand of zaal
FL t/m I'5 trainen strand of zaal

He1aas van LErIS 83 zien ve zo weinig spelers..bij afker:ring dat ve beslotén hebben oia
:liet met Ju1lie te trainen. Wel proberen ïe nog vel ergens een vedstriJd te regelen.
Lukt atit alan belt Wil HeiJnen JuLlie'Dog ríe1 even op. De speJ-ers van 31, D]- en EL
hebben hetueLfd.e schatluuprograrma a1s het.rÍedstrijtlprogre.ma. Dit ,kout oDdat tlit .:'
vriend.schappeliJ ke wealstriJaleD ziJn die op een hartl veld (2) gelpeeld. mogen worden.
Voor sonnige, tea.Es ziJn de tiJdeD van Ïet schadulfprogrs.nma noga1. and.ers tlan bij'',
het yedstriJ dprograhr[a. Let hier dus goed op.

IqeslaIond op LENS voor C1 t/n D3" "

NatuurliJk ko&en aIle spelers van LEIIS C1,C2,D1,D2 en D3 a.s. vriJdag B februari .

naar LENS toe. On 19.00 uur verwechten wiJ Jul-Iie e}l-ema.s.l-. Kom op tiJd uant oE -,
l-9.L5 uur, gs,at de deur echt op slot. Dë aanÍrezige gaan zich, dan zor.n 3 uur verEeken
met vele spell-etJes die in bns kfubgebouv kl-aar staan voor Jul-Iie..

L



, r';.{ rj' , .r,- -,: i,
![edenken.aand'edartborden,de:sjoe].ba,]rken'def1ipperkasr"en'de.tafe].tennistefe1s
(zeJ-f batJe -en'r 

b&lLetJ e:' meenemen:.. hogr ),,. kaarten, veJ.Ë spel1etJg" ,r:.t ae sport-ó-ttrèet '.
en natuurlijk het tafelvoetbalspel eu misschien nel 2 of I tafelvoetbalspelen. .- ' .. :
De l-everancier Morgengtond zel ziJD best doen. We hopen dat Jul-lie a1]eEaaL aanvezig
zuflen zijn. Xr zul"Len- diverse hapJes en rra,t dlankies voor Jullie k18,ar st€.an. fu ..,'.,
! 22-30 uur gaat. de deur veer open en kumeD.de, ouders. indien nodi8 ,Jullie'df komen' -
haIen. NognaÀls..maak e" ee4 hele leuke avond 'iaà niet 'à11-een voor Jeàëff maàr vool .i,'i
a1le aanvóz igen'linclusief de'" 'organi satie ' OI ie' natuurliik -mag. Je ook Leuke ' ;i" r
spel-letJes van-huis roeenèmen.'t' ':r i L' 

". "' - - ' ji 'r r,l

BiJ dq C--. en'D;dp:-"xt:." tziiten ,rog 
"t"uó-='spelertJes 

d.ie ïan- menin§'ii;n dat. ze de J
baIIetJe§'van Éet tefelvoetbàl nee -moeten nenen naar huisj'Eèn d.omne -vergiísihg dïe''.'
waarschijnliJk zeqr nare gevqtgen.hèeftl rte:leverancier kiJkt het nu nog trree wekeÏ'
aa-n. Bliift J,_"1'r,9 aan saàt.{91 t,af,g1yo.e!s,ry}ae1 echt ui!; :p11n'höoï:, 

.._ :: ,'.,: '..1.:;

Í ,....t I jirr..í:i ,,1

To,felvoetb€i1 ,l '; +1

Voettal-Len bil ODB oD kunstaras

l,E§S C2-7ta1'
J

.D
:S

. rasóàgan; .t'er Haoaioui j if ei'uaaalbui. P. Ko

.' vti. Raaf , l;. Sendor gn M..l,le1bérgeii Leider:

. Gomb8rilt, Bj Groosl N. Hélde1. G, Wësterhoirt,

J. ..r, r:.r

,.,)lt r -.' jt -a

r; §,1,' r -r:

.'". -i rit'l.i :

0p ttonderdag T februari, voetb.al'1en . een rC?=TtaI;en ,-ee.n Fl/tr'?..combinatie,op het kufl.s,t; ,
grasveld,.van ODB'aan ale ALbaxdastre8t. Deze 'wedstriJden gaan eLtiJd door,..ioetbaf- '
schoenen met afschroefbare nop.ziJn niet toegestqg,rl. We -hopen..op.vat oxd.ers Eet
vervoer eri vervachten d.e onderstaande i spetrers í op IENS:-I _ , . i: ji..: ,r.," l.: i:rl.r.:

o,:M. MÀttheijer,
"Ji' PrctnÈ' ,J.

rens lrfrdtànl.
0eldrig 9n M,. vd. Voort.

', ' i:t!'l.J l à
r: . ...1.,. i

{,.:uI:F'M. Muns,

'r.il'i,.: :-- -íi,..

LooDtraininE.--:------------

0p dontterdag 1\ februari is er
: . ,.:' i:'. ;, ,r . ,,n : ,. , , fr,. :?- ,-, |. ,r I i, l

tlai.$ing y-gor -tlg C-.D-.en E-klassers die hier-
r! -. r Yr'

'i. a- i-Jr-.' l ,:

voor uitgenodigd 2iJn. Neën ook, gynschoer,len 4e€,r ., i
'.. i . .t..

Bel-lonenwedstri.j tI

De uitsLag is bekend. E" kHsrÍen sfechts tlrie kaartJes terug. 0p èe dag zelf veralwenen
er helaas aI heeL vat'in d.e bomen ven ons sportpark. Toch is d.e respons tel-eursteIlend.
maar dat za1 de drie 6elutkigen een zorg zijn. Jeffrey Ïop kïam wel 100 Ïm ver en
$on de vallnan en Arnold. oosterveer zocht een p}s.ats op met een keepersnaa.m tw:
BreuleLen, Niet zo gek als keeper van E3. Goeal voor de tveede plaats: een leren bal'
De nu.Er.er drie deed eigenliJk niet nee want dit !ías een f'-klasser. ZiJn ba11on kveJl
eigeoliJk het verste, tw. in Duitslantl, terecht, Vand.aar a1s troost toch een leren baI

Pannekoekenvoetbal op LENS

Iets extrats voor EI+,85 en E6 nag best wel eens. Op dinsdag 12 februari veï-$achten
wij Jul-lie alLemaal om 1l-.00 uur op LENS net ie sportkLeding, voetbalschoenen ,
§rnschoenen en ook een trainingspak biJ je, Het liefst gs.e.n ue dan net jullie naar
het strend, LeEker ravotten en voetballen. Dit kan al,leen als er vo.Idoend.e vervoer is.
ouèers !!l Is er te lreinig veïvoer dan voetbaLl"en ve op IENS vat. Daarna l-ekker
la,nnekoeken eten en als laetste nog uat voetbaltheorÍe. À1les georganiseerd door
I.lillen Blom. 0n t 1\.30 uur is het afgelopen. Komen Jullie a],leraa]. ???

JEUGDVOETBALKAMP K. N. V. B. AI'DEI,ING I S-GNAVE$IHAGE

Na het succes van voorgaande jaren (net med.everking van o'a. d.e selectie vaD Sperte
en tr'.C. Den Haag) organiseert de K.N,V.B, afdeling t s-Gravenhage ook in 1991 l'eer
een J eugdvoetbalkanp en ïeL in de periode van naandag 1-2 augustus t/rn vriJdag 16
augustus a.s. Als acconoalatie is wed.erorn gekozen voor d.e prachtig Belegen Jeugdherberg
"olkenburgh" ean de Monsterseveg in Den llaeg. InschrÍjving is EogeliJk vóor Jongens
en meisJes van voetbeLverenigingen, van 10 tot 16 Jaar. Ook aan het voetbalkanp 1991
zal veer nedewerking vorden verleend door bekend.e speLers en trainers uit het betaalde
voetbal. Bij de Índeling per groepen wordt rekening gehouden met wensen vermeld op
het inschriJ fformulier. Ook biJ de kamerindeling (B à 10 spelers /speeLsters per
kamer) vordt uitgegaan var het pïincipe el-fta1-en of clubgenoten (voor zover gqwenst )

biJ elkaar.

<.

.1



Een .infornatiefoltler kau vriJblÍjvend "Íoràen 
a&ngevxs.agal biJ de K.N.v.B. efdeJ-ing

ie-Gravenliage tel: 0T0-3295?01- (tussen 13,OO.en 1ï'00 uuÍ ) of lrorden opgehs.4ld.biJ
bondebureau aen de ÍJzerweif 1?. De priJs'toor d.lt ', J eugdvoetbalkFinp bedres,gt ,.

S 2g5r- per lersoàn. 
1 ' I' I g'ri 'i -'rI;:r' '--'r "-i'; 1,r - !|.r: ': ." .: ! i I ri ,.\ -.

het

urrsracnu iEUè»:'

LEI{S A1... , ,7 LEI,IS ,,zat 1- , .

L,ENS DL - Feyenoortl El- -,

LENS XUE2 - I'eYenoord' E2

parkee'rterr.e,in v:l vCS ..

IEI{S AL ,

],ENS D].

IENS El E2

LENS E3

],ENS EI+

I,ENS I'2

, Z-ll
\-o'
0-3

" * rans_ nl
- IJENS EIr'''- tms-Fd

.^;
0-?
2-'l

Eet totale voetbal uas op vriJ dagEidala8 a1- afgekeurtt. Door snel te hand.elen hebben

toch nog zes,LENSJeugdeffbaLfen Eunnen 
'Íoetbaflen. Helaas werden de vedstriJAen. Ytl--. -

81 en_ Cl biJ,.de §partaan op kunstgras.on onduidel_ijke_ redenen 
-op 

h9t l-aatste honent
nog ifgeteur4. J_e,@er, uae-r nlets-aan.te d.oen. De'tr':klassers die er traren gingen na .i

".rig". 
disco""ie toc,b loear Ae zaa.], in.. Hé14és varen er slecïrts 12 in d.e zeql aEnwèzig

eu gingen er eetr paar naar huis, Dit iegriJpen ï-iJ e-cht niet a1s J'e toch a1 op I,ENSI

beni. óok d.e spelet.s van C2,D2,D3,85 en E6 àie g"kor"n varen gingetr voetballèn'op het'
f,

:dacht'na 10 oinuten: een mókltie 2:O voor. Dat noet Je biJ oDze zaterdag- .'
afrleling écht niet ttoën. ZÍJ strdpen dsí dé noulden op eD vinnén ge'woon.op '

karakter. Zo hóört 'hèt ook.' Een" nutt'ige J.e§ voor ons Al-. tÍ' | -
: speel-d.e een hele knappe $artíJ voetbs,l- tegen tr'eyenoortl op het harde veld' -

BiJ ryus1 l--0 voor .., in de tveede heffb verd het afgemaakt \-0' Keurig boor'
,roàt .g"an. r"rrnen aa:r het voetbàIten op een gróot veia eÉ a].Ie begin i5' I "
moeiti,1k.. weÍ felfer zou eigenliJk best veI mögeri van ons' Nu geat het
veelal te lief. ,l: ( -

:een harè.ve1d en eeD pittige tègènstander. I,ENS'83 moest er echt voor knok-
ken eÉ Aet deden ie 'öok.' Het'terd uiteindeliJk 2-2.

:op kunstgras tegen 3AS El-. Dat zou ïeI rooeiliJk worden dachten de spe1er6 '

:ook neer het kunstgreE van RAS. Iiun Fl vas dufuIeliJk Ae ninaleïe vallt onze 'l
JoEgens. hadd.en er echt zin in getuige de 7-2 overwinuing. Koud ???

KoE gou, lre hebben heerliJk Sespeeld. Klesse boys. ; t.. . ,. ' .-':.:." it'

§
l

)1

s
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,:1,

ri.,-t,.

t-

1, ;l

ï



, rr?lri r

GrqAt: rvinnsff,

]e, u Íes-t hst ps{ !'ll horat v@Í op oner rvínno'crrsÍífsr'tl Éd,rmrt
tÍrt hst sd:tt! +zdstop, dat uirynodígd G uuor dsdnarnr q.trÍt ?tn
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DE LENSBEWE Ii, .: I I'I 
"

WEEIGL,AD VAN Dr VoEfBArrEnEiÍrSrIiG rU{S
6\ste j ae.rgeàg' n'ullrier '27 ,'" L5 februdii 199L,' lr

- ..,; ,ía ' "--i

Xll§$lillalllS*lllííl(at*ltIlll[l+lr*lt*lí{11*il}lt*{io*llk}ltllÍ(llL*lÉ*tltxTlt**IÈ*ll*t it*tllIS**lltltf *ítll*Ilt l

OEFICTEEL:

,iir, ''Nieurr, lid: r '
e89oÏ;,,Voíet, IJun,. 181183, ,,Ëerroan 'Co-ste-rstragt 1-88, 2571 PK -Den ïaPg,.te1: 38991+36.

', .:, -ll j ,t '

JEUGDTRtrTNER

Eet doet otrE geDoegen u Iuee te"delen Aat de trafner vaD de A-Jeugtl, fuieL GBns' nog
uilinoaal- één Jaar biJ Aezè seLektiegroep ïerÏzs.an zaI ziJn, HiJ weus.en her' dèarbiJ
veel succes toe.

.r32/L027 ,.
' -".. 6Lo/109L-

": , '5h3/305\. ._

5r3l3o7?
': 5?ol31Lk:r :

i..

:r -:4,.

Het Bestuur.

GEACH]S i{INNAAR

DDÈDDDDDÈDDÈDDDDÈDDDDD

S SEIITOREI}ï ZOIIDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

!íed striJ dprogra.uua L? februari 1991.

..,"-z
De spauniog stiJgd en er is veriwarriag alom ll ! De qag kont dÍchterbiJ en'u bent één
va.n èe weiniger tli,e een ronde rrerder is. Weet u noglraar het oE "gè,at ? U roaakt ke:ts. op
een SIJPXR-PRIJS. !! Er is alleen één voontaarde. U'FoDt in aaome"king voor die piiJs
aIs u zelf aanrezig bent. UÍteraa,rd. mag u ienand meenenen naar íeze D1yste"ieuze 

-pBrby.

De gigaatische loterij is echter Diet het,enige want.er.voLgt tévenE-ée4 urie"ke'. .;
SUIPBISE PASTï. Dit festiJn ls niet te vergeliJken nei vóoigaairde festiviteiteu j dus
u reg het niet Bissen ! ! "-..',lt-;..1 - .1..-; 'i. i

'.' . i t,;.r'- ,. ,...,.r :., ,__ ,.1 .,1 _ ; j. ,,1.;

Tot rEiJdag 1 4eqrt,.r-^ 'i -,. u. ' '.' ..Í . ,. r' '. 'r <,

_ ,..1, ;:,-.,:r'-' ,\,. _:. .i .,".',i - ,_..

D.4.::,1

, :..; r

L[:
11.
13.
10.

00 uur LEITS L
00 uui IENS 2
00 uur flJC )+

30 uur OSC 2

Hoek van ÍIol1antl
Papendrecht
ï.x[s 3
1ENS l+

0§c 3
lrÍJ ." ,. . ,

v-riJ. ; i .

IENS 9 "r

11.00 uur LItrlS 6
...',; IiENS 7
.-; + i I Í.T,IIS I

l-2.30 uur .RlJsviJk 6

ií.,;
1 r I:'"'i

. , 62813?7t
' :,|.. -( 

i - ;-r

lgr§etriJ dproframe 2\ lebryar! !pl],,
r\.oo uur vio§ r
11.00 uur UYC 2 i .i .ti-
11.00.uur...IEI{S 3 r, r .;
1-3'. Q0 -ur:r IENS l+ .

09.30 uur Tmo 3
L2.00 uur DuindorpSV 6 -

LffiS B
11.00 uur IENS I

IENS 1
LENS 2,, ;.,r . .

Duinalorp SY ?; . ."
Vredetrbul'ch 3-- "',.
!E{S 6
IENS ? .
vrlJ '-r,r "'.- ..
Itoek var,. Ho Laand b

532lLro6 n
,6r-Q11093.,. . r
5\313057 .- r
,>3/30'l+ . , K
5'lo/3tt+,
6nl32a3

,.,: - 62\13269

. ,yan -49!

. Tióo-st :

._. van DiJk

. I{eben

t. n.n.

i

scaaauvproei'àina 17 ' iebruàri - 199í , t' '- '-"
11.00 uuï RKAW 2
L\.O0 uur RKAW 1

0pqte!llngen
LETIS L t/ra 9 aLs bekend.

Afscbrijven

- I,ENS 2
* I,ENS 1-

t
IEIÍS 1 t/n 9 zié vo:'ige veek.

-L-

'. ,".:,_.+ _"j.'_. i a !.irr

... : : -" ,-i..,.,..'- ier_ 9,i



I,]GGING TEBNEINEN I

WC
OSC

RiJ sw-iJk

- Sportpark "Het kJeine foo o7o-3B5Bo1Br

- Sportparlr' rtPrinses lrene", Sghaàpveg., 
. 
IiJsviJk.l 0?0-391+091:2.

I -1,:,j ':,.r1, -SrÉ'; t{}i.,; /iiiÍfe:r r'ià.,: r. )\.1r
Training niet-selektie

É ,r.i:i.'. ! rer ,4 \:

.., .:i

t;:.iií1Í

De eerstkouende veken zal- er voor de niet-geselecteerden geen training ziJh op de '

vriJdegavonè. Dit i.v.rn. öe toestand van de vel-d.en, de veersomstanaligheden en d.e te-,. :geïInge optonst. .aoora ei veér getra.ind kan word.en en'de opkomst. Heer een béetJe .' '

redellJk worrlt ,
vortlen ÍermeId.

Rene'Keus.-- n f ir-È

... t*- 1.. ., 1 .. -j - +r _.,

z&l er Heer. setreind sa,an ïord.en. Dit zaL blitiJds t" O:: 
ïrll.l:,,:i

zT,zzzzzLzzT,zzT,zzz
Z Z.AAf,VOETSAÍ, Z
zzzz,z?,zzzzz,zzzzzz

UitsLagen l+ t/m B
ttrS .1 r '

. Sil-va Boys 2
osc2.,...'.Tarirus 6 ..''. I

-PGSl
- I,HYS 2-".
- LENS 3,.
- r,ENS [".-'

.r - ?-L, !'.
,". - T-3 .

:''.5-2. ".. l-z

februari 1001

l.

" 1". r,r

7.t

r l"-

t

r.,r i '

',1

HedstrÍj dproera"*ei 18 t/d,22 febiirari, 199L ,:.;

Vrij tlag 22 februari
22.00 riui íHS§ Ir : Semper AJ-tius 3

IENS h: zelf scheidsrechter' ïéveren-.

lÍgging Houtrust - Eoutrustveg LOB.

R3D Houtrust veld' )i
t

L T,ZZZZZZZZT,ZZT,ZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z I,ANGS DE SPORIEN YAI{ DE Z.M.I,ADDEN Z

. ZZZ7.Z7.ZZ7,ZZZ7.7,ZZZZZZZZZZZZZZZZ7,7,ZZZ7,ZZZZ

UitsLasen qÉërllqg g felltrali Í991
LENS 1 r l'ii ' VCS '1 '
vcs 2 j r,msrz

Prog,rarlua Zater t6 febiuEiri 'i991

5-3 , -'.'r ''
2_[.- É Í I

'-. .:',i, -

.r r'r i ; -51.{.,.- 
'

i .i ..t.-.
(vr)

..(vr )

^ 'tlt,i .rIl

1l+

11
t2

uu} Vredenburch
uur ECSo 3
uur LENS 3
uur Nat.Ned. 6

IIGGING IEBREINEN: .]

Vredenburch.
ECS0
Nat,Neè.

Verza.nelt ijden
IENSl-L2.30uur
IENS 2 - 11.30.uur

- I,EI{S

- IENS 2
- Anài Deep
- IENS l+

. y. -EISIIIJIi

. vd:. veld.en

i i,oo>l:rozt

'' .6Là/Lo63
,'ón/].zg'l

o3]l/1,350

C.C
J.C

Eventuele aÍheldingen voor LENS 1 + 2 bij 'IIans de Bruyn

Schadu'wplqgrasme zaterdag l-6 februari 'L '

.00

.30

.l+5

.00
n,n. ".' - .'
n.n,

}. ':\
,.+ ::,i ,,

;- i rl.:;
van Vrederbu-rch*eg, t.o. Te !íerve, tel: O7O-3985?l+9
Sportperk 'fPrindes Irenerr, Schaaliweg. te RijsviJk teI: 070-391+30ï3."'
Sportpark, Kijkduin ingang MachièI ViiJ énboekl-e.e.n teI: . 0?0-3258983 . "

I
'r. ï,ENS 3 - U-.00 uu?

LENS l+-,- 11.OO uui

: rett,orj-6La396
.: , . ...- ---.-- J-
,: j' : 'l-ri-r :f

12,00 uur BAS L - I,ENS 1

Terrein BAS: Albardastraat. teI: 3681868

OPSTELLING I,ENS 3:
P. Ax, N. Jagesar, H. Jochens, W. v. Mersbergen, L..Middelbu-rg, L,
R, Keus, M. Knops, J, Kouwenhoven, G, Senvenuto.

Sinke, J'. Witting,

2

I

).



Afnelden R. Keus tel: 36O154L of VriJdegs tot 19.30 uur in de LEl{skantine tel:
J' 'o'*. .qj:.,' .: i i - -'i: '

0pstelling LENS. l+: al-s bekenè. ,. . l: . '!,'- ...,. 3,. :. . .; '. i-..
Afbelden blJ L,, Mantel-.!e1-: 310Íl+26 . ., I , ,. ^ ' .'r I '.. '. '., .' r, ".

366L31,+

lloensda€ 20 februa"i L991, (wiendschap!èfijf ) '''
rÈrs 2

20.30 uur SVG1í 1 - LENS 1

Progra Ba Zaterdeg 23 februeri 1991

t.:

l-lr .
17.
11,
t7,
t'l .
11.
19.

.30

.00
130
.'30'
,00

10.30
16.00
10.30

Al_

D2 ",
D3
EuÉ2

005/1026 ' ,r--

' or-2l1063 -r:

03Ll13L6

: -i -.

,rl

il.30 uur tix{S 1
12 . 00 uur LU,IS 2

tu{§ 3
l-\ . 30 uur LE'NS l+

-DvJ3izon
-DSO5
- vriJ " i.
- 3SC '68 5.

.2. verhoeh

. ProrÈ 1'' 1; 'r
J.L
A.P

n .u.

VAN HET JEUGDTRONT

,,;
A.Lgeneen kontaktpèrsoon: Peul v.d..Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. .r-

tel: 39?0151+. Bij geen gehoor: 3635L18 tr'red. Gren§,', : ':.,

Afbeuen voor onderstaand progl€,rnne, Elleen biJ . ?sut vè Steen te1: 39?QI5I ,9 ."i-r"'f ,
aogelÍJk doch uiterliJh voor vriJdagevond 1t.00 uur. BU'geen gehoór be]len near .' '
rrèa ciens tel- i 36351+18. In uiter'sie lood nog op zateïrlasorgen op LENS .teI ! 366131)r :

ï=!=13=lï=l:1=l:iï:=lï=::=1i-ï:::y=:ll1i:.==:.i;=;=.====-:==:======;:====='
BelangriJk ll! Aangezien er zaterdag zeker geen kompetit ievoetbal gespeeld kan worden
in verba,nti net de toesta-Dè van de velden vernelden viJ.hieroEder direkt het Echatiuv-
progratrnÈ voor zaterd.ag en voor later in de ïeek.enke]e vriend.s'chalpeliJke vetlstïiJ aten
tegeD Engelsef en tegeu OpB. We verflachten a.s. zaf, edereen op T,ENS" er ï iJ
zuLlen het uÍterste doen oa'de döordeveekse vedstri

erd.ag i
Jàeinj goor te ldten gasn. Be1 even

nae,r LEIIS (niet te vroe'g) en je veet gf d.e d.oordèveekse' veds-ErlJ(len_ doorgaan . ZEteralaa
niet bellen uaar géwo on konàn àet bÍJ Je: Je LENsirretiin , een'extra +óèr bal-sh].rt !s
voetbalscloenen, gmschoenen, een tnaini-ngspek 

.en 
voor de groepen d.ie 'bi.l [octi ïee"

naar het strand gaan veïyoer of een strippeDkaart. Mochten de vedstrijden van A1-,
B2r33rC1rC2rD1,D2rD3rE1 en E2 niet door kr:.n::en gaan körr'dan töch,op dezelfde.tiJd
naar LENS tge.lrant er -Trord.t dan, getraind., fot zaterdag,-:,1 ,, . ,i..i . :-.:.,'.,

l''].'l'l..':-'!;l',,l.'.:.':'1-....:..-...;
Elftd 4afifq qa4vq4E te&enstander . . .Í r4it/thuis terre:!41veJ.d. ' , -. ssr.k.lens

L6 febr
20 febr

l+5

30
\:
30
30
30
00

1l+ ,00
(zie ropy ) ';

' ,fI.00
*: .- 16. \5

, .,Vertrek naar N,ederlald-Joegosl,à1ië (zte kopy )

HMSH 3I(kunstgras ) uit-" vrederustl,aan . ; L0.30
Caistar F.C. thuís \2 18.15
DIIL BA thuls \2 ' 12.30
HMSH Cl-(lrunstgras ) uit Vrederustlaan 9.30"Botton Schooll thuis " y2-;' " 18.15- '' Hornseà F.c: " thuis \z" '::6.tÉ'

' Iil{sH c2(kunótgras )t uit :Vr"edérust}aan -' 8.}l5
ODB C1(zie kopy ) uit ALba.rdastraat L8.15
LE§S D2 tbuis \tZ 10,00
Tolca.ne E,C. thriis \2-- :. "-- -' 15:ào

".: .!E{S, D1 .- 1. . thuÍs .. . 2 .,, '. ! ., 10.00:
, , IENS El-/82 ... .. ,,.thuis . ,V2,. ' ,. -. 9,00

I,ENS.D3 .. . thuis il .',12 .' 9100
.Shorelran.F;C. thuis r.r Y2 .r. 1l+,30

. . Onderling vo.etbal zsel- of strEnd. , 12,30,
training i.p.v. orB 15.30 uur. . ',. 1U,L5
olderling voetbs.l- zael of strand A2.30
Onderling voetbal za€,} of strand 12.30

DHL Al thuis V2
Vertrek naar Nederl,and-Joegosl-avië
DnL BI- thuis " :'v2
Bolton School thuis . V2'r'

B1

B2

B3

c1

l-6 febr
L8 febr
20. febr
1,6 febr
20 febr
16 febr
16 febr

20 febr
16'febr
21 febr
16 febr

16 febr
J.b IE Dr

t3
10
a9
1l

9
a9

9
.9

t5
12

1b
Í3

18 febr

c2
C2-7tal
D1

E3

E\
E'

20 febr
.16. febr
16 febr
'f6 febr
.20 febr

L

3.0

30
00

16 febr
20 febr

,00
,30
.00
.00

-3-

i,..



E6 16
11 t6
!\/Fzcb L5
F2 16
F3 t6
r)+ t6
15 3-6

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr

13 .00
11. 30
18 ,00
11. 30
10 .00
10.00
10 ,00

12. 30
11. 1'

" '.77.L5
, 11.15

onderling voetbal zaa]' of
onderling voetbal zaal of
ODB Fl-(zie kopy ) uit
OnderlÍng voetbal zaal gf
Onderling voetbal zaal' öf
Onderling voetbal zae,L of
0ntlerling voetbal zaal of

, :, . 1-.

6traDd
strand '- -',í

A]Éardastraàt
strand.
strauil I.,,'.-"'::'-
strancl , 

;, .-.- -
stranal

9.'u5
9.)+5
9.\'

-t;-

{,

BIJZONDESHEDEN :

-aanwezig Juko vaDaf p.00 uur: P. vè. Stee! en
-gaarne ouders net veryoer voor: LENS E3 t/m F5
-Iees ondersts.ande kopy goed. door
-opstell-j.ngen aLs bekend met uitzoDdering van:
O I,!NS
O LENS
O LEIIS
O I,ENS
o L,EIIS

rest
O I,ENS
O I,ENq
O IENS
O I,ENS
o Luris

(strana)
i..

lr:-', .t..,r rB2 zonder M. de Kok met I{. Í,ut ?? 1 ' '' -' 
'1": "C2 net J. Soysal

D2 zonder A. Nolten net, .R. . Korflnaker ?? 'r . .' '' i ...! t
Dl zonder R. ;vtl. Geest , .: 

' . '' '. ., '1r:,
El-/E2 a1le spelers E1 + tr', Gasnir' F.v.L,eeuvoordé,.M.postema en R.dè Rood.e
zr.e -ÈiI+

E3 zonder M.'de Kok .. :. . i;-;" .,,- ,'ltt'.,:.r, j',. 
.,,:ElrnetVóeboer,A.BesdoganenK..,harnaJaíarrsingh'

tr'2 zonder v. yd. Geest 
"r_i._xlrit . 

-,, "'' 
,. 

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

F3 zonder M. Kuik, K. en R. Vereechen -

F5: G. Gouners, R. Kipp, ?, L,orie, K. Ivlonberg, S, Veraar, R. Verhey en M,
Leitler: M. Kipp

LENS 41 en 81 nEia,r Ned.erland.-Joe goslavië'- ''

Voigt. ., }:

r rl '. r'i

,,.." .. , '. . : ''| .'. '"..'',.:
lia een Eponsor vorden spelers, begeleld.ers en wat ouders van'LENS Ai en Bl- in de.,i:'.,
gelegenhéid gèsteId on op 20 februari d.e, vriendschappelij ke làter:àd. in het-Ajax-' -,.^
stad.ion te bezoeken tussen Netlerfand en Joe§oslavië. Harme kleding _zaL vel noodzakelij-I1 .

z,i.jn.. We verwachten alle genodigalen o[ ]-?:?q uur op LENS. -.,,,r. -_,r. .-, , , ._ --:,.,..r.,

IENS C2-7 tal en FI /I'2 coob. naar ODB

4

O! T februari vas bet echt te koud.-.Nu gaan we liët veer probereÍi op het' kunstgràsve1d
op de Albartlestraat. We rekenen op outlers net vervoer en verwachten d.ezel,fale speleis
a1s vorige keer. Voetbalschoe4en .net afschroe{bale nop ziJn verbod.éb ._ -=' ." . _

LENS C2-7 tal:

LENS I' F2 comb. :

Looptrain 1ng

Y. Basdogan, A. e
D. vcl Baaf, t. S
leider: J, Pronk.

I Had.dÍoxi , F. -eIiendal en M. .Wel-beï
Hedtlioui,,P.
gen ,

Koo, Id. MattheiJer,

D

R

Gonboult, .R. GrooÉ, N.'Heidel, M. Westerhout, K. lorie, M, Mr:ns,
Oeldrig en M. vd. Voort. 1 . ,

Geen looptrainÍng op 1l+ februari, De C-Dj'ren E-klassels'ziJn dus op tionaeiaeg '

21 februari weei aan de beurt. We vervachten tlat d.e opkonst beter iaI zijn -als de
Laatste teer ÉÍ3 d.e A- en B-kl-assers. Goed.iopen :.s e-cht lee:- tetangriJk";";;- 

";;voetbal]er. . _ :: -. .l
Spellet.lesavond C- en D-klassers,
Van CI vas b.iJna iedereen aanvezig. Van de óverige elftalLen misten'!re noga1 vet speler'
Toch vel- gek eigenliJk. De 30 jongens die er ïeJ. uaren genoten zÍchtba€r rran de , -.:

vele speU-etJes ilÍe klaas varen gèzet (o.a. twee voetbalspeien), limonade, hapjes en
ceke wat was er eigenl-iJk niet. De organisatie en.d.e hulp \.an de reÍdèrs v'as perfect.
redereen deed afl-e spelletJe6 en' de uiteiódeliJke vinnaars kregen een Leuk prijsje,
Dit noeten ve besList nog eens d.oen hoor; "

": Í

:-i

, .l !:\

j



Je dvoetbalkamp KI'IVB

Voríge H

efdeli.ng
Gast-. spe
voor spe
enrgzrn9
zrJB a.s

Een tefeurstelliDs: een besLissin

Kontributies
Op naandag l-B f
leden ( lees. de
De rEeeste z iJn
deze brief Eièt

eek schreven we er a1 Íets over. Van 12 t/n 16 arrgustus 1991 organiseert àe

.Oun ffrug y""r een 'voétbal-xdml. Slapen, en eteu in Jeugdhërlerg Ockenburch'l: I

lers/iraiíers yàir' tetaalàe _ 
ctuts.' en- veè1 zeff_,oefenei. Het karp.is geschikt I rl

iui" '.rrr,' iO t/À 'f6 Jaór dÍen,echt gók .zi-;n vs.n' het'rtóetba]len 'en die'het 'spel";-rÈo"iío";. 
De priJs pèr Aèetnenei 1eàiàaet 5 295,-; In6óhriiffonrulieren,r 'r-

.Jrài"làae te vèrtiiJËeu blJ Paui vd' steen': : I ' .:'""1 ' -'
".i..i,::: ,.;i --. I. i -.. '- ,l.,;Lr '.,,r..",,, -r

!t! ' il; ;i -;.

We schreven.vorige veek dat.r l{ans V""ir"r'uào 
,"asiri.3ï o,o"!t., spàt"n ,"i. tËt NeàË;Iï;dl'

elftal t/n:'15 'Jear. IIe,t werd slech! s , één., helft op een keihard en on-bespeelb aa\ ve ld.
Dst is toch Seen eerliJke kans. Wie lleet komt er no6 één uaniï Latér in de. v'eek 'e'en

gesprek net F.C. Den Haag en Hans. Begloten verd d.at Hans volgend seizoen daar io het

landelijke J eudteaE gsat spelen' Vervelend vooï ons' ne raken iBlers een enthousiaste
en goed.e spè].er kviJt, Voor Eans 1s het hopeliJk een volgende stap naar ziJn harte
vens: het betaaId.e voettel. Ilans, nognaals heel veel succes en vergeet LENS nooi-t! I I

Ziekenboeg ,: ,r , .- " I , ,,.'.' . '. ",,;

Dat va6 
",{"r, ""hrikL.fi 

vprlsP veek.-l{esley Klopstra;-ltwam. i: ":":'}t5.1ïu"ut 
en 'veíti'l 

'

eetukkig door een.agent,uit. z.rn O.r;.[g .'posiiie '§ered. ' Micheot Oosterveer'viel van de

Ïr"p ."-t":."oèale in:het 'iíesteinde..ZiéXentruí s.,'Ue-t wnà echt schrikken vóor zowel tle ':
Jongens als de ou-ders. diiè, iJ.aa"=,r"r"r-u"i . tttteliJ li' goeà. "Jon§èns, 

' heei veer'bterk'-?' i ,*'-. .:,n:iï-ïi: '-":.'j;;',.,,..r;fii::;1..,r;-i 1,.... .i l , , ,.j':1,it ..
trer"erg :.., i!,. .'.,,i 'i-*:,j "^::l,. ,li. il lt,:. Lort, i,,- ,ï'.,,..J," '. , , i,..r:.I +Í_-_______T=_. _____;__:__

De trainersstaf van de ; eugtÍseteftie .n'oói tret: trörnegdei sè.izcien A9?1/ 92;:+-é al iieer iodd'
;I;;Ï;ilïilï;-r"i;;Ëià. "aai,'"à" 

nonuràlso*i="r,.' dns ideè.,vas dit 'nièt'nearr

Ronald vil vat nóer vri.,1e.ii;a kriJgen'om geào4cèniréerd.er, met z-'n eigen vàetba1--'blezig

te ziln, bit tiesluit hebben fl-i i te"'.rs;r6.t.r.n .hoe Jemn?er-, HiJ het ook vinaleu...Gelul (Ie

vel Rónaltl best noe öir de zatërdag ei;i'etftaf legeleiden' Hier zu11en"'viJ dan ook'gaar)

eebruik van n'eJtei, 
-De sndere traihe-is bLiSvep gewóon biJ .':Irtr'ls ,wert11q, ?e op?n pl ek

ii-t ae C-selektie vordt ingevuld.tloor'DÍck Hrioning die mörente'el''aIE qssistept Yae
r'rËa Cr"n" bil'de B-seie1tie .stage toópti'In,ngart gaat.hiJ.de Jeugdvo'etlal 1'rainere

iíËr"iiJl"í*i"ï;";:";il #iri"lïà."i,+Ë,t;""l,a;:i.,iiex;"'àl_;'r'";idlirtl,,,Fll{1r:1.:ï
goetl nivo heeft gevoetb€l*d. ,De 

tra+nïsst€f eiet .!I Ygl8ens" sei*9'.,,rd-11r.e+.319{s1 "Ï"t
A-selektie:.Er-riet.Gais ,: i '+ ';+"-1"'' o-s5j1èx'ti-é1 iíí;,::.-Gl^afenfiïk.,,;,.' i:r","n'*.;
3-selektie: f'red Grens :,: i.. : :';,1.' .; r-sefeI!+-"i T1,."ö Hg9l}te",l :.- ;j..-'",: 'f,,,i
c-ee1ektiei., Dick Hoónins ' ' ';Ér'^ . t.g; 

i..1'; "- .:'''"-.- *l:l'o i 
- " .r'1.,'.1itr-.,t.,,

In alle selekties (vooral in de c-selektie) -kunnen viJlbest nog we1 vat aanrrulllng 
- -

gebruiken. Probeer eens of Je vriendiie--uii-.-ae;.tut]I}t-'bt op school Yolgend seizoen bil
iplVS *if komen spelen, Jul1ie kunnen irier;'&n'f,9ÍË aktieve rol in spelen. Doe dit
dan ook. , .,. -i!1;t;.ï.

.e,'

f.
ebruari verstuuit'de pennÍnpeester van LENS de brieven naar tie Jeugd-
outters ) die' nogi geen kontributie over.dit §éizoen hebben bet8'a1d' .-

de afgéIopèp *à"i door ons aI benaaerà. vilt u er zeker van zijn
te kiiieèn bàtaa} dan a.s' zatelaleg o! i,nN$ ïonta'nt blJ Paul vd" steer

Uitslagen ,i eugd

Quick A1 - LENS 'A1 10-3
I,ENS 82 . ADO 81 3-I+

Toch nog tïee vedstïiiden gespeelÖ,
Wat opviet is d.at onze tegenstanders
de overige groepen besloten lre op vr

. "i j.,u,; ,i#tl.J;,
.;i"s{iï l:.*.il3

í,,;iïlïfuÏ ,."i-..f,.;
alhoevel de omstandighed.en niet' optimaal v8'ren '
gretiger varen dsn onze iongens. Gek hoor!! Met

ijaagavona a1 on (noodgedwongen) he1enaal eens

niets te doen t/n vriJdag 1, februari.

5



Het Épe].en en/of trainen zou toch haast _n1-et mogeluk ziJn óp de velalen en/of -' '._ '...'
detrainingsstrook.AangezienkompgtitieYoetba1goIa.q.zater.Ia8nietm.o6e1-ijkza}
ziJn besloten lriJ on aL1e iJeugdleden ( uitgezonderrl "Al 

) 'Iek.ker vol-uit,te ]atèn ge-nieten"
van Ae sneeuï en het-1Js. 0p vriJdag en zaterd.ag verden de BpeLers die op LENS varen
of die even bel-den netJes op aè iroog!è gebracht. Jongèns dielzo naar r*"eËfuíàti ,oiidur' "
te inforneren hebben nisschfen afgeiópèn véek vooi niet'op tle trainini [estaan. 'We]- ' t
vervelend naar het was voor ons niet mogelijk om al deze Jongens te bellen. ook ging
hel-aas het pannekoekvoetbal niet d.oor voor E\,8, ën E6. Dit nouden ,liliie ie eodal
De genórren 

. 
beslissing ÍÍerd d.oor d.e' neesté buders/spelers vefi gevaardeerd.. Slechts , :].

een'ènkeling vond. het j arnmer ràab,r- zo vaak'fuaneir Ju1lie niet sébaatsen of det,'.l ,tr'i- '.

sneeuv'spelen. ' ' - rj il ir
-'.-, \,. , i, i^, .:,,t , .!-.-i ..1 :, i. ,/,r, .i:_ 1 ;,.';,.., ^ -' , ", , , ,i _ ,:i - ii .,... ...,L,. i!-.. .....,1 -..: ,, .,,..i j..,..

r:...,-i..t,l.::;:.,'i..-,.'..'.!.:'.'+.,t/.

' I .'r''
tl

11

.r'1 :l :I -
:. .'; ,.- .t

r."tl

E

Weer een
titèl voor

,,TtÍeö Dikstra "

{
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DE ],8i,Í6BE'ÍU}]
T{XEKBI,AD VNN DE VOETBAIVMENIGINC LENS .
6\ste Jaargang nuluer 28, 22 febiuart 1991.
lí xtat*t{c r+*èlr{ *í*ll+l**tllÉll rl*t*tttt*ía}ta*r{rËnn Ëtfll rÈnit trttíaríl r *t Ht**,tf, *ri *** #**tfr§s **t§ta*t *flÍ tf tílt $

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIORE|N ZOIIDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Af keuràe ) I,IettstrÍ d arna 2l+ februari l" L.
1 .00 uur VïOS 1 532/7506 'I van Ast '

'(

IL.00
1L,00
L3 .00
09.30
L2 ,00

1l_.00

uu-r
uur
uur
uur
uur

uur

wc2
I,ENS 3
LENS I
rEbo 3
Duindorp SV 6
IENS 8
I,ENS 9

- txfis 1
- TIÍ{S 2
- Duindorp SV 2
- Yred.enburch 3. T,ENS.6

- r,3r,ts 1,r -r

- vri.J " '
- Iioek ven HoLla.nd

6to lt}g3 ' B. Troost j l.
5\3/3057 J. van.DiJk
5r3 /3o7\. - .5..-14659.,- i.'"-1i

6LO /3273. -:'. - n.ri. j ;-''Í:'i
I ri,- -' '-r\ '- /r^:,

6"813269 "i ' n.n. :ir' l

::.í
'' .;

v1
Vfi

I r''
;i

\26

lÍedstri
1 .00 uur - DI,Ío l ..

'- RiJ sviJk 2
- IiENS 3

- Toofan 2
-ws2
- LENS B

- I,ENS 9

,32lto2'( '
| 6lolrogt
,\3/3056: "

,70/3139
6ro/3zio I

630l3z't6'
62B/3a66

' 'ir
A. öOk ..',.
W. Ciaaseenè'
!;'TellekeniF

I,ENS. 1-

rrxs 2',
'!ÍÍppoLd.er 2
I,ENS I+

LENS 6
LXNS 7.I '

Tonegido 13
Tronph 5

eElma ma8,rt 91.

11 . 00 urrf
12,00 uur

11.00 uur
13.00' uu:.'
10.00 uur
1\.oo uur

n,n,
n.b,

.l

0p6tel1Íngen:
L,ENS 1.t/n 9 eIs bekend.

. ; ll'r'
AtschriJ1ren:
L,EitiS 1t/m 9 zie vorige veek.

zzzT,zzzzzzzzzzzzz
Z ZAAI]OBItsAT 

" 
Z

z,zzzzzzzzzzzzzzz,z

Uitslaeen LL t lnl 5 februarl L991
. LENS 1
- Cronvl-ièt 2
-.I.,EIIS"3
- Westlirndia B

.1 i J

n
vov 1
LENS 2
Honselerd.iJk.2
LENS L

2-7
2-1+
2-2
l+-\

Wedstri dproÀrama 25 februÉ.rl t /m 1' maart l-991i
Maandag 25 . februari
à.I0 uur Poc 1 - - LENS 1

Woensdeg 2T. februari
21.11 tur LENS 2 - DSS 2 '-

!]EAtnE SDOrtlIA,_L_Len:
0ranJ eplein
floutrust

;
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzií?,zzzzzzzzzzzzz
Z TANGS DE SPORTEN VA]I .DE Z,M,LADDER: 'Z

zT,zzT,zzzzT,zT,zzzzzzzzzzzzzzz?,.r,zz?,zzzzzzzz

Pro rarEa Zèter febnrari
.30 uur I,EllS I - DVJ Sizon

ti

..,1 ,

2c

REA :-

0ranJeplein"...

HoutruÈt ve1d. 2 1

.I

- S1Ícherstraat 11
- Houtrustveg 108

J.t
ap

,2.. Verhoek
. Pronk

.o051t026
oLz/a06312.00 uur IENS 2 - DSO 5

1

-1-

'Í

,.'.i:.Jr .1,

.§



LENS 3
1ll,3o uur LH{S \

Verza.:neIti den '

- lrrij
- BSC '68 l+ ,,J i'1,

. í , Í. rr'.:- {: , t.'. i t'' }rr,

nE o3\/1316
i.

.:.."

IENS 1 13.30 uur
LENS 2 IL.00 uur

Erentuele afueI enLENSl+2
EsnB èe Bruyn tell 015 t23g

TÏGGTNG TERREÏNE§:
BAVA
MoDEter

Duinoord

LENS ll 13,30 uur

A-fnelden biJ L. MeDteI tel: 310ï[26,

Progr8&na Zsterds,g 2 rnaart 1991
1\ ,30 uur nÀvA ' .r - I,ENS 1
l-\.30 uur Monster 5 - LEN9 2
L\.3O urrr Duínoord ? - LH{S 3

I,ENS )r - vriJ-,

Il, Merkesteitr
C.M, I{illens

1l.n.

oo5la.o25' , . :'
o12lLO5'( !

0?3'/1291+'

I,Ír.P. Drooglever Fortqynveg, Zuiderpark 2e gealeëIte
S. portpaiir "PolaneD" te Monster gelegen naliJ èe fIets,
Duivenvoordestraat, teI3 0L?l+9-Ir?23
IsabelLaland tel: 3\?\390.

tel-r 3BB?|+25
ingang r -.1

De leiater van ï,ENS ,2 (za), Ben.v..d. Nouland Ís in de revisie geveest. Hi.J is namel-iJk
aan ziJn meniscus geopereeÍd. líiJ lrensen hen een spoedig herstel toe-

VAN HXT JEUGDFRONT

.A.Lgemeen kontaktpersoon: Paul v.al.Steen' Chopinstrs,at :IO3, 25rl SY Den Haag.
teL: 39ï0151r. BiJ geen gehoor: 3635b18 Fred Grens.

a

i
I,le ilstrÍ.1 dprograuna A-B-C-D-E en F-.J eustl

Àfbellen voor onalerstaande wedsiriJilen alleen bii Paul v.d. Steen (3970151i) zo snel
nogeliJk tloch uiterliJk voor vriJ dagu,vold-I§l0o uur. BiJ geen gehoor teIlén nàar.
Fretl Grens (3635)+18). '

,l

BEIANGRIJK !IT SEIANGR]JK IIt SELANGRIJK !!! BETANGNIJK,! !t
Ook.op za,terdag 23 februari zel konpetitievoetbal totaal onmogeliJk ziJn. Er zit hóg
vorst ín d.e gronat en dat Eoet er eerst helemaal uit ziJn l'oorlr" Èuníen spelen. ,l'
Hierond'erverme].d'enviJdanookveertlirektheta1ternati.eve,progra,ma.Envet
voor één ! t Af op vriJdag 15 februarí Uegrepen r,iiJ aat de velden onbéspèe1Èaar zoudeí
ziJn (vat een iniichtll) en Legden snel, d.rle sporthallen vast die nog nei enkele uren
beschikbaar waren. Een'dure grap is dat tï: ! 59,- per uur ('reten.zel-f naar uit)."
Even overlegaleD rÍJ'weLke tea.ns en v8t voor progra!@a we zoudeí gaan dr.aaÍen. SneI ,...

ware3r we het er over. eens: elle jeugdteans. Eoesten in aktie komen.. Dat bètekent vèe1al
onalerlinge toernooitJes en sons een enkele vedstriJd. onderling:of heel soms tegen
een eehte tegenstand,er. Wat het gewortlen is,zien JulLle a.s' zaterdag. Het beIeng-., _-
ríJkste voor on6 va6 dat iedereen in aktie kan konen en niet.slecht -ènkeIe teaBs. '.;.
Dat Ís gel-ukt en ve verwa.chten dan ook g!!g spelers van A1 t/m {!,.inc}usief trainers-
en leiders. Kan Je niet dan ben Je verpllcht on af te belIen voor vliJdagaYond
l-9.00 uur. Geen zin in (onderling) zaalvoetbal is natuur.IiJk geen'reden. Neem: aLleneal
Je DorEal,e lENsteneu loee en schone gmschoenen uet een -fichte kleur: zool. ,Schoenen -

wea,rop Je normaal tuiten loopt ziJn verbotlen. Douchen na afloop _ln de hal is verplicht '
verzóel-en doen IENS A1,B1,Bà.n À3 tt; de sporthal. De spelers "van I,ENS.CI t/m F5r
verzeÍne1en op Í,BrlS, Koe op tijd en vïaag Je vader/noeder even on-. te riJden; Is Ait '-

-2.



,:
.':Spo{thal oranJep1ein (E\ t/n F5) li8t aafl öe S}íehelstraat bíj het oranJeplein en
.ie tè'terètken net tran 8,9,11 of tai: uit stappëà -hïlte KonÍngatraat.

iSpórtlat oyerb-qÈch (Se t/m E3) ligt aan 't 'VI"àsk,Ep'.in ,Mariahoeve. Uitstappen
':,itt'KleÍne loo biJ WC, met tre,n 6 of bus .l+.

-'Si;óithilL Gastààn'(Al en BI) ligt aan d.e Gaslaan tussen d.e Loosdultrseveg' en Regentess€.
.l.aan,.en is te'berei.ken' uet tran 2 of tus 25. uitstappen Loosduihseveg hoek
legentèsselaan.

-1;- =. ., -.

Elftal - datum eqny qlg .!§SeqEt qBqer uit ltrrr.rii 
t'i""""inl,rira

k, Lens

A].i 23: tebt' 2Ot5 /22oO zaalvoetbaL Gaslaan (zie kopy tbnà;)' :H.c',.r9. 3o(hur)
boven ) * 'l :.'ï8. oo (na:- )BI 23 feÉ LB30/2O:..5 zaalvoeI,Da},GasLaan (iie.,Xepy

2J fe}t r),3O .VEIO 81 uit Noordve8 ' -Ló.4) (vero; 
.

B2 23 febr 2030 | 22oo zaa,lvoetba] Overlosch (zie kopy boven) 20.00 (nar-)
B3- 23 febt t9t+5/20310:. 'ïaa,!voetbo.! Overbosch (zíe kopv tovën ) 19 .15 ( hal ) i\

23 fébt tBtS/Lg\, l-voetbaL Overbosch (zie kopy boven) r?:oo (rErs )l:,';zaa
. 39 (tjtNs )
. OO(,LENS )

E1 Í

t+r/tB
öolï6

thuis Y2 -.r O

D1 bi" 161+ 5l18t5.,zeayvoetlaL Oyerbosch ( zÍe ' kofiy"b
py boy";)

oven
,-L'r

: *I) .:b (i.eNs )

CArJ ..'*'?3 .f,ubr L8l"r/Lgl+r. zaaLvoetbaL pvgrlqpch. (aÍe ko

.*22, felí 18. 00_ - - '-Tr'uro. F
!5' zeattroettaL overbosch (zie kopy bove11

z5,.febt'79.]Ir"'- Truro f .C.

thuis v2 1? ;30 ( LE§S-

I,ENS

)

)
)

D2 23 feb t6t L5\r\ .30(
.h, (

IMYS.
TE]'IS )

i.::

, -:i

l+

D3:-;i;ti3'.' 'e*"t' 
6 li5' zaalrtoetbal overbosch ( zie kopy boven

- - 23" ièËr'rl+30/L6oo*' z,a&L\oettal Overbosch (zie kopy boven)
-i3i15 

( I.ENSizfu 23 febr l-l+30 l. 0Q zaa\/. 6 voetbe] overbosch (zie kopy boven) 13,15(LENS)
E3 23'fè i-1li3o/1600 zaallroetlal 0yerbosch (zie kopr boven) . t3,t5(I,,ENS )t
E)+

.F'
E6

"- 
-,23'febi l-030/LL30 zaalvoetbal Oren

23 
- feir 1o3g /.1íl-30.' Ld,.Llro

é) febr 1030/,11"30- àÀïvoetbal- 0ranJeplein ( zíe kopy bove 30( ].,ENS )n)
il ) .)-

n):-:*
n.).*.i

jelpeín (zie kopy bove 9,30 I,ENS
"i,etlal oranj eplein ( zíe kopy: bove 9.3q(

F1 23 febr 1q3o/1130 " zàiilvoetlal- O"anJ epLein (zie kopy 00ve .30 (LENg )..?
F7/T2c. 2L felr 18.00 OpB . (.kunstgras ) uit (zie kopy ) 17rf5
12: '*23-.febr--- 930 Íogo ze,!].voetbal Oran j ep1ein.. (zie kopy-boven ) -^,f g ,30 (r,sus )
r'3 23 teb,. ' 930 1030 n zae.Iïoetlal oïenJ epl-ein ( zie Xopy toven) I .3Q (I,ENS )
rli..'i::r23. -febr --930/

.Í5 t23.. f ebl' 930l1O3o-'.'i zidi+]
1030 zàa\voetbal oranj eplein ( zie kopy boven) 'L 30 (ÍENS )

voetbal Oranj epJ-ein. ( zie koDv bovén ) ..3.O.(&ENS,)-8

KOM OP TIJD. . Atr'BEI,I,EN IS. WBPTICIIT I ! ! I
-- J!,

't';_

i

--:,

BIJZONDERHEDEN:
gaarne ouders met vervoei'ïoor IENS Cf X/n F5

1 J,ge-s- g4derstaande kgpy goed.. aoor
- olsteLlingen .aI§ .bèkend: 'LENS F2 zonder M v.d., voort

-" Voor de "lekÉrnàí.d -no
E even eén herhaling van het stukje yan

Íórdt -
op.. het kunstgrasveLd vdn ODB ae.ri de Albardastràat, I{ei

'-! .-", t_ i r'---... .-iJ=.'
' '- "---.- , . ,.. .-,^-

--,:" .. -, .:;--

vo r i[è:weè'ii'.{-G-e spë e rd
vèrtlacht en'. onderlitaantie

spglers; - hopelÍJk net: vat rguders det vervoer op LENS:

Iirt§ Li,rrI coir.-' S. 6omtaul"t, R. Groos, N. Heídel, M. Westerhout, K.. IórÍe, I,l. Muns,
. .r..r', - ,.'.*. .. -. -, R. Oefdrig, M, vd.. voort,

óèspeera woÍdt op aoiàeraag 21 februari.. , -.-':,i_ïr'.,.,.*l_-I;
, . Tfainingen : , .-.. ...:! -;r;*..'" 11 ." r*^

. 1f-. i ,. .-_::;: = 
- s-;r "'Ín àe tiox[ivëèt vei'à èr';niet getÍaind. (ueha].ve aooi ar). ïaàaf 18., febrrrari echter

, zÍJí gllgi- tfainiígèn !Íeer gestart, Toch hebbén viJ héel ireèf'Soggeirs nog níet gezLen.
Di.t-- 6}aat- echt nergens op. De traíningen gaan altija doói ilui nooit bell-en. Neelo

., jaltiig voetlaÉcnoe-rÈll gyrscïro"nen en een trainingspali nee naast ie nornal.e
.-- ' qpolt.tetreu l"' Kou op tiJd. en,rerz8ÀÉ,e)- aLtiJd op I,ENS, De traÍners beslissen op het laatst
.. nbuen!,.vaar er- getraind. vorat. Op de voeÉsd.agnídd.ag lebl-e4 ve^'"ot 17.00 uur een zaaL,

fiaar.ve. ps§ in uitèrste nood ítgaao. Írainen drrs:"a1leoaal.-1.:
.-- í - .-'-...'i' .u:^.-:...i'
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LooltreinÍtrg
0p tionderdag 2L februari voör de C-D- en,E:kLassers en op 28 februari voor ale
A- *èn B-groep. Neern ook gJr&scboenen nee. 

*.j_
AfEel-ooeí'i zatérilac. ,, ' ' Y.l' r, . 'í !!t l-' .} :Ii .i'*"t ':, 'i;':'{r j"',
,-ï---.:...lI_ï.,.i,-..l.,.,....n':r,'..:,'.j:,1:',..!".;1':,i.
.Helaas tleei geer konpetitievoetbal ''liaef de iJs- en sneeuwpret van dei'dàgen ervoor.
.Juist iri- tlé ' krokusvakaàti'e,. rias uatuurliJk dolre prei. De bèsIissÍng-on rt.u.v1r.,lps
A1 l-ekker helenaal niets te doen gedurende die veek_ !refd,: alon gewaartleerd.. We heqden
danook op zaterdag _16, februèri, vge_1.'gretige, Jeugallealentop LENS veruacht nede :ook l
gezien de intredenóé- dooi. ri'aàiaoorlae Jneeuv;, en iJÈpièt-oíer ria's l, Heraasi'l-reet dit
in te veel gevallen een verkeerd.e lnschatti-ng v€.n ons. Op het l-eat6te ooment .

( zaterdaguorgen ) nog even afbellen, of be.l1en en vervolgèns thuisbliJven of helenaàI
nlets van Je laten hoien veJen de velbekende vèrianten van ook &It,iJd d.ezelfde
spelers/ouders. Eet gevoLg vas dat sLechts ? spelers vs,n EL en E2 de zas,1 in giugen.
Van F1 en F2 $as er slechts l- gekonen. Bij F3, FL en F! llaren er nog I en biJ
83, EL, E5 en E6 rraren er 1! preseít. Een percedtage ven 30 Í aanveiig. IENS DL, D2
en D3 gingen lekher naar het ,strand.. Van D1 misten ve lr spelers, van D2 veren er aI
6 niet en D3 scbitteïde ln zr'n geheel door aÍïezigheid.. Oàk..Cl en, C2.b_eaochten het
strand. 3iJ Ct de vekbekende bfwezi6e en vsrr c2 yarer: sIèihté e-spàóiÀ'ían*ÈàiÈ,.,
Al-s laatste bezochten ook B1 en 82 het strand. vaii,kiJkdrÏin,-.r.Zelfs;.B1;roister,3-6pÈfers,
32 zag 6 spelers Diet en van LENS 33 lraren er sfechts diie aanvezig. Voor d.eze ldatsíe
groep betekende dit,..te reinig.,Í'p iets nee te d.oen. Deze ipassiviteit biJ dgt wegblijvers
zoutlen. viJ graag-,Íoorbreken. .De'lëiderd zrit:l en ons d.aarbiJ noeten gean helpen door
een aktÍevere ro1'neiiir'àe" sptiér"'toèi en nàtuurl-ijk d;;;-;o[ ;"ii ià"""rie te ziJn.
redere zaterdag moet gewoon géreserveeld zijn voor LENS.l Een utopie??? MÍischien!
raar het proberen waard.. 
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Koop het uniekè jubileurnglas " : :

. ,i..,

{

prijs: fl. 3,50

Te bestellen aan de bar,
bij Ton 's-Gravendijk
of bij Jan Heins
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DE LENSNEV.IJE
ITEIKBIJAD VAX DE V0ETBAI,VERENIGING LENS "- ,'i ;, ....

6\stelJeaigang nuruer-i2p, 1 maert 1991. .'i.- ,'! r. 'i .: rrr..r l ií
ll§í fl lli Ë

',, -i.,.iIi..
erè

2890 M, voièt, FJii,r;:'HermÈn. costerstraat 288',.25?1 pK.Dén.Haag.. ,.

;"* '' " It

!,}

.11.-;: * ,.r,'
t.-

: rl '''i'' .

o?oo
2B7t+
1-333

HiJziginge. - 't'""'r.
R. Bergenhenègouïen vord.t NS.
H. Jochems vordt NS.
D.tr'. Bi-ilsna Íordt NS.

Opzeggingen

bedankt !

LENS- j ul1iJ.eurn akt ivit e it en :

' De organisatie (Feko' " .lno.rarià).
i,

"Somethin§ oId, söhething nev.:1....tr..rr ' ... ., , ..'-i,..,: ;.. A'. . ,;.t ;i
* .. 1.., r

De I'iet6" oudere Euziek liefheblers veten íiéschièn no! dàt.,de 'fóntàstischà Glenn Mill :

Bend:met deze aenkondiging hun optreden.begon. Maar t[et deZe s.anlrötraliglng bedoet ik
hier iets anders ,' ns.melijk het, volgenale. Ter geJ-egeriheid van ons.Jubí.leum leek het miJ
aardig een selektie te meken vs.n fotoÍs die lriJ hebben, ven "beroendett en .rrteruchte"
el,ftalLen die in deze 7O laer ons IrnNS hebben verteguh*oorh:.ga: Iu is zofàis eënvoudi-'
ger gezeid dan ged.dan. Fot'omateriaaf is ei -genoeg naa r--gegevens over'd.e -oud.e el-ftaIIen,
veren niet éltiJd konpleet. Er blijft dan biJ LJENS aftiJd een mogelijkheid. open, 4ame-
LiJk een bezoek aan Dhr. Juffermans, Deze buitengewoon synpathieke LENS-nestor was
direct tereid ziJn nedeverking te verlenqn,eri uet uhieke feit. aeèa ziètr dÍs vóor dat
hiJ a1s oud-hoofdondervij z.er nog huisrerk drocht maken. overÍgens heeft biJ dit rnet p1e.
zier gedaan en lÍaèr' nogefÍJk nog eaDgevuLdi met. interèssante gegevens. Heel hartelijk, .

NB een uiteindeLiJke selectie bleven 12 fotors over, die in onze LENS-revue van tlJd t,
tiJal worden gepubl-iceerd. Zond.er onze pri.na-jonge gald.e te kort, te doenrleek het miJ
Bpeciea.l voor de a1 vat 'oudere LENs-letled ]-erik,deze el-ftell€n nog eeniteru'g te zien
net a1le herinneringen díe daar- voor hen aan verbonden ziJn. .onze reis d.oor de tiJti'be'-
gint in de zoEer van l)22 eD eindigt uiteraard in dlt JulileurnJaar. :

Atl Coret
Voorzítter.' ''

A.S, ZOIIDAG ! MAABT LENS - DWO AAIIV. 1Ir.OO UUr ..- ! _.

YriJdag l- Ea€.rt 199L

VeeL mensen zÍJn toch nièuvÉgÍerig geworden,d.oor d.e aankondiging oyer onze Surprise--
party. D8t ras ook de bedoeling. De hooftlprij s van onze 1öterij is een.geweldige t'.-,
feestevond op 1 $aErb op LENS. Een j,ed.er -met. lotnu!,mer 333 Ís uitgenoaligtl op die avo:írd
A€avang vao deze ayond is t 20.30 uu-r' en de toegang is GBATIS. De Euziek vordt ver-
zorgd door Eigh Level. Succes verzekerd. dus wiJ hopen dat d.e opkomst alit keer enorm i-s
Al1e leden vanaf de A-Junioren tot het oudste niet spefenii fid. of'donateur en ds o'udeir
van de Juegdleden'ziJn velkon. Zolg.,.er dus voor dat het clubgebouw yeer een keer vbl '.

komt. fot vrgaae

Achter de scheruen vordt druk geverkt om- het progremaa voör -18'mei 1991-.glailj.es te. latr-
verJ-open. Nu het er eindeliJk Heerlnaar uitzÍet det eÍ kornend weekeinde gevoetb&Ld ,

ga8t worden vragen wij as,n alLe voetballende seniorenLéden in het algemeen en de aan-
yoerders van deze elfta1Ien ín het bÍJzonder, oE d,e |'deel,neheïslij stentr in.te yuI}en.

-L-



ALs gqheugensteunt J e naken nii u er nognaals o! attent d,al vii,18 mei a.s' §ruliddags

o, r7.oo uur will_en beginnen met de zeske.np, vaàr.12 tea.ms aaB meedoen, vaq{a.a" dat
wij graa§ zo snel raö[e1iJk dé hiervöor besteBÍde ',deetnedersfoïBuJieren vsrl d'e aanvoer-
tteis vil1en ontva.n6en om te zien hoe groot.de animo bii de el-fgalLen is' Van enkel-e

- teams hebben viJ hàt formulier et binnen en tlaa:uit bleek de opkoBst van l-O of niiel t

speLers een haaibare kaart. Mocht d.e deelneueïsliist niet neer in,bet bezit ziJn van dt
aanvoerder dan Ís er bij ale Senioreirkoruii ssie in. persoon van nené Keuq eltiitl qen 

" 
':

nieuwe te verkriJgen. VOor eanstaand veek-entl alvast Ï|eer veel voet}e1 plezien en ver-
geet U.niet afs iéan zovee1 mogeliik speters bij de aanvoerder aap te meLden ! ;

:r

fLENSJ es ,

* Gcod o1d Joop }till-ems schiJnt gesignaleerd te ziJn op 2 kÍul<kèn'':' 1(?)

* Progratlma a. s. veekend :

j'

* l.liJ vensen Joop van harte beterschap een een spoeèig herstel I

* Mcrgen, vriJ tlag 1 naart ......'.SiJRPBÍSE...'..'. aanvang, 20.30 uur. M !

*

*

\+iilen d.e ZA/ZO seníoyen tiJd.ens het Pfsnnen van aktiviteiten in het Pas.sweekentl'
(t.v. vakan EiehuiEi es , eieren.zoeken, beÀken, eten etc.etc.) rekeniTs houden :net. een

eventueel d.ubbelProgranna ! .í :'

Uoàt U'in dit lreékentl. toch een $edstriid ïiILen verschulven. . . . . . '.'."1-" '
De Seko vacht gearne Uw schenking af I_ -:__--_;--" _,

De hoofdniecht van.onze zaterdag8 fdeling heeft een, zeer znare tegensl.ag te verwerken
gekregen ! r' -t
De.beiàe lpitsen, Dennis Santlers ( longontsteking ) en Ko v.d. Stee ( ingescheurale enke

Ianden) sta8n tle komende veken op non-aktief..

lliJ wensen Dennis en Ko van harte beterschap.-een een spoedig herstel- ! !!

zaterd.ag 2 naart..:

zondag 3 naart :
j

LEI{S.A].
FAVA .

IENS 2
I,ENS . 1

..IIBS A]-
.tr ENS l_. .

" Rijsuijk 2
DWo 't-

1U.30 uur
J,4 . JU UUr
11;00 uur
l-l+: 00 ur:r

xxxxxxxxxxxxxxxxxr(xxxxxxxxxx************iÀ****r******xxxxxxxxxxxxx***r*********i**r*
A.S. VRIJDAG 1 MAART: , SUnPSÏSE-PAITÏ AANVANG 20.30 uur

xxxxx*xxxidrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IJNICOBN T,INICORN. UNICORN UNICORN UNTCORN

^e -_aJmla I I(1. -B a. S. zond.aR:

I,ENS . - DWO

GDA' . . - Hoek van Hoflanal
DSo. - Vros .. .

:
Konpetitiestand ,'

',' Delfia . .l
líippolder '"1

'r laekk'wartier
-i '' ; i

7..H.v.Hol]and
8. Vredenburch
2. I.,ENS

l-0 . DHo .

1-l_. DSo
l-2. Delfia

!íestlantlia'
vuc -

Vredenburch.

,15-11+ 20-30
1\-13 15-19

1. Vros
2.- Iiaaktward ier
J . I,lippolder
h. ïestlandia
5. VUC

6. GDA

L5-23
15-18
15-r,8
rl+-r.6

':-5-:.:6

]-5-15

38-13
28-?3
2\-20
zB-16
20-L9

t5-1.'2
15-r2
tr- 9

28-31+
?t-27
19-30

12-L2_.L9=23 _

Weèt. LENS zich "los te,makenl' van de laatste drie ?

!íeesIerbi.l s,:s.^ zondag LENS -'D}IO th.00 uur !!

UNICONN UNICORNUNTCORN

-2-

lINICORN UNTCORN

t



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxÏ-xxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxt lxxxxxxxxxxxxxxxxxx*r«xxnxxxxroixrrirl\xxdx
,.,.'.,.

EUBIBI9E=BA8IY AANVANG 20.30 uur toeganei gratl§.:"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxïxxxxxxxxxxxx:(xxxxxxxxxxxxxxxx

SSSSSSSSSSSSSSSSSS§SSS ,:,, '],' i::,.i.
S SENIoREN ZOIÍDAG 

. S :.t i:. . i!.. ... i- 
" 

. , í:

YRIJDAG ]. MAART A.S.:

I,led,striJ dprogrs.rme 3 n4ert 1"991
il.oo
L1.00

uur
uur

. 532/}027 . .., A. Bok
610/1091 H. Claasens

de bar?erkzaanheden leveren
,\313016 " L. rellekaup

vr.
570/3]39 n.D. '
6to/32:-:0 , 4.n. ,

$o/3276
628na66

uur,
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

RKAW 1
LENS 2.
Delft 3
RKAYV 

'LENS'6
IENS 7
I,ENS B

GDS"6

IENS t_

LINS 2
IENS 2 .''
l{ippolder.
VELO K

LENS 6
LENS 7
Tonegido l-3
Triomph I

Dt{o . t
RiJ srÍiJk 2
2 nensen voor
IENS 3
LEÍ{S l+

Toofan 2
I,IVS 2
IENS 8
I,ENS 9

Y1
v1

L2 .00
11.00
l-1.00
13.00
10.00
1u .00

9ur
uur
uur
uur
uur
uur

'v213 :
\.2/3

Wedstril dprosr a.ma 10 naart 1991-
rll .00
rr. 0q
I0 .00
10.0q
11.00
13. 00
IL. 00
13. 00

- LB'IS 1

- l{ilhèl-nus 2

- LXNS 3
- I,ENS I+

- sv. Voorburg 6
-. Groen tiit . t5B/5

- Tonegitlo 13.
- Ï,EflS 9

o7o-36066t+2
oï0-3h6+088
070-3897776 I

o7g-5t6786 r .:
0T0-32961+06

vr.
610 ltozo
5\3/303'
553130>3
,7ol3tL9
6tol3ztt
630l3zït ;
628/3267 ,.

zuider!íiJk
'Diik
Kessels
Jorna

n. n.
. n'n'- .t

0r->-560311

Houtrust veld l+

' TransvaaL

J.
J.
I'
J.

1_

OPSTELLTNGEN.
IENS 1 t/n 9 EIs b'ekend.

AfschriJven
LENS 1 t/m 3"r'tiJ ale t"ainers
LENS ! : T. Vierl-ing
LENS.6 : I.l. iíeiJnen
I,!NS if : F: v. KniJff
LH'IS B : A. Biklerbeek
LENS 9 :.P. v. Jo1en

IIGCING TEBBETNEN:
Wippófaer I §p.part t'Oude laantt, Schoennakerstraat, Delft
Tonegialo - Rode1aan,, Voorburg 070:3860896
TrioEph - Zuiderpark, 2e gedeelte 0?0-3887\29
veLo - Noordireg 2§, Wateringen ., oa7l42-27'lg

IEnXN AANVOERDEBS VAN DE ELFTAIJ,EN r tln 9'

Uitsl-agen 18 t/n 2? tgbryaïí
IEI\IS L - Senper Altius . ?_A

WedstriJ dprograrEra L t/n I neart 1991

Woensgeg 6 m4p,rt

t:àr ,i -À -:

Ver§éet U, .Uv aleelue4ers for:Bulieren voor ile Ju-bileurdag op 18 nei niet in te vuI -en ,

en in te leveren ? Dit kan biJ ï,eo v..RÍjn, Jan Heins oi Tàn .'s-cravendiJk. " ., 
'

zzzzzzzzzzzzzzzT,z
Z ZAALVoETB}1I, z
zT,zzzzzzzzzzzzzT,z

21.1-, uur HDV 1 - LENS L
21,30 uur FV Snóeki 3 . IENS 2

-3-

2c
RHA

{". i



Vrlj das B qgett
L9.h0 uur LEJ,IS 3 - xngelsÍoan 2
t-9.00 uur r,ENS. 4 - 3KDE0 5 ..
* 

.trNS 3 ,*,, \ , 
: :e1f ..sgï:Íd1r-u"h.t"1 .1"ïT"r.

R1A
R3D

0ranJeplein
0ranJeplein

Ligging Sporthallen:
Eoutrust - Houtrustveg 108, Den Haag '

Transvaal - MeJubastre,at 41, Den Haag
oranJeplelu - Slicherstraat 11, Den HeBg.

xxxxxxxxxxx*xxro(xxxxxxxxxxxïxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxltxxl

YRIJDAG I MAAIT A.S.: . E9EEEIÉg;EëESI AAIIVANG 20.30 uur toegans sratis
xxlo(xxxxlo(xxxxxxxx:(xxxxxxxxxxxxxxx:orxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiixxxrqxxxxl

7,ZZ7,ZZZZZZZZ7.7,ZZZZZZZZZ7,7.7,ZZ7,7.ZZZZZZZZZZ
Z IANGS DE SPONTEN VAN DE Z.M.IADDER Z
zzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzT,zzzzzzzzzzz,zz

Progra.Dma zaterdag 2 naqrt l-99L
1\.30 uur nAvA
l-\,3o uur Monster ,
1\.30 uur Duinodrd ?

LENS )+

- L.,ENS L
-- I,ENS 2
- TENS 3

- is vriJ

H. Merkestein
C.M, WiLl-ems

n,n,

o05/to?5
o72/].o57
o23/].29\

, ' ti-., '

LlGGII{G TERREINEN:
XAVA : I'{r,P. Drooglever I'ortuynweg, Zuiderpark 2e gedee}te telr 3BB7\2, f'Monster : Sportpark uPolanen'r te Monster gelegen nabiJ de f]ats, ingang Duivenoord.e-

straat teI: OL?\9-l+5?23 , 'i

Duinoord : Isabell-aland telr 3l+?4399.

VerzaaeltiJden: LE}IS I .13.00 uur LHrlS 3 13.00 uur :

I,ENS 2 13.00 uur

Bventuele aÍbel-dingen voor IENS t en 2 biJ Hans de Bruijn . te1: Oi5-6123g6,

O?STELIING I,ENS 3:
P. Ase, N. JBgesBr, W.v. Mersbergen, L. Mid4elburg,.L. Sinke. J. WittiDg, R, Keus,,'

Eventuele efnel-dingen biJ R. Keus
kantine tel: 3661-311+.

tel: 36015)+1 of vriJdags tot 19,30 utr in rle I,ENS-

005/r.015
otz/to\3

'023/r-298

Lh.3o uur LENS
Ll.l+, uur LENS 2
1[.30 uu" I,ENS 3

TXNS \

. Merkestein

. Pl-ante
-n,n.

ltegtqmn? za'berdag 9 maart 1991
- Wassenaan
- JAC ll
- DSVP B
- vriJ

BiJ deze vitde if dè spelers va-rr de se.Lektie (za) bedenken voor de f"uituand alie Ík
van Jullie mocht' ontvengen, Hopelijk tot zaterdag. I

gen v,d. Nou1and.

Weet IJENS ult d.e gevarenzone te konen..,.,.? |
a.s. zondag kunt U iret veten ! : l

IENS - DI.IO th. OO uur.

VAN EEÍ JEUGDI'RONT

Alseraeen kontsktpersoo'' i:ïi ];i;iliï';rï'::::"::i::.ï1a??,?à i1"3"Ë,::::'

\

H
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I
I

I
Hed6 i,l dprogra.ma',.4-B-C-D-E en F J eued.

I
AíbeIl.en vooi ondergtaantle lledstrijden, a]'Ieén ltJ.Pau1 v.d..Steen (39?OI5l+) :,rr ..,,-'
zo sríel" nogel.iJk,. dobh uiterliJk *'oó, urïJE!-avoEd ,19. o0 , uui. SiJ geen gehoor ,!r . , . rr
tellein near Fied: Grens (3635[18), In uiterste nood.'nóg óp zBtèrdagnorgeh op i.r .; i;;.-'
I,ENS l( 366I-31-l+ ) . na 0.oo uur biJ iemand. va.n de JeugdkonnisÀie. " 
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-aaavezig Julo, vanaf B.3O uur: ],. vtl-. 3er[, M,. den HeiJer e.n M.- Re
-na d.e ved.strijderi v.air D1 t/m F5 .l-ekher pannekoeken eten (Cte Xopy
-gearne ouOei's n'et ïerroer voor LENS E1 t/u'86 '

-lee! onderstirirooe tody goeà door '' '' I

-opslellingen als bekend roet uitzond.ering van:
d

o IEIS 81 ,uet F. Alla<Ii1 zonder
o I,ENS 'Cl. zontlèr M. Jansen , ( aie
o rdlts ce net M.' .rànsdir
; r,6is ;; ;;; ii: i;;f,;ker . i-
o I,ENS. EL zohder E. Wolsheiuer
o IENS E2 roet E. \{olsheiner'
o rliNs rb het 'ti:.' '
o lÉns re 'zondLi M.-'vd. voorb,

M. Izenèoorn. ,
LENS C2) '- "

( zÍe IENS E2)

K." ],oriij' (otË'trl r>)
G. Gomers, R, Kipp, K. Lorie, K..Monberg, S.
Lelder: M. KÍpp.

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

' -'tt'

.Ir.".-' ",-:",: t::..". ;i !-!n
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o LENS F!:
. .l

I
Schaduvpro grS.EIIe J

Veraar, R. Verhèy, M. Voigt

3- i ..i .i.t"J

,

ilet ziet dr near"uit d.at a.!. iàtuà"e ae -tonËiitie veL *eer aoor zei 
.!àà.' 

Iriar, ",J'bet hopen. 3iJ tviJ'felachtÍge oirstandigheden uoeten de slele"s.van.A]. tfr C2 vanaf ,"t 8.1+5 uur eveD naar Iokatel TV kijken. De spelers ven DI t/n F5 nogen vanaf .8.30 uur"
(all-óen §5 yanaf T.)+5 uur) evèn naar LENS beIlen (f66f:f\ en naar gÈen enkel ander
nr:mtir ) of bet voetbaLlen Aoorgaat. Is al-Ies afgekeurd. d&B gaat het ouderstaaridd '' " ,-'-
prograJmre. in:;- ' 'r . r,.' ,,. :'- t..:.

i
I
1I

I
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Se.uenkoust LENS

1\. 30
12.30
11. 30
10 .30
9.30

uur
uur
uur
uur

13;00
lil. 00
l_0.30

uuT
uur
uur
uur
uur

ONA A].
Spardaenr 20 ..

El,Í§Ë 81
HMSIT C].

(kulètgrae ) coud.a
( kunstgras ), Botterdan
( kunstgras ) ' ,''.(kuustgras) . j

( kuastgras )

1 f,slls 41
- i,H{s 81
.- I,ENS 82
- IENS Cl-

uut.HMSF C2 - TENS C2
.j.

9. 30
8 .4,

Voor d.eze tee.:ns kou.en ra{} iriJt' àiru ti3a"o'-overeen net d.e kompetitÍewedstrij den. Nietr
aa.n te doen en éveu ettent ziJn. Dat Eoet kulnen. Voettalschoenen met afschroefbs.re
DoB zijn verbodèn op het kunsigras. Voor AL.en PI r€EeFen ve óp oudgrs. mgt verÍoer..

l-0.30 uur LENS, DI t,/n tr'5 pannekoekvoetba]' .( zie kopy hieronder) -..10.30'uui

EerEt gaan ve. lekker Íret JuïLie wat voetbaIIen.. Het 1íefst op hdt straud Èèar ook bet
zuid.erpè"k, de terharde velalJes vau Kviek §port'of de zaal ziJn mogelijkheilen. Kolr
alleneal on 10.30 uur naar LENS met bÍJ Je: sportkLeding, voetbal- en gmseiroeuen en e€

trainiqgspaki lle, rekenen op alle speteis, a]lé IeÍders àn ouders uet vervoer. Na het
voetballen staan'er den zotn 300 pairnekoekeà. kleés op lJffi'lS'-met uàtuÉIiJk v'at te drinkÉ i
Dat ïorttt,snulIeu. Eind.e 1L3.30 gur. Je zbu bijna hopen. dat het voettsLlen afgekeurd
vas, Hoeft echt àiet hoor tl! Gaat het ko4petitievoetbql door dan kohen'w'e na d.e ned-
strild gelroon àlle&aal terug op IENS om per tea.ro de pannekoeken op te eten.

DUS A. S. ZATERDAG AI,TIJD. PAI{NEIIKOEKEN ETEtr V00R D1 t/n.T5.

RelsJes einiie seizoen.

Op dit roment zijn ve o.a. bezig óet het organlseren van reisJes Daàr ZuÍd ,lilmburglvoor
diverse tea.Es, We ziJn van pl-ao. orir met Al-,81;82,CL,C2,D1,D2,E1,82,83, en tr1I op stap te
gèan. De reisJeË kosten i f 100r- per persooir eD de deelxeEeiè noeten zelfrvoor eeí
Elaapzak eD een stretche!, luchtÈeè of matrasJe zorgen. Ge6lapeB vordt in tenten, liieeà-
lolalen of carèTans. Biunen tvee rreken noeten ïe bes.Iissen of ve eiht gaarn. GdAacht
vordt aan eiad, nei (na d.e exaoens ) of begin jirni, ZiJn er nog ueer tea,ns d.ie op stàp
v-i1len neem dan even kontakt op nnet Pau]. vd, Steen. ..

netuurl-iJ k best
ueet T 'at Je ervo
staÍ van FC Den
oekenburgb. Echt
liefhèbber. Is e
tussen 10 en 16
Ps.ul, Yd , Steen.

Feesta.vond.

VoetbF'i'kasp ,r

Í 295,- isvleinig anillo bioBeu LENS voor het voetbalkerrp'van de Haegàe vgetlqL BonA,
Teel'ge1d naar het is het beslist ïaaral en echt niet zoveel a1s. Jei .

or terugkriJ gt. ViJf da6en vo1 met voetbal-. 'TraÍning van de techniqche
Haag eD bekend.e profvoetballers. , Etetr en sl,apeD in Jeug"dherberg 

- 
,

ee! te gekte viJf dagetr ( 12 t/fr,'l-:6 augustus ) voor d.e echte voetbàt-
r hiet llaar één van oI] l,Elvs ?? Dat gèIoven vij echt niet, Ben Je ; ;

Jaar en heb Je Ínteiesse. vraag den een inschriJ fformulier bÍJ
' ,,.,,. .. .''" J .: . . ,1. .i .-, i

Sent u ook zo nieuwsgierig wet er op 1 ra.&rb gs.s,t gebeuren op I,EI{S..0utlers, Ieiders, .
trainerà klJk Bérust eeDs voo? in deze LENSreveu. De , feestkorDmissie brent licbt in atezé
dul.sterlis. Eet'za1 echt een te gek feest wordeir ret life-nusic, Dít mag.Jè niet
uissen',' Aanvang 20-30 uur. Íot oii3A.g.

Zs"alvoétba1

Echt een schot in d.e roos IÍas tlit idee. Hei begon rs morgens a.1 met cle F-kl,ssers, :

6

- ' ,,. ..,í .,. -
Etgenlijk badd.en de A-, en B-ktassers op eonderqag 28 februarl fooptraluilg. Doordat .

ze voetbellen gaat dit niet door eu verschulveh vé bet nàer d.ohèerdag 7" n+art. 0p . .

donderdag28februar1d'anEaarïeereen1óóptiainingvoof,deC-D-eàE-spe].er6.



í

0m 9.00 uuI vas íedeleen present biJ Eprothal oranj eplein. Helaa.s hwam de beheerder
pas vlak voor ha.If tíen aan. Het rachten $erd echter beloond door de spelers. Zon,ler
íncidenten speelden zij een heeL uur lang in deze mooie sporthal. Toen ziJ kl-aar
varen stondeo El+,85,X6 en Fl aL te tra.lpelen van ongedulal. Snel begonnen de ved.strÍJd-
Jes en het uur }Ías zo voorbiJ. Vervolgens naar §porthal oTerbosch vaar Theo Eoefnagel
begon rnet een païcours en tensLotte een onderling toernooi èfïerkte met E1,E2 en 83,
Daerna D3 dié onqerlÍng een Leute partiJ speeLde. Ton organiseertle eeï.toernooi met
Dl- en D2 en nonald .l'aapte" d.it natuurlÍJk na met C1 en C2. John Mans.ielà-rwi.Ltte ook del- ï''r
even: neespelen. .Oh,0h,Oh, wat verd hiJ gedoid. door onze C-klassers, LENS B3 -vas óic.arna ,

aan de,: treuït ,.Voor hunlonderlinge partiJ. 82 sloot deue avond. af rnet .wedstiiJdjes tégen r-

!HC. Xr.$as soms heel..goed voetbal te zien vooraL van de kant van IENS.
percentage van e6 _% pÍocent betekent alat Juuie er zin in hadden. Dat.he
kunnen zien .döor het eíthousiaste voetbal. WiJ hopen dat Jul1ie dit ook
laten ziéí, Vaí:ons mog tlit a.s. zaterd.ag a.l ziJn. Hoe leuk het zaalvogt
er gaat-nÍéts boven- het voetballen op het ve1d.

Een opkoÈst .

$en.w.rJf oo.!r
op het -veId.
ba1 ook vaÉ ''

J.

*-'1* .'

lr-Y:.

Í -4

Niet opkónérd zealvoetbal-

NatuurliJk. rraren. er oök veex enkele spelerg. die zomaar wegb

Th. Iachman (83) D.

leveí. Het schiJ4t echt -.
noeillJk te liJn om,erren j-ets te leten horen. !ÍÍJ vervachten a.s,. donder dàe of ' ',rrríaqq-
avond. alsnog

:. 
e.yen e-e-n.. telefoontJ e ( 391o1rl+ ) tussen l-8. 00 en 19 . O0 uur..

rJ.l
van :

Obd.sln (D3), R ten'Kdte, S. Oufrigh eh D vd. -Vegt' aIlen van F)+)..
en G. Giirnreqs-1,( I c)
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KaÍrifioen was Lens I DJ.,niijt gèwöidè!; zoals.uit het ondeÍstaande r_-t +3: " ,._f
§tandenoverzicht blukt. ' - '. .'' '" t '*.4' ! ; '"- -'-'r

Prcmolle-Feesl 25 Auguslus '23,

Elndstand 2e Rlasse E ion D.H.V;B,'|

!è1." 
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LENS 1 ZOHER 1922

De Lwee hoogstgeplaatsterr komen. vo.eahmerking efl derhalvó zal Lens helrt dc 1e klasse D.l.l-V.8. ultkomen,

or promotie iD
t vo I gend selzoen

Staand: Toon Hauser _ [,lim
- Bep Starrehburg _ Nelis
Zi LLrrnd: Piet t,el lekoorn
Kni J f ,

van Boheeuen -' piet v.d.Donk _ Andre
I4r,rinl. * Koos t,lakD t -
Ëef LJezenber.g - Jan v.d.ioorberg _

NlJland

Jan

Telreln eà.n de duinvoet hij boerderi5 iv.o.Hade.
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Nieuv tel-e foonnulrmer
19?6 G. Kuiper, seàÀ, S\618z>

Boete
leg-Jàtrat ieliosteir . : If boeËing" Ír20,j; T.Hr..,Eikstra. -. .- .rrr' l
Retistratiekosten- :.i2i-.boexini-r-siro.i-, n.i,plo,ar.i-1. "-'':ï-; - iil''.I.dÏ lÏ,.I ' .i.* r'

*y';.i"i 
19e11,, I tq--ol,{ I }ar'r"ffi 4*{$:i :q1":{:b;"ÉJ rààii' #: íHF-: :'rekènins t299dt229:!a!oIe,lLD*l1: Ii*ue.i.'1t.".ly,.g.vldCl-ielnilsi,r:iJË-dnaei-:.ver:

meldins van , trBoetèttI É-4*à rÈ'*+:r' -

. .1... ;*,1, , ''
'''"-l ':Ë 'tif' 

Het Sestqlrt"r 'l

TI4IIERS j' u.r.,:';i .",,t . .1.,r:i" :.
Het;bestuur aeet orereeirl;;fu"" .o"ygi* *, .6 *iàir,"! ''iàn'ae zàteraessel,ekt ie,
Hans -de BruÍJn, on de,veibin3enis netl een . j àefrtë. ve"f.ngen. .Ook 'John Bàerema, die
halverlÍege het seizoen.de tàak a1s trainer van'd.e zond.Egseniören !-serektie overnam
variTon scheer zal nog een Jaar aan onze vereàlging verboidèrr lti;.y.n. Hij zal_ koEend
seizoen a.l-s ass istent-trainer v-àn de zondagsele[tie ..fungeren.' Èen jiets dndere taak-
stàtting tlus, hetgeen.ie maken heeft oe!.piaapu" 

"oo" "Ër-Ë""iírreà. àpzet van ae
zo'nd.?.gserekties voor 'Èomend seizoèn. ]liernèe is"Ëet "itrainèrspia.tJ "" ioor komend sei-
zoeB veer rond. Het bestuur is ervan, àvertuigd. over. een.goed. irainéfstbrps t,e Oe-
sclrikken en het doet bns dan ook lenoegèn'dat $e erin ziJ{ ges}aagd, behoud.ens: een
eítete wijzigins bii.de' Jeugd; alie tràiners "o;, ;;; "ih+E-""ir3Èi ;;';;;;à.;:--
V6or de kontinuÍteit een goed.è zaak. ... ..-..i, -,.."':,- '"r,.1 ,ii t 

. ",., llJ . I,, I .t.^:t.,, ;.-....." .,;..r*"r""*"rr. i,',.:.,Í-,
$ I ...c. 1:'i.-.-,.-. or-....

4 ,,,i. ..u.. '..ji. J-N M+MU4ruM , ';''.!;: 1, ..tt,.^:-; i',-.i;
{r*nu" o,.la ,iil neaujeaeera,' ;H ."ilJ ;; ;à.i' gereaen ,r'r";;."r""ï'. i; Jr"-;:
Leden eeb van tle oudste IiENS-vöetbaLlers- 'uit de e!èrste jaren,.namelijk André:Ni.jlàfrd.
r:óige uraanderi later overleed" ook ziJn ""à"" ur"v, la"r-Ë":n"à"à, 

"iJËp'aiïr, """-íËfr,-'eers'1-.e elftar vinden op de foto op bladzijate p tan de vor:.i1à. txÍs-reieu: 
" 
ven tintói

ndar rechts ; is het . nu.mer l+ ven de stdande ïiJ ,j . De.,foto is:van . 192à:; lIk fus toen i.öc
rnàer hée.l koi! 1id,:iHet'jaar dààrvöóï'sp!érae '-ít; teeent. r,EIs 

' al§ .r-iíEv'an Í1.'i.sl - .;+'-
een aftaktins:'va.n het:.toàn o.ok lreèds t"ii'.;àu .cr""i ,iiír"h,ii:-iËil;i*b';. ;Èt iió-i. ,[

Andr6 NiJlerg..tred.dé;it ór }era"r-ao'orr.dd:.buuirci,it-nonitivn;:.""':rià. r.,..ffiroó
ingehiJt in de cartesiusstreat op d.e nuur van de zusterstuin. En het is vriend-
6chap gebreven, zoers bl-eek biJ Din of meer toev&rrige ontnoetingen. }IlJ hebben ook
samen een d.anscursus gevolgd-. Al-s danser was hÍJ even renig al-s op het voetbalveld,
va'ar hiJ neni.g d.oelpunt sccorde. lliJ hebben ook sÈ.uen r,ENS gediend in te Elftar-
co@issie. Als bij uitvedstriJden tnoest vorden..gevaqht pp het perron voor tle trein,
vo-rnde onze vriendenkring nog even een koortJe.om onoèr, Iei-ding van dirigent André
d.ië een grote l-iefde fraO-voor: zan6 én..'muziet ,l 

ti,et rENscLubfied te zinAen: ',!íaar:lj tt t:.öuàe -.euinenland voetbdl trboritij vfèri,r.b1dulre, trirÍ en vitte bràet iea'rà .:

I,Els-:maa siert, enz.rr De *iJs'.vel het llinbtr§se: l-.ie.ö, ,de tekst kuàn riit'het trèià ,

varl Atrdré.outlste zus Arna; Mi'Jn In Memoiiain is wai 'anders. uitÀèvalleri dan Ëèwoon- 'l -
.fiJk; naar oók'voor hen en vo-ór Mary.lrraàg; Ír ."v-orièrïs' eoeae', eóvboàt:e on.dnis ee- f,, .

b"[ 
I,9*,rlT,zie]-erust' Mögeii zíj histen 1n cóas vrËàe ! '1.,. ij.:-i*r lrrd:i-,i '.

r.t ,, .*È.', i 3- * ;.;' .

'i ,' ;'." :'l : .in:',,. .! i'-
§" ,, .'1 ;q;'';i ' r' ' '.'I '-i ' '

1 : . ,, :(. Jii' jr'i' .-t' '; : . ,i"'.- ' j
ï



I,XNS NA DD Ï{TNTER........OIITDOOID OT'NOG STEF,DS DINPYRTES ???

Sen"aanlaI veken ijapret, viniè?sport, bevroren vel-àen en een àór1og, ve"a!", Uugori-
nen rre e?gel-open ïeekend veer eelq seriues aa.n yoetbal]en te atènke4. Klriek-sport- _-

en sirand rerden ingeruifd voor sappige veides (of rÍas het soppige ?), sonmige spelers
hadA()n zelfs hun veeldèrig haèrde.s ingeruild voor een kort, stekel-ig marinierstoe-
petJrir: kortom, h€t.l"eek of iedereen er Í'eer klasr voor., L'as. u -, r:. _.,..r..

Zate:'dag I déeà het buitegevoon goeA. Iíet von vriJ .nekkelÍjk biJ het zvekke RAVI rnet
5-0 ,irus stand L-0) en er ligd èen periodetitel in het verschiet. Ook A1 kwam. goed.
uit i1e koude startbfoklen. In een velisvaar slechte vedstriJd.tegen EBS won het zo-
'è1§.l rlat heet regelnatig net .6-2. De zöndag A-selektier is nog 'Bteed.6. nièt helemaél .

,,.ontd()öid. Het tweede verloor volstrekt kansLoos op eigen vetd net 5:1 van RiJswiJk.
Het r:erste speelde red.elijk kompLeet (alleen Rieharat v.d. Hoek ontbrak r,regens zlëkte)
teger) DWo. De eerste he].ft was voor IENS naan d.e overmacht koD "niet in goelpunten .

lÍordcn oEgezet (toch eI.een probleem a1s Je het doelsaldo ziet: 19 dcietpunten Ín
16 vr:dstriJden ) , De tveetle hel-ft werd. DWO iets, beter, rnaar het ÍÍas d.lrÍdel1Jk. det. de
Zoeterneerd.ers. niet echt veel risico vild.en nemen, zodat het op een I'bloedlozerr -,
uittl'aeide. :. .. . .'
Iaterr we hopeu det ruet het stiJgen van d.e ter0peratuur ook ale resul-taten een stiJgentle
Iijn te zien zuIlea geven. 1 * ? , 

., l.i. "

xed.

SI.TNG AVOND

Nog rrooit in de Kuip biJ de Bo]1Ílg Stones geveest ?3??
DÍt lrordt Je kans.

0p vliJdag 12 apri] l99L za,f de Rhybhn & Bleus bsnd !'BAI',P

Ín de kantine van LENS.
'n .ST-AirÍP" - oÈtrqden i ... I

ÍAanvztog 21'30 uur. Tóegarg 5'2,50 p.p.: AlIe leden vanaf A-Junioren ziJn 'weLkom: ""i
I{B,der-e meded.eJ-ingen ontrent d.e verkoop van kaarten vo.lgen. ' ,.1.
Orgar-isatie : Eenk Hoppenbroulrers.

flX{S J es'.

1,, i -1

* Get.oord. op d.e tribune biJ d.e vedstrÍJd IENS 2 - RiJsvijk 2
1I .':"",-.,':'* I'kcÍr nou, clie aanvoerder kan echt niks, d.ie heeft die band a1lèen naar omd,etlie:

ané.ers uit elkaar vaLt'r (... ) :-. | . '.1"'- t. , - .. .l .'.. :3"' ...
,l De Ibl,ind.e potrr is afgelopen zond.ag gewonnen door nurlrer 9.Anje Vera-ar
* De priJs kan worden afgehas,trd, bij Ma,rtin Beuver ' 

.. 
*.r-- 

- "'-
* De eerste hooftlpriJs kan zaterdag a.s.tworden bÍnnengehaald. ' -.
t A].e zaterdag 1- in de thuisuettstrij d tegen.Wassenaar 1 punt,behaalt

zel.f vinnaa.r van de t}íeed.e periotle noergen r 'r' : " ^

Ë neeen genoeg om zaterdag nassaal deze vedstrlJè te bezoekën .i-.
! ,,'i'

* Oot ls er a.s. zeterclag een duel tussen twee kopIopers....:'....
It IEIjS 41 - Scheveningen A1 aanv8,ng 12.30 uur

uag ze zich:'

. lr''i r

l:,

,, .:'.* Peter I,C"I9., _p 
(za_ 2) heeft e,fgeloped zeterdag tiide_ns rde vedstriJd _tegeD"v.v'.'Mon-ster een dublele beenbreu-h opgelopen.,. . . . . . . . o! ,. , . , ..r...-

* Peter L,arikanp I s adles c.q. herste]-lingsoord I Meppelïeg 900Y te Den'Ileag
r En dan nu veer bunor.. . ..,\'i , -' .'.
* Ook zat. 3 heeft nog maar 1 purit nodig'voor een periode-titel !!." ' .''i.r '.,.
x Verrlere informatie hier omtrent biJ Rene Keus. .,,. ,,t'::l:* Maantla6 11 Eaert a.s. LENS t/rn 21 Jear - f'C Den Haeg land.e1iJk, aavai:g 19,00.uut.

-1*
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.UNICORN
lJNICORN UNÏCOBN UNICORN I'N I CORN

I
T,ENS DWo 0-0 ,

Oud-t r€,iher van versheidene Heagse voetbalklubs waarond.er ook LENS; .een man èie'nu
alleen nog maax af en toe een ba[etJe in de zaal (mee)trapt (Si;ttrotf Pers j) en,:
daarbiJ nog weleens d.oor nenig arbiter voor*tijdig vordt ïeggestuurd.... ..... ';
Xd. noos was afgelopen zondag onze UNlcoBN-rapporteur ! HiJ gaf ziJn nening over deze
ïedstriJd net een enkel uoord: 'rHet ontbrak LENS aan rust in 't tee$ en er z8.t geen
liJn in rt el-ftal .l Als ik niet de spelers naar de ,vedstrijd op punten.Eoest be.oord.e-
Ien, dan hed ik een b gegeven !11". )

Ed behankt voor Je medeverkging !

Uitslegen 3e k].asse I IEiltr i
Leakkwartier'
Del-fia
Wippaltler

Kompetit i estBnd:

- Vredenburch
- WestlaDdia
-wc

l+0-13

25-23
23-20
30-19
2h-30

È,. s. Zondag één inhaalvedstri,id: .

!íest,fandie Vredenburch aanyeng L\.OO uur.

0-1
'1._)

L-3

LENS
GDA

DSC

- DHO

- HvH

- VIOS

0-0
2:2
0-2

1

3
l+

5
6

7
B

9
L0
l-l-
12

v]0s
Laakkvartier
!íippold.er
vuc
Westlandia
GDA

H,v.EolIand
Vredenburch
IENS
D}IO
IJó(,,

Delfia

t6-2,
r-6-18
16-18
r,6-18
]-5-L6
16-16

J-b-1>
].r-15
16-l-3
t-6-13
L6-tz
r6-11

22-32
a6-]t9
t9-23
2B-31+
D1 -)O
a1-51

a.s. Zondag speelt IENS vriend.schappeliJ k. uit tegen RKAW. Deze wed.striJd. begint ou
1lr . OO uur.

UNICORN UNICORN UNICORN UNICOBN UNICORN ,J

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIONE§ ZONDÀG S
cccac c cc cceccc eccecccc

Uitslsgen zoidqg 3 maatt 1991
I,ENS 1
I,ENS 2
Wippol-der 3
Velo l+

I,ENS 6
IENS 7
Tonegído l-3
Trlonph,

0-0
'I 

-(' o-2
LENS, lt_niet, opgekouen

4-2
6-L
h_3

,. o-?

- DWo 1
- RÍjswÍjk 2

- I,ENS 3
- IENS \
- Toofan 2

-wvs2
- I,ENS B

- LENS 9

Wedstrij dprograrma zondag 10 maart 1991
1)+.00 uur RKAvv 1
11.00 uui LENS, 2
10.00 uur Delft 3
10.00 uur RKAYV , _

11.00 uur LENS 6
13 .00 uur I,ENS 7
1.1.00 uur LENS 8- .

13.00 uur IENS 9

0pstell inge4

IENS 1
wilheLnuè 2 "'
IENS 3
LENS h
Voorburg 6
Groen Wit 'r8l,
Tonegid.o 13
GDS 6

Vr,
6ao ltozo
5\3/3035
,>3/3053
57ol3tL9
6Lo/3?rt. 
63o/328t
628/tz6t

J
J
F
J

. ZuideiwiJk ' V1

. DiJk

. Kessels

. Jorna
n,n.
n.n.

Y2
vL
v3
v2

l+

IENS 1 t/E 9 als bekend.



Afsc lri.jven
IENS 1 t/n 3
IENS ll
I,ENS 6
IENS T
I,ENS B

LXNS 9

biJ de trainers
T, Vierllng
I{. Heijnen
F. v. Knij ff
A, Bifderbeek
P. Jole

oTo-36066)l2 ,

0?0-3\61088
o?o-389T176
o'r9-5].6't86
o7o-3296t+06

'+I.'' -' j :i

Í-'i

Weds'.riltlltpg@
rtr . OO

10. 30
11.0r)
13.00
f2.00
r_0. 30
U;00
12.00

uur I,XNS l- -
uuï Wilhelmus 2
uur ï,ENS 3 -
uui LENS h .-
uur Voórbi:rg 6 l "'"'-
uur Groen Wit. | 5B/5
uur,I,ENS 8, .. .- j..ii : -
uur GDS . r 1.-. :

'Dinsdee 19 ridart 199L' 'j
19,30 uur S0A.l- - LENS 1
20.00 uur LENS 3 - SW 3
rrsining nièt-àelektÍe

DSO 1

Delfi 3
NKAYV 5
I,ENS 6 '"
I,ENS T
Archipel'.7
IENS 9

,3?/to25
61.0ltogz
51813018
553/30't\
,70/31h)+'
6to/32t2
$o/3?Bo.
6?8l3z7o

Í.J.

P.C.

.4.r.

oortnóni -'- ' :., i
Meeder , ,.,
VreeswiJk, .: i
UiterdiJk-

. i',a,

v. Iftijff .,
Di sse.Ltlorp
Kuypeis '

C. H. de Hey

I,ENS T
IENS 6
LENS 

.T

Vana::' vrlJdag B. maart is er voor d.e niet geselecteerde spelers van de zatertlag en de
zondag senioren lreer d.e nogelÍjkheid tot trainen. Aanvang 20.00 uur.' r i.

Aanvezig 19.30 uur.

TopscorèersliCst seizoen '90/ t 9L

21 doèlpunten "

20 doalpàteí ''t
1,9 d(ieLpurrten

x
F
A

I,laan(lag lL maart
L9,00 uur LENS tot 2l ie.ar - I'C Den Haag, IanaleliJk.

IJ IJLL I 
'LL 

IJIJ'JTJ L I'TJL IJL

Z, Z1\ALYOETBLT' .Z - . '
lJLlrl! t ta lrL L lrlJ Llt L LtrtJ

Progr 'anna B t/m 1, maart L991,

vriJ<lae I naaii i-991,
. :. 'i

l. - l' I -l'

- Engelsnan 2
-HOo5

tr

R1A
R3D

R1A
n3D

Maan(.ag 11 Eaart L99f.-.ZI.[trGil,riEz- - --
SV r3r/z '

Dond€,rdag 1l+ naart 1991 ,.,,

20.3(r uur TtIe ChaEpions 2- IENS 3
22 .00 uur Exhes 2..,., . :; - : L,XNS l+

Vril ctas 15 naart 1991

L9.4(r uur IEI{S 3 .
3-!. 00 uur LENS IT

20.30 uur SHS 1

JJiggj.ng Sporthallen
0reaj eplein
Houtrust ..

Overbosclr

RHA J:r . 1,Iaà16erg. overboéch

oranJeplein .
orenj èp1ein.

- I,ENS 1

r' l

" Iloutrust veld 2
Iloutrust veld 3

'' Houtrust veld I+

- Slicherstraat, 11.,

- Houtrustveg 108
- Vlaskamp 3

Den ïaag
Den Haag
Den HaBg

2c

I,ïGGING TEREEINEN: i.. 1 '. , 'l ,.r.1
ÀKAV{ - Spgxtperk De lleuvel, HeuveLqeg, Ieid8chend.en, tel-: 010-3271215 "

De1fb-Kerkepo}derveg,De1ft,te].:01,-,60612j,''.
GDS - ErasmusrÍeg t.o. Schiltlersgeartie, tel: 0?0-32132tr3 .::, * . -;:

',,.i
.
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Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.TADDEN Z
Ulr ObLlrL lrtJl! LL Lblr 11ltL lJblJ LbtJL lr L lr Lt L lr LL b lrbl3tJ IJ L

Uitslegen zaterdae 2 Eaart 1991
NAVA
Mons ber 5
Duincord

Pro ra.rma Zater uaat I 1
1 ,30 uur

- I;EN

- IEN
- IAN

0-,
4-1
5-O

\:

S1
nz
S3

' Meïkestein "
Plante
n.n. .-

lt.h5 uur
1)+ . 30 uul

IENS 1
Ï,ENS 2
TENS 3
LENS \

- I,lassenaar
-JACll
-DSVP8
- vriJ

H

R

' 'll

.....'-'
VeÏza!í'el-ti,i d.en :

LENS l- l-3.30 uur LENS 3 13.30 uur
LENS 2 10.1+, uur LEI,IS h vriJ
Eventuel-e afureldingen voor LENS L en 2 biJ Hans de BruiJn, te1:
OPSTELI,TNG LENS 3:

'i. ,\i .r

o75.6a2396'

P. Axe, N. Ja6essr, W.v. Mersbergen. L. Mi-tldelburg, L. Sinke, J. Witting, B. Këus,
J. Kouvenhoven, G. Benvenuto + !1. Knops, X. Knops, K. ï,ipnan. ' I. ' ..'.

Eventuele afmeldingen blJ R. Keus te1: 36015h0 of vrÍjdags tot 19.30..uur in d.e IENS
kantine tel-: 366131\. t,. 1....r

Pro armra zaterda L6 naart 1 1
.30 uur

12.00 uur
11.1+! uur
1l+ . 30 uur

TENS 1
LENS 2
IE"NS 3
LENS \

0rnas
RAS 2
Lyra -LJ_

Ioosd.uinen 9

Vis
HoutmaD

oo5hoz't ,

o12ho62" ""
023/].297 "
031+/r.3h6

A.Th.
I.I.G,

n,n
n.n

Na de écl-atente overvinning van zaterd.ag 1 op nAVA, vord.t het a..s. zaterdag ! naart
oEr l.L.3O uur op het LINs-terrein weer knap spannend, Wat'staat er nanelijk-te se-
beuren. IXNS zeterdag 1 speeLt een belangrijke \.'edstriJd tegqn Wassenaar L. Met een
6e1i;.kspe1 is het vleggeschip van de zaterd.ag afdeling dàn 2= periotle kampioen. j..
Wilt U dit ook neemaken en ons aanmoedigen? 0m ha'tf drie bent U van harte welkon.

VAN }iET JEUGDIBONT

Algeneen kontaktpersoon: PauL v.d.Steen, Chopinstraat 1_O3, ZrSt SV Den. Haag,
tel: 3970151+. Bij geen gehoor: 36351+l-8 Fred Grens,..'

Wedstri.idproere.n:na A-3-C-D-E en tr' .1eusd.

Afbeflen voor ond.erstaentle vedstriJden aIleen bij pau]. v,d..Steen (39T0151+)
zo snel noge]-iJk doch ulterlijk voor vrijdagavond l-9.00 uur. BiJ,geen gèhöor
bel-Len naar Fyed erens (363rh8). In uiterste nooè Éog op zaterd.a,gno"gàn op'
LENS (366L31U) na 8.00 uur blJ iemantl van de j eugdkommisij.e. -';'i .".
E]ft€ 1 datun aen\/ena teceDstend.er Éit thuis terrein,/ve1d .- saB, k. lens

9
1l+

I
l-3

B

13

9
9
9
9
9
I
o

10
9

t0

AI
B1
82
B3
c1

D}

D2

maalt
DA,grt
baa!t
lnaaït
[aart
Eaart
baart
uaart
naart,
neart

12.30
12 .00
13.00
Ll+ . 30
10.30
11.30

9.00
l-l+. oo
L0.00
r-\ . oo

Scheveningen A1 thuis V1
Boodenburg 81 uit Leitlen'
VIOS 82 uit M.Stokelean'
IJaakkvartie! 83 uit J.v. Beerstr.
HBS Cl thuis y]-
Spoorvijk C1 thuÍs YZ ' :

Honsel"erdijk D1 . ,uit ilonseLerdiJk
Vier tegen vier op lHrlS (zie kopy)
DWO D3 uit Sp.park West/Z'rneer
Vier tegen Yier op I,ENS (zie koly ) .

r_1. 30
. 10.30(auto) t

12. 00
13. !5 ( uit)

.l+t r..

.oo '':+ -:

.00 ( auto )

.k5(auto)'

.l+5 . .,' '

-6-



9 nraart
10 roeart

; , 9 rnaért
-'" l0 r.inaart', ,9 maart

1'10'maart- . 9 tiaart' , 10 maart
9 loaert

10 Eeart
. 9 uaart

10 , Eeert
, 9 na8,rt' 

-fo,maant
9 rnaart

11 naart
' 9 maart

LI naart
' 9 naart
11 roaart' 9 naait
L1 naart' ' 9 maatt
11 naart

9 ''30
1l+ .00
1l- ,00
1l+ .00
'9.30
r[ .00
10.'30
.1,[ .00
12 .30
th. oo
12.30
rb. oo .
io.oo'
l-l+ , o0
10.00
17,00
11.00
1.r.oo

9. 30
1? .00
10.30
1T.00
'9.30
1? .00

9.00
" 13.\'

", 10.00
'13.15

'' ': !.00
, 13.h5,' t-0 .00
' 13. [5

,l

:

i.

JUventas D2 btruis V3 : 
. '

Viei tegen viey op LENS (zie kopy)
RKAW E1 i' uit Eeuvelveg/lttiau "

Vier';tegen viér op LENS (nÍe kopy).
HS Teiès DHB EL thuis 'V2 i

Vier .tegen vieï op LENS (zie kopy)
Wilhéhus !2- ':'thui6 12,',' l
Ylér tegen vier. óp LENS (zie kopy ) I

JAC EI thuis V2
Vier tegen vier op LH'IS (zie kopy )
Crornvl-iet E2 thuls \2
Vler,.tegen vter o]) IENS (zie kopy).,
Westlandia E6 uit Hoge 3omen.
Viut t"guo vÍer op f,ftS (zie f.ópy ) .,

tïaining F-kfassers T en B Jaar
JAC FI: 1' uit Buurtweg/tl'naËr .,'
training F-klassers 7 en B Joer
BijéwiJk F2 - thuis ,12- -':
training F-klassers f en B' jaar .. ':
Gr.W.. I1 Vac f3 _. thuis . Y2
training f-klassers J en B jaar ' i'-
SpooruiJk F1 '- ÈhuÍs ' V1 r. 1

trainÍng F-klasseis ? en B Jaar

12.00
13,l+5
l-2.00..:'-. -^1 

'.:

F1
I
,

F2

,9
1a

9
1b
10
1b

9
Lb

.\5 .
,00(auto) -
,\5
.00 (auto ) ., .

.\5

.00(autó) -

.\,.oo'- .-

.4'

.00. '.' :

.4'

.00 . 
,. ,: i.

. )+s

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

,F3

.Fà

F5

L0
16

9
t6

BIJZONDEBHEDII.I:

-aanvezig Juko
-g&arne oudërs
-àie onderstaan
*l-1 Eaart 1.9.00 uur'LENS t/m 2l laeI - tr'C ndn Iíaeg' landeliJk :'

-opste1lin6en els bekend Det uitzond.ering van:

..,i '-; LÍ

vanaf 8.h5 uur: (J.Pronk,.,I. 
Jansen en F. Schut'man

met vervoer voor:. Lff{S !1,D},D2,E1,E6,F1- en f2
de kopy: o.a. reisJes Linlurg, schadurprogramna

o'Un'S
o I,ENS
o LXNS
o IENS
o I,ENS
o LEI{S
o I,EÏS
o I,ENS

,C IENS

B1
B2
c2

M. lzendoorn
W. Lut
M. Welbergen met J. Sandifort
Wolsheimdr en F. v . l,eeuwaard.e

(ook C1)

zonder
zonder
aonder
met E.
N. AkkabÍ (zié ook EL) en A. Oosterveer (zie ook"E5)'
met N. Akkabi (ook E3)
uet 4.. Oosterveér (ook E3), zonder n. én W. vd..' Snoek
met M.l vd, Voort : '.- .'

als voïige veek àond.er K. Lorie (biJ ï2), ,

SchaduwDroEr amDa .1euad

E2
E3
El+

E5
r2
P' 't

BiJ algeheJ.e afkeuring biÍJven ue ratuurliJk níet thuis zitten nokken.
iÍe altiJd uat. BÍj tirÍJfelachtig weer noete! de BleLers van Af t/rn C2
Ugkatsl W kijken. Vanef 8.1+, uur laten ze daar zien velke liedstiiJden

'i ':. ! '" :
BiJ LENS doen

even naar
er afgekeurd

ziJn.! B1 ÈpeeLt'vr1èndschappeltJk. Ook Jul]ie mogen net al-s ale.speLers var Dl- t/n F5
biJ t'íiJ fel"achtig veex even naar LENS bett-en tel: 3661-31h (geèn.ender nÉrurer.betlèn
loor). Vanaf 8.30 uur uord.t de tefefoon opgenonen. LENS D]- verzamélt eerdèr. Niet
oellel Eaar levoou koueo, Is het afgekeurd èan trainen Jullie ook om B.OO uui. Vobr
iedereeD geLèt: neel[ voetbal.scboeneh , grmschoenen een IENStenue en een trainingspak
tree . '.,1e bebben het ond.ersteende programrra geregeld:

i.
tll.30
12. 30
11. 30
t0.30
:e.30
i8.00
íg.oo
i0. 00
ir. so
,10. 00
I
!

uur
uur
uur
uur
uur
uur
y" ur
uur
uu}
uur

oNA A1 - IEN§ 41 (kunstgras )
Spartaan'20 31 - LENS Bl(kunst,gras)
UMSII Bf .- LENS 82 (kunstgra.s )
EMSH Cl- ,.- IENS Cl (kunstgras)
HMSH C2 . = LENS C2 (kunst6ras)
I*ENS D1 trainen
LENS D2 en D3 trainen' -
LEN'S E1,É2 en' E3 trainen
I;ENS E\,85,86 en F]. trainen
LENS F2,F3,F)I en F5 traineb

Sameiikomst 'LtrÍNS'
13.00 uur
11.00 uur ,
l-0 . 30 uur. -

,uur
uux
uur

. ullr
uur
uur
uur

9. h5
B.l+,
8.00
9 .00
9. )+5

11.00
9.\5
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Vier tegeh vier voetbaf op LENS

A.S. zondag gaan we om 1l+,OO uur voor het eerst oefenen in het vier tegen, vieï voet-
ba1 met all-e D- en E-kl-assers. Dit oefenen is echt nodig want er gelàen vet Bnd.ere
rege.l-s al-s -biJ het normal-e voetbal. Kom al-1emaa] voor 13.1+5 uur naar LENS toe. Even
omkleden en dan zorn 11/2 uur fang oefenen. Er !íorden nu nog,geen vaste teams
gemaakt. Dat kont l-ater vel. In apri]- houden rr-ij dan de LENS-kaupidenschs,ppen. Het
sterhete viettal zciwel biJ, de D- en E-kl-essers u&g onÉ d,an vertegenwoordige! biJ de
af de.l-ingskalrpioenschappen.

Reis.l es Limburg

Weinig reetstíes gehad op de oproep van vorige veeh, We,t een passief gjedrag veer, Let
weI vBnneer er.te veinig eanBeldingen binnen zijn gaat het absol-uut niet door. I{a1f
naart sluit de inschriJvíng van de toernooien in Limburg.' Dit betekent nog tvee vek-
ken om te xeageren. Nog even in het kort lrat detail,s:
LENS A-1: geat op vriJdagavond 31 mei veg en kori op ,o.rà.g 2 Juni weàr ierug. Koslen

per persoon 1. 5 lOOr-
LENS 81 en 82: gaan op vri j d.s,gavond 7 juni },eg en konen op zonda8 9 Juni lreer terug.

Kosten per persoon I 5 100,-
IENS C1 en C2: gaan op vrijdègavond 31 mei weg en konen op zondag 2 Juni weer terug.

LENS D1 en D2:
Kosten per persoon ! 5 L00r-
ga.an op vriJ d.agavonal 3I mei veg en konen op zondag 2 juni veer terug.
Kosten per persoon 1 5 L00,-

LEïS 81., E2 en E3: ga,s.n op zaterd.agmorgen l-B mei weg en komen op Daandag 20 mei ueer
terug. Kosten per pèrsoon ! 5 100,-

LENS tr'L: vertrekt op zB.tertlagnolgen L Junt en kont op zondag 2 JuÍlí veer terug.'' ,

tle prÍJs ler persoon uord.t Ín overleg bepaald, Betalen hoefL nu'nog niet.
De d.eel-neuers kunnen zich opgeven tloor nu § 50,- over te, maken op giro 20L392. tnv.-
P. vd. Steen, reisJes voetba1 te Den Haag. Met vernelèing naam d.eelnemer. Wacht hier
niet te lang nee vant and.ers gaan de reisJes ecbt niet door en dat zou toch j amner.
zijn. ZiJn er nog andere te8ms tlie een reÍsje vil-Len naken neen d.an kontskt op met
Paul vd. Steen, 

r J. ,.

Keeperstrainer

HeLaes is lheo Massa veer geblesseerd. gers,akt bÍj het voetballen, Keepers trainen '
is weer even onmogelijk voor hem. Vervefènd die blessure voor Theo naar ook sneu
voor ouze keepers. De trainers zullen nu ieJ.f maar even de keeperstraining over.
rnoeten nemen of is er ieBand. andqrs die dit r{il' gaan doen. neakties triJ. Paul vai. Steen
of !'red Grens,

Frans Hoek keepersdag

0p \ apriJ- geeft I'rans Hoek een keelerstrainingsdag voor keepers venaf 9 Jaar op het
terrein van Wilhehus. De neeste j eud.keepers van ],ENS hebben zich a1 opgegeven. 3en
Je gek van keepen dan nag je d.j-t opk echt niet urissen. Je steekt er heeL vat ven op.
Interesse ??_ Bel-: PauL van èe Steen.

LJooPtraining

0p Aonalerdag 7 naart verwachten ve'd.e A- en B-klaséers om l-8.00 uur op het veld voor
de looltraining. Een veek lateï op tiondertlag Ih maart ziJn de C*D- en E-klassers veeï
e.an d.e beurt. I.re beginnen voortaan met de D-klassers ol[ 17,30 uur. Dsarna d.e E-klas-
sers on 18.00 uur en als laatste de C-klassefs om l-8.30 uur, , .t

LHIS t, /m 21 ,l aar

A.S. Maandag 11 naart speeLt ons e1ftal. t/n 21 Jaar ottr l-9.00 uur thuis tegen
FC Den Haag. Een ]euke tegenstand.er denken viJ. Nu llaar hopen dat het reer niet an1
d.erlnaal roet in het eten zal gooien. Dit ls aL te veel voorgekomen met deze.ved-: I
strijden. De spelers van A1 vorden evetrtueel uitgenod.igd via fuiel-'Gans. We'tervacËt-
ten natuurLijk veef. 

, 
toeschoulrers. '' t

o
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Prirnt'kóe}:eh oveiheerll.ik ! .
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Gà er maar èen's aanstaan. Er veren maar liefst 'JlO psnnekoeken gèbekken voor onze
1Íeve jeugd. En+ze snaakten echt overheerl,iJk vant de moeders moesteii er dp het Laatst
echt'voor vaken dàt niet allés voortiJ <iig op was .' ,Angstvall-ig rerdeh d.e pannekoeken

- "verqtopt'r voor'de leatste groepen. Dit'lukte oók en zo kree! iedéreen voldoende
pàirnàfoekèn. Een.bliJk van. vaardering is op zrn plaats voor.de bakkers. van de penne-
köeken die neestal ook geen gelil terugvroegen. voor de aangeschafté ingredienten
(4fesse hoor) en voor de oud.ers die al1es periect regeLalen in het kl-ubgebouv, De

;óngens smulden er echt van. Kladse ! ! !! '\i''-i - ' ' -r' ' --' .. .:...

uitsraeen Jeued . - :: .... .':
I,ENS A]. :

r LENS.'BL' r

: LENS B2 r
T,ENS. 83

, LENS C1
'LENS C2'
IÈNS D]
LENS D2t, .

IENS D3
sv'35 E1

(
I
ii,ENS li2 :

.'ENS 13:
I
II

- -RKAYV BL - ,r 10=0
-. HBS B2 . r. 2-0
- QuÍck Blr l+-6

.:ADoC1 , ._ O-'
. - Gravenzande C1 6-t
- nVC D1 ,' . 2-0

',- Quick,steps D2 L=2

- Quick D5 5-0
- LENS E]. L-5

, . BTC '83 . ..,r .'r -
, Vredenbuïch EL. .. -
, S0A E1 * r , -
. r -IIVY E6l:,
,:. GDS E2.- Í.-
':' LENS FLl .
., LXNS. F2 n _ .j. -

. LEIIS F3
LENS I'I+
],ENS E'

],ENS E2 3-'
LENS E3 ; ._'1.-?
.LENS El+ ..3-5
LENS E5. ', , . 13:2
L,ENS E6 ,r - 6-2
DWo F1 " 1Q:?
HBS 13 . - ;.. .;- .,1-6
HBS Fr. ,. l-,-l+
Blauv Zwart FL l+-?
ofiveo I'3 l+-0

I

EindeliJk, ei4delÍJh, eindelijk verd er weer gevoetbaltl, ' HoeweL het leer (reeen) tiJ-
na nog roet in het eten gooide. Even overleg met de consul en wat prÍkken, o! veld I
en 2 en de baL kon gaan roll,en yoor all,e. tear.s . Gel,ukkig. naar _\í-alt! . 1{e hadden- jhet be-
hoorliJk gemist.

. ]'.-- , . .,i' r ..i ;{:- ,.t,,:,: 'a

LENS, A1:

. LENS 81:

Lff'IS 32:

LJ§§_È3:

I,ENS CI:

I,XNS C2 :

LXNS D1:

LENS ilz:

LENE !3:

],ENS ]tr1 :

.heeft echt hefd ge{erkt de afgefo!,en .periode. Dit ,is klasse boys. Helaas ïil-
de het tegen HBS in eerste instantie niet lukken. Teruninste de leI vilde, er
maar nlet Ín. Tlen minuten in dé tveede helft ïaren voldoende oE deze }Íed.
s-trija Eret. 6-2 te lrinnen.'De komend.e twee. weken ziJnl heef belen8rij net eln
dubbele vedstliJA tegen .mede"kopl-oper Scheveningen. .Heel veel succes.' ':
startte voo-rtys.reDd tegen het.. ve]. erg, zvakke RKAW. Het vas door goed, en '
gretig. voetbal s.I 7-O.bÍj rust.,Na,rust stonden.pesf. en fat diverse kererri
itr de veg.,Toch lrerden d.e d.ubbel"e ciJfers gehaatrd: 10-0.,_ : .:i. ".' -, i

biJ rust nog 0-0., Dat.yAs even vennen veer op het vel-d. BZ nas.vel éterkdi
en na de rust mEakte LXNS het af. Een verdiende 2-0 overvÍnnÍng. Zaterdeg 

_

biJ.VIOS veer tvee punten hoor, Doe Je best.
trok toch nog aan het kortste eÍnd, Quick !Íon met 6-L. Maer BJ vocht ied.ere
keer een s,chteretand veg. IIeIaas toch yerloren Eaar het enthousiasrne spteh
ons erg aan. loorgaan zo en trainen
tegen koploper aló tf; rust nog een O-0 stand, Ja zelf6 een leuke kans getlad,
Na ru6t toch uog een geflstteerde 5-0 nederLaag, Zaterdag HBS. Dit noet
krr-nnen.
speeLile Gravenzand.e echt hel-emèel '.ran het, veld. De 6-f (of was het 7-1) :
overvinnÍhg uas nog maer een kfeÍne uitsLag gezien de kansen die LENS C2 ,

een puÍke partij tegen BVC. HeeI goed vefdspel Leverde in tle eerste helft nog
Diets op. Na rust verd het harvei afgemaakt r een keurige, verdiend.e 2-0
overnrinning.
tegen koploper Quick Steps. Geen probleem D2 vas in vorm en von zeer verdÍena
met \-2. Vol-houden hoor jongens r,- Zeterèag Dlío. Is er vervoer ???
lrecies uet el-f man duc geen ïeserve6. Het team ging door vBar het voor tle
vinterstop gebleven was. Het won nu net 5-0 van quick. Kl-s6se, .

zonder Thèo (vakantie ) en zonder vaste keeper Ronald. (blessure) naar SVr35l,
Geen probleem MÍchaeL (3) en I'abtan (2 bedankt voor het invallen) bezorgde.n
ons een l-1 overvÍnning.
speeLd.e eeh hele leuke partiJ tegën BTC en von met 5-3. Nog steeds ongeslagen
eD er ïordt leuk gespeeld. Tof boys.
een hederlaag. Dat i6 vast veL even sennen lijkt ons. Yred.enburch eas echt
Etelker. Geen probleem daar leer Je alleen maar van, Zatertlag Jul1ie veer.l

-9-
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LENS Xl+ :

LENS E':

IENS E6:

LENS Fl:

I,ENS F3:

IENS ,Fj+:

tlet tHee invallers van E6 (bed.ankt Patrick en lrdem) Ds,&r SOA. Een J-euke
geliJkopgaantle ved.striJd die El+ toch veïdÍehde te vinnen. Det deden ze ook
net 5-3.
kan§Loos biJ lIW.zontter een.echte keeper. Probeïen ve vat aan te tloen. Komen

Jullie dan yoortaan aIlenàal rÍe1 tro.inen op l./oensdagmiddag ' l

een hele sLappe vedstriJd. tegen GDS, WÍl,l-en Jullie ook eens een keer vinhen
of geliJkspelen dan zal er toch veL vet fanatieker gespeeld en Setraind'
noeten wortlen. Doen Jul1ie dit "vanaf nu. r . ;

op een mod.tlerig veld tegen DllO, De doeJ.tJes waren andérs dan nolrua&l neerge-
zet. FL liet zich echter niet foppen en von nei 1O-2.

I.ENS T2 : TENS F2 - HBS I'3 I-6
XindeliJk na veken konalen ue weer een konpetitie'nedstriJ d spelen,. Zonder Michael- (stond
op de lange latten ) en leider Hans (verk) vas verder iedereen eenwezig en begonnen ve
de wetlstrijd. tegen HBS. In bet begin ging het nog gel,iJk op en kvamen wiJ zelfs voor
d..m.y. een d.oelpunt van Roy. Daarna nas het echter over vant het leek. vel- of iedereen
aan tle pannekoeken na afLoop dacht. De eandacht voor de ba1 vas ineens verdvenen.:Zo-
d.oentle J-iep HBS uit near 1-6. DankziJ goed keepexswerk van Ton (eerste helft) en Roy
(tweede helft) bleek het hierbiJ. Jongens a.s. zaterdag gaan ve onz 2x20 minuten :

elleee me1 de bal.bezighoud.en en Je z']lt zien dat 
"::":* 

zo ook v:e1 
.t""*: 1::*t.

P.S. Nainens alle Jongens, Jeugdkomissie van harte bedankt voor de lekkere,'grote,'.
di-kle pannekoeken na afloop.

-@!!!! ! !! !!! ! ! !!! !!! ! II

Noot J eugdkorunissie: Ere $ie ere toekont. De rnoeders clie a1tÍjd zo aktief zijn voor
onze Jeugd verzorgalen het pannekoekfestiJn. H:ij zijn hcit 'er: bee eens dat het gfotë
kfasse vas. ;

zoncler Zakarin (jaruuer zeg) vas hét toch we1 noeilijli tegen HBS. Jul-IÍe de-
Aen goetl Je best en dat is heel- belangriJk.'
naar vdrèn Rógier en Davy. We ziJil veer begonnen hoor. De aanvezige spelers
haAd.en er echt zin in. Ze kvamen nog,Hel even achter near *onnen toch net l+-2.
d.e Jongste F-klassers maar zeker nÍet de'rninste. Gianni lras er gelukkig ook
vèer. BlÍJven konen hoor !!! I'5 lron d.ikverdienrl. 

.Klasse 
h3or.. 

. 
,. ..

i.i I
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Adrq$viJ ziging
2B3B B.A. Àntonissen, Fjun, I{oevenbos 95
,.,.' :..,: r.i^..:. ,,,,1 . t,;r+. '.,, :.

Boete

, 2?l-6 P$ Zoeteïmeer, (per 23-3- '9r=) ,'

i 25,-:
ir

Registratiekosten ? boeking:

Adrinistratiekosten strafzaek 5 20,-:
Ad8inistratiekosten strafzBah' f 35',-,:

LENS EN EEN , WEUGTTD OOGSTEN

"ZaaÍt en gij zult oogsten", llidt een .bekend spr
het níet hebbén, Ëet oogsten einÀ Ait rreekend ech
tsesJf trad Ai thuis aen tegen concilrrent Scheven
het groètsté gèdeel-te van de eehstè hel-ft een ove
hoiel- Gans de ru6t net ecn 1-0 voors!-rong, Na rus

I
P
ll

Betalins vóór '27-3-tg! ' ' dooi ö'iernaking óp giroràkeninL S:6fu àr È;r-:
rekening 12992\229 ..Rabobank Den Hasg., t.n.v.rV.V-.LENS te Ri-Jst iJk-ondei verr
rnelding van "Boeter'.

..:... . : ,'rr,.i : r ", '' :'r, ai ..\'r {i. ' :- 'f i. tÍ.', rl. '- ,ri' 1i' -'-.1';

.j :, . ,.. .i.,' :. - :.\: ..í 19t Pu:.t""I':, t' :. r: i r',r.
Rectificatie \ .. t. . . '. : -rr , - j -...r. r', .../ .. r

Z&M.E. Kriops, Seza, MiJtensstraat 33, zrZS vD,Dpn n1g,,tef ;,.,:gO:r+SS, ,tr ; r.it{. ,,i.- ::, r.}'- ,r. ,,,..'}' :. "',,1

xxxxxxxïxxïxxxxxx:rxxxxx)Lïxxxxxxxirixixxxxxxxx***xxxxxxix*i*il**;xkilil***i"x
$ r.". Zondag -'.: LENS - DSo i ;..r,ï. il+.bo ulr.t '.' ' , f
S - ?-::------::----:-----t----'---, : .,..;. '.. -- f.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:{:txxxxxxXx*xxxxxxxxxxxxï

t

v r'_ ,,.à,ir .ri.

-t:r ,'

' t". *

, .i' .' .. '. .- r -.r ii ''.

eekwoordl Over het zaaien zullen ve
ter buitengevoon, Zaterdag pI om half
ingen. ondànks dat Schevdningen
rïÍbht had'beleikte 'de equipe van
t was het praktisch alleen LENS

nog vat èq..kIqh,sIoeg. Met ef .en.toe-goed voetbal verd -scheveningen uiteindelijk net
J-1 opzij gezet ( onder analere.d.oor een rrbealy" van NiLs schuirlila;). Een kvartièr na
afroop yan A1. uoesten. ae JongeES vah Hahs de Bruin aan de.bakï- BelangriJk ondat biJ
eeu ge.riJkspel- de tveede periode yoor LENS zou ziJn. Behoorl-iJk gehandicapt (zonder
Ko v.d. stee en Dennis sanders ) begon zaterdag r aen het moeiliJke karvei tegen".- ,

I{assena.er. IÍet L'erti gua wedstrijd een behoorlíJ ke -tegenvarrëi.' lblÍs. vds niet'tij -,'
Eechte het 6pe1 naar zich toe te tiekken en'I{as6enaar vond het arrëmaat ver beËi,
BiJ een van d.e spaarz€,Ee uitvalJ-eD vs,n waEsena€,r werd het zorn twÍntÍg minuten.voor
tiJè zelfs 1-0 en Jan Han yerslÍkte zich bÍJna in zijn rrperÍodesigaartt ,: yi51.-"""i :

minuten voor tiJd was het echter aa.nvoerder peter Krol dië uit eei vriJé trap uet ,periodekampÍoenschap _vei1Íg stelde. FelicÍtaties voor,dè. hele [roep zijn oB.zlJn 'rplaats' Het elftel vérd1ént een konpLiment vöor.de lriJ ze 
. 
veaiói 'rij irei freie sóizóen

a)- bezig zÍJn. zondag tree'[reép een laatste strohaLrn ooài rnet-'t-O'te vinnen vari tràt
voorbrÈgse ï,IÍlhel-bu§. MatchwiDnor verd een paar minuten voor lijï MÍcher Koning, .

Het eerste speelde ,vrÍendschappelÍjk, tegen èerstekLasser lXlW,-geiAe tèads : 
,

klramen Ín het verd tnet een groot aantaL rii-s serspelers. LENS v.on uiteÍndelijk net . ir+-2 door doerpurten van Rube_n Jordan, r'ied spa jzx) en:uatn wirràm dè: Bruinl'Een i, 1.,

3oed.e generare voor het uÍterhate belangrijké duel van aanstaande àóndag tegen DSo..,linst is eigeliJk het enige tat teLt !l l{iJ wensten pÍrn westgeesi..en'zÍjn tears .. .
r,snstaand.e zohdag veeL-Buccès eh vervachten u oln tvee uur lengs ae'Ii;n te'zien."

"-1-

._i red. +1 . rl.-Íj _,
:Jre nie ere toekomt. , .
leterd.ag 9 maart rl+.30 lrur 

"rÈs rie de oveivÍnning và'truNd ar óÈ. §"t eïèn:.ngeï*,2;er.- ,*u 
1 . 

u"o l:. _o:ur-t 
o_E tegeri Èas_seuaal B.an -te trJden. .Inzet de àg perÍgoe ïii"i.- - .t-. .



In een hatÍge eerstè hel.ít kon een zenuvachtig spel"end LENS voor !Ia6sen0.aï geen be-
dreÍSing vornen.. De rus, lrerd daarom. ingegaan met een 0-0 stand. De tveeAe .helft
begon Eet een beter sleIènd LINS maar na ongeveer een harf uur hwem waésenaar toch
dooi'rëéii dbb]-j:unt; ' va.artolgens ver§' Éën;ers'Í,'ben iuóht,1èi' aan" zat 'op 

o-l-.' I'iaar tEIÍs
zatertlag vocht teruB en na een Bchitterend genomen vriJe trap scoorde Peter l(r.o] tot
vel,er opluchting de ge]Íjkmkex. .Eindstand 1-1 en periodekarpioen ! [ Gefericiteerd er
op naar .,.... '. !' .l

Jan Ham.

fLXN§J es .

* HiJ gaat sindskoít ,d.oqi het.leven met,een bolknak in zrn urond.

-, - -1,'-
":i' 

Í.
* Gadegeslagen tioor Martin JoI, bereihte afgelopen weekend één vld zaterdagspÍtsen

een trgrote hoogtettÍ 
,i r. : -... , . " ) 

-.*- 
,:i:* Het gerucht gaat dat kontrokt-bespràxiogJn à';u*a" ,i3o.

sonnogeYen.bijd.ezaterdagteb1iJven.''.'.:....'ï...
;. - , tj )'i: ':

* Jan Harn vat .-z+il. 4eventllctie als qp+ noget 1etterliJk op.-,_i,."- . ..(.,:

. .' . .',' '-

ptie houden in

-t

r,j'í ,* Patrick BiJLsma en SyJ.via d.en 0s gaan binnenkort het huueliJksbootje in....
* 0p dond.erd.ag h april 1991'orí 15.00 uur geven ziJn elkaar het ,'ja-woord" in

stadhuis €,an ale Groen[s.rkt te s I -Gravenhage. ,:r:r.r-;.-:

* Daarna zal'het jóoe" i"uïa"pr"; ,;; iz,oo .,ottag.3ó ;,r, .à;r";'è
restau.Tglr! ,de BogrderiJ'r, .Klaverveid.e BO,te Voorburg. . ,_.;1 ( ..:.

* Toekonstig adres:.ve.n Staverd.enstraet 1l+7, Zj73 DC te Den Haeg.

het

ti i{ij r9n99n .Patri c;k;:ir. SyJyl", ?-." Lang, gelrr.ktrig gn Sg?pld huweL_ijk. !.! r.. i, :,..i,
x Procranma a .a, veekend.

!,:'r:'

zaterd.ag 16 rnaart : v,'r Schevenlngen A1
LENS ] '" -- -,
tENó.i, ,.

t,Iilher-a-ds;z 
, ?.

- IEI{S' A1
i i oRlls+

i.: . ,.] .ïi i i.ji I'. ;l t*' -" rLi.:ó uïr"
' ' ' t)+ ;30 ,uur -'

'^ ,- ,1:1: . - ."; tt-

.r:, t\:oo.ruqr,.
L0,30 uur... ..

i
t.ti

zondag 17 maart' DSO

IEl,IS ?
t +,1

I'NICORN - I]NICOBN .IINICON}I ,r.(.i;U]|ICORN ! :i" "' tulconfi

UitsIagen : t
- Yretlenbur,:h

,,1,...:

,

WeBtlandia
RKAW

KoDDetÍtie stand.

-.IEryS 2-l+
,, -|. ! :r

( vriendsgh. ).-'.'
-; !r'

I ,..,: "*2l+-30- r

'21-32'",
_1.!-21 r :.
2B-3h . i

. ?1-29 ,:. '

1.
2.

\.

6.

VIOS , 1.-,
Laakkvertier
r,Iipidlder . ,

Vrèd.<inburch '
ïíestlend.ia

!o-r3
28:ql+

!5-23
23-20

6-u. r9-2r
6-16. 3z-zz

6-25'.
6-18 1

b-.1Ó
6-iB

. ri
,''., .:' l
1, .." .,'. o

10
I1

-i. , " , :.a

. .!-; ..r,
, cDA ' .,.,'.. 16-
, H.v.HolLand. , 16-.'LH,rs,'.': 16-

'1
'I

-I
I

t''1.1
.,1:

J-b

1?
: .. '...i .

Pro aJIInA A, s. zon ,l- -3* 1

..Dr,ro, .. .. 16-13
, DSo,,... . .,. .16-1e,

LENS
VIOS

- DSO
.- GDA

H. v.l{oll-ahd : tàÀk}rariie t .. ',' - .

,, Vred.enburch . .- I.Ii.ppoLd.er
. \rUC. ,. ,,.1 - Delfi&
.' D-irlo ,,'..'" - Ife.st1snd.ia.

9g§=g=g*=!9§P49=:=========!=E§§=======_!§9==========-=se!se!E=lli_Qg=ssE

uircoríN' UN] CONN

-2-

UNICORN UNICOR$. UNTCOXN

!.

+

'r:,1
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SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

tn8 n

esl{iJk
ersdiJk

tn

10.00
11.00
13. 00
!2.00
12.00
11.00
fl. 00

uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur

n. c.v, 2
LENS 3
LENS l+

Juventas l+

EMSIí 6
I,ENS B

I,ENS 9

I,EI{S 2
DWo 3
soA 3
I,ENS 6
I.,ENS 7
Postalia 3
cDA:.rli tr,"" ' rr

Í,i,.l
,í

. , 6r.0/r.09\
5\313056
553/3073.. vr,
6r.o/32r3
630/3280

'r;'..f :.:;'++, 628 / 3268

sles
M.E.T, KuÍt
1,. TeLleka]Bp
F, Ressann

t,

n.n
n.n
n.n

0pstellingeD:
i,ENS 1t/o 9 416-békentt.'^'.:'.i

..ö l ,-r.:* _ _-i1

Afsc]È'llven:

Wlfhefrus. - lÍestvliétwég
Voorlurg . LtPríirs 3éinar
Groen Hít, -"Sp.PÀrk l!'Esc
GDS .. :.':EfaÈuusivèg 't

é ri | 1.1. i.-.-.! .. ) .I.
scorder seizoen I

f Í. \. ,rr'._ .,i. ; . .A.i r'-':
'' 

"'rj;Í'' r' !rf';
; r 11' ."1

. l I r:È

I,ENS
LENS
TENS
I,ENS
f,ENS
IENS

Jn

I,IGGING TEBTEINEN:

1t/
b

6
I

B

9

biJ de trainers 'li' i':
T;:Vièrriíg 'i"-:' r'070-36ó6612 *' \; r;/t i ':
I{. Heijnen 070-3\61088 " '') I : 'r
r...vB;-Knijfï,'".t{:67s-369'fi16.- :' . : ': ''
A. Bilderbeek 079-5].6786

t.''

$ll:i1l i '

1 ri ir' 1

'',.'1. rí.i

5rj teià'sjöhe;Ídsó "rï 
Il

dlaan ;'. Y6o"5r;6 ' ; rr J l
óp" . Melis .stoÉeiaan ',
.o. SchiLdersgaa.ide "' "1t, .'r '"r | ..r,':.r 1 ..,.

: cio-sisee;>)§>.o?o.386l+3Ó2
* cit6-szgr>\z
, o70t32L32L3
r '.i , I.-. ;ör,
i:.i::Í' { ir-'

I . i;

.r!

I

i

0 1

,

2L
20
L1
th

doellunten:
doelpunten:
aloelpunten:
èoelpunten:
doeï.punten :

Disseldorp
v. KniJ ff
Kuyper s
d.e Nennie
Bertens
Heyink

F
E
A
J
H

J

LB'IS
IJU'IS
I,ENS
I,ENS
I,ENS
LENS

6
7
7
'r
6
I

WifleE de elftaLlen 3, l+ en'? zondag è.s. hun deelnameformuLieren JublleuE-
aktivÍteiten inlevereD.

3
I

I

I

I
I
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_ xatnpLoensteam 1928

Scheidsrechter, N.N., Wim van Boheemen, AndIé ;Nij1and, Koos v.d.I(Leij, Karel de Caluwé,'Bram
van zeeland,
Midden; Henk ,fanssen .

9n9g!: Ben Smulders, N.N..,, Beb Jans6en, Jan ,
Knijf, Gerard van Doorn. ,.
De íamr:n van de twee-àames ontbreken treiaas.n .

Nog steeds.voetbaLlend op
v.d.Marid prbrnoveerde LENS

het terrein van Boer .'
in het seizoen | 26-t 27

,(

. 
JIJ "l

naar het Mekka van. de R.K._ Voetbalbevreging, .dI.V.c.tt: en in rzelr2s niaktà ze haar éntiàede hoogsÈe klasse. Àèht jaai na de 'oprichting
de top bereikt !

e-
l-n
was

,-, !. ,:
.r1..

,|il
l.'
rl

I

t

A/)

f

'i,

t
n
,

\r.;1

t

, Ít
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---;- adnddd ÈÈooóo'ltLl:Jlt I' L b lJ blrL L tJ LhLt)

Uitslagèn 
'ti t /ui I -'uaait 

tó9r
I{DV l. . " . '1 I,ENS 1..,.,. ..,.
Fï §rroeki 3 - IENS 2
IENS 3 - En8elsnan 2 6-3
LENS\ . .-aKDrö',.- 11-\

.It:.

2c
RiIA
n3D

n.n.
n. n.

uut!

.l :':r

,.,í,. .

I i;,

'i
We dstÍi.,i d.proaraDI!a 'rB tin 22' iiaart 

- 
1,991'

Hoensdag 20 maert
2L . 30 uur . IEI'IS 1 .

tg:l+o.uur LEIIS 2 '' Í'
22.20 uur Ièstlaadia

-toc1: Silva Boys :2.,-rl'- - -
0ranj eplein

r ' ordhJeplein .. ".'.1.',:
, De PiJtr, .: .

Ír

ta a:

!lggxng'.spórthaIlen "'
0ranjeplèin
De' PiJl , .i

- Sficherstraat 11, Den .Haeg

- Bachlaan, l-': Naal-dvijk' 
r.: .. '" .r ' :;

.ii i

x,XA
x

.§; ZOI{DAG LENS - !S0 i,.:'r: .aanvqng 1\'Oq

xxxx'xxxxxxxxxxxxxxxxxxi,l,xxxxxxxxxxxxxxxxxx.:o(xxxxxx

x

'í

\
Z?,7.227,àZZ7.ZZZZZZZ7'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LÍiI{GS DE SPoBTEN vAN DE Z'M.LADDER.'Z ..-
zz7"?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'27'227,7'zz'zzzzzz'', 

"
",§

r-i 1,
Uitslasèn Zaterdaq .9 Baart 1991

-li t ," periode turpip"r.,)LENS L.jí.- l,lessenaar ;.. 1
IENS 2 ., '' - JAC I+

IENS 3.,, DSVP B

FrogramÍi Zaterdag 16 naari iggr
A.Th. Vis
lÍ. G. Houtmèn

', 0-T
2-q

.-l ,

:

t.: ;;

.ri
oórlro2'I
oaà/!06.2
o23ft297
d3)+/13h6

1l+. 30 ugr - L'ENS 1
12.00 uur ï,ENS 2
l.l-.1+5 uur. LENS 3
1l+ , 30 udi LENS Ir

Irylliileg: ,''
Í,FNS 1! ' 13.30 uur
LENS2;L1.00uur

OPSTI]]ILING LENS 3 :

" LENS 3 ' l-1,OO uur' IENS .lr . 13. 30 uur

- ORNAS
iRAS2,:,

i'
; ljre IL
- loosduinen P

I

i:,1, :
11.

Éventuele afneldíngen vcor LENS 1 en 2 bij Hens de B5uyn, tel': .015-6]^2:,96.
, : . 'i., ': ,,,i

P. Ax, N. Jagesar, W.v. Mersbergen ' I' Middelbur8'
J. Kouvenhoven, G. BenYenuto + pesfoto, -+ M..Knops
EventueLe afmelaiingen bjJ ni, Keus,tel: 3601-51+0 of.

L. Sinke, J. ïilting,,B.. Keqq;
':'.C',!r.rr.',r,.'n

VI1JACS§ ,bot 1!.30 uul ,in- tle LEIIS-
kantj.ne te1: 366131h. -.i.. .. -:' t'Ír:')i',:ri r'r'i.>-
LENS l+ opstellinge als trekend' AfneLtten biJ L.. ManteL 1"13ï316J1+261 . ,a 

"'1 
;''ri*

-----' -----;.;..,- .". '.i.,,.ï-.-' r: , .-.. .' .. ., r."f i I -ri.:'

Procrama Zaterdas 23 naart 1991 : ^ ; ' ' .,:- :
ffi:1.R.B.vd.-.Spek.,.l',..,..1'..a05lto25-:.::',
l-2.00 uur LENS 2 - vit.De1ft 6 ,' B. l,akht ,., .r'i.' ,'ot2lfo62' ',,' ,

ii.l+5 uur feirJs g - vit.Del-ft l-\ .,..- 'n.n. ,.' .. -r. ^ . ] r)?3h296 ,1. :'
i[.3ó uur r,ms l+ - vredenburch l+ .. r n'n. - .' !: - .; ,. '...,]0.31+/131+ 5 --- 

- 'l'I r

NEN§ - DSO - - aanv8,n8 t\ .,oo uur
''x

x
',r X:'x-x.

xxxxxxxxxxxxxxxxÍ:xxilxxxxxxxxxxxxxxxx'

]t

xxx "r'r A.Sr ZONDAG -"'



VA]i IET .]EUGDFROIIT

ELftal alatum aanvang. teEenstEnd.er.-

Al-geBeen kontaktpergoon: Paul v.d..Stee.a, Chopinstreo,t ],03, ?557 Sy Den Haag,
tel: 39?015h, BiJ geen gehoor; 36351+18 Fre<i-Grènsj"',

- r i,t i . r

qedstliJ dprogx?tntna A-B-C-D-E en F Jeugd.

en ''( 39?0151+ )AÍbe:L1en voor onderstaar-tle Hedstrijd.en ell-een biJ iaul v.d.Stà
zo 6DeJ mogeLiJk doch uiterlijk voor vrijdagavond 19.00 uur. E
bellen naar Freal Grens (3635lr].8). In uiterstè nood nög op zatè
IENS (36613L1+) na Loo uur biJ ienand. van de Jeugdkonnissie.

iJ geen gehoor.
rdagmorgen op' :

.', . r i i ..
uit/thuie terreiri/veld i" 

sa.n. klL,eng

A1
B1
B2

33
cL
c2
D1

D2
D3
E1
E2

Elt

'Er<

E6

Fl_

F2

r.3

Fl+

Itq

J_b

16
16
1B
L6
Lo

'16
16
1B
1b
t6
J_b

16
16
2l
T6
J-ö

t6
1B
t6
l_B

16
1.f

t6
u
Jb
]?
16
.LÍ
16
17

qraart
Eaart
mBert
na.art
maBrt
EAS,rt'maart

maart
maart
maart
neart
uaart
naart
Eaart
msart
naart
naart
uasrt
maBrt
naert
Eaart
na.art
maart'
maar!
maart
maart
Baart
roaart
uaart
naert
maart

Ll+.30
12.30
72.00
20.00
].2.30
13.00
L2 ,00
9.3o

19.00

" Scheveningen A1
Hestlend.ia 3l- '

ODA 81
ODB 31
EVY B2
ËBS C1

" Spoorfijk 'Cf ' . .'
Scheveningen D1

' SVV D2 (r". )' ,

, WP D]-

uÍt .Houtruetweg
u1t Eo6e Bomen
uit Madesteyn
thuis ., V2 ', i ,.,
uit.' Hoogenhoucklaan.
uit Daal en Bergselaan
uit J Melis Stokelaan.. . .

thuis ' V].
thuis ..- - Y2 . ,r

thui s

11;.p0 .i ;,.,r1
19.15. , -,
L1. OO.( euto)
11. b5

r 1l-..1,
9 .00 .i18.30 :.

1,2 .00 t
'1'9.69 ;"'-t

9.oo.. B.r5(arito)
. Lt.oo. - 

".ï?.i, ' " '-
-,, 9.h,(auto.).
" .l-6.1+, ."'1.' '

L3 .15 ( auto )
i1r oo ( auto )

16.h5.,"11 '

L2.30
9.30
9. 30
9.00

VérbuicÈ oe' thtis
\2. -;: .,, ;-,

Scheveningen El thuis ,.. Va

Quick Steps E2 uit,.._.., - NiJkerklean

Quick Steps E3 uit NijkeikLaan
DevJo E2 uit 0ostéi.r,!(lelV'burg
Extra trainln{^op. IENS (zie kopy)
Monster E3 (vr.). thuis '., v2
Extra training op LENS (zie kopy).
Vitesse Delft EJ thuls .V2
E*tra ,treining op L,ENS (zie kopy)

Fl- uit Hoge BoEren
voetbal, op.LENS (r-1-:.kopy) .. í- thuis .V2
vóetbal op LENS (zie kopy)

uit Daal en Bergeselaan
voetbal op LENS (zÍe kopy)

- . uit Heuvelveg/L' alam
voetbal op IENS (zÍe kopy)

thurs \2
voetbal op LEI{S (zie kopy)

11.30
18,00
11.00
17. 00
1r-.30
17 .00
10.30
1?.00
10.30
12.00
10.30
12.00
10.00
12.00
9. \'

12 .00
9.3Ó

1"2,00

Naaltlrijk
0nderling
BAS 5'1
0atlerllng
IIBS T'5
0uèerling
SEV Fl+

0ntlerling
NIOEO F3
0ntierl-ing

- 11,
tu.
11..' a.

11..00 i'- ,

11

o(eutó)
5'

oaut

0
5

>(

3
ll
o
h
1
It'. B.!5(auto)

. " u.à,
. ,9.00

11, )l'

. .,-aanwezlg Juko ve.naf 8.3f, uur: A. val.,Donck en p. vd.. Steen.. -geaïne oritleys ret iervóeÍ, voor:'LENS.41,BL,B3,I2,Eh,EF,f1,I'3,fL..
-a.s. donderhag U baart geeu treining D-seLektÍe.
-1ees onderstaon(Ie . hopy Eoeè door.
-opEtellingen ais tehènd l[et uitzondering van:
o LENS CA uet M. Welbergen
o LENS E2: §.' de Rood.e en F. .Gasei ook biJ LENS Eh . .:...
o IENS Eli: zonder V. Kno] net B, tle-Xoode en E. Gasmi
o IENS Fl+: zouder R ten Kate en D.. vd. Vegt : '..

o ],ENS È5: zoíder G. Gommera met !. Cre.her

CÍtv-Pi
i_ '+..4f .i ,,."
er-City loop/Du ].neabBrs

0P zaterdàg 23 meÍrrt (cfcfoop) èn zateldag l-3".aprif (Duinenmars ) voralt er door al1e
teeqi naIlnaal gevoetbald., UÍtstef, kr,i.J gel. i6. er. niet bij. , .

-5-

BIJZoNDInf,EDEI{, : ; .
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Wij. ziJq eeu voetbàLverenÍging,.en vervachten danook geen afbellers .Ínverbp,nè net
Èo-vengenoerBde . evenehenten. Volgend. Jaer is de CPC-loop op z.ond&8 dus nog even.ge
De' duinenrnars is nu ooft op zcndeg te- lopen dus d&t nag helemaal geen Probleen ge

àet afzeggers. He rekenen o? JuLLie. .. i:.:'.,.,:
t

Schaiuvprogre,rpna J eugtl .,_r :. : , ....,:
BiJ trrijfelechtig veer kiJken- d.e spe.Lers.,va.D 41 ,tlE C2 even .naar.Lokatel ,TV. Vanaf
È 8.\5 iruï ]aten ze om (ie viJf Einuten zi.en velke velden er- afgekeuid.íiJri.' De .spelers
van DI t/u F5 nogen vanrif 8.30 uur (E2 vanaf 8.00 uur) even naar LENS bell-en -'.-^'
(f66rff\ en geen-antler trunner) of het voetballen ttoorgaet. 3iJ slgehèl-e afkeuring ver-
vachten !Íe toch iedereen op LENS rnet biJ zich neast het normaLe LENStenire voetbal-
'schoenen, gyoschoenen er; eèn trainingspek voor het vol,genae progie.uma:' -'1 r

.í' '" Í' ,. - i
. {.

.14 . 3q . uul ONA Al- . LEI,IS AL .

'12.3() uur Spartaan'20/B-L- IENS 81

du1d.
Yen

IL.30
iro. so
I 9'30I 1L, oo
.10.00
r11.00

.' r.2.30.

(kr:nstgras ) ;
(kunstgras)-
( kunstgres )
( kunstgras )
( kunstgras )

. 13.00
' '1Í.0o

10 .30
9 '30
B.\5

I L0.30
9.30

10. 30' 12,00

È:

uur
uur
ultI
uur
uur
uur
uur

H}.ISII
EMSH

HI..ÍSH

Í.,,ENS

IENS
I,ENS
IENS

81 - TENS 82
C]- - I.,ENS C1

C2 - EENS C2
DI,D2,D3 txaiíen
El,E2,Ii3 .trainen
!j4 ,-E) ,-tjb en -E l. trar.nen
I'2,F3;Fl+''en tr'5 traineD

i . l.',
- Samenkomst op -IENS

uur
uuI
uur
uur
uur
uui
uur

t. r :

' uur .' .-

-uut - -r -'
;' , )h ..:

i!

Nlet aIle tiJèen konen overeen net de tiJalen van de kompetlt ievedstriJ den.-'te doen. 'Even ettent i,i;n en e,l-lema,a.L konen. Txainen tan odeièI. op het str
'ZuÍtiórperk, venhard.e veldJes of in uiterste nooè in de ,aa1i"" ' :

t,1I

aan
het

ontler'Iing voetbé] tr'-klq.s sels

0p zondag 1T uaait gaat Will-en BLom- 1ekkel een uur. netrJulfie vat:.onderling voetbaé-
len. Kon . alleurarrl 'om 11.\5'rÍur. op LENS en neèn gerust }iet .iriendJés nee., Ií LENS r

Elr en F5 kunoen:vei nog r.Íel- wat'spefe"tjes rgebruiken, We voetbàllen tot t 13.00 uur.
Tot zondag. " '.' ..r ''' : '

Niets
and ,

Dítra treining E-klasser s

.0p naanttag 18 Eaart een- extra traiíing voor de spelers 'ian Ell, E5r en 86.'Martin':'
'Westtjrhout verwactrt Jul-l ie on 16,h5 uur. Kod allemaàI én neém ook hÍèÍ gerust eeà
ivrieutlJe nee. LE{S El+ ke:r best hog vat versterking gebruiken. We traÍneË tot 18:00 uur.
t,

' Het nieuve seizoen
ii.Wi; ziSn aL druk bezig ret de voorbereidÍngen- voor het àieririè ddizoen. Dè"§èIdktiè-
i trainere en het oefenprcgrahna.ziJn vastgel-egd. Binnenkort pïatèn wë net cle andërèjtrai-ners. llat ook vast sbaat ziJn de deta raarop de trainingeri veex öeginnen.,Dit
it+jkt nog vdr ireg Eaar €angezÍen de vakanti-es in deze period.e trgeboektt' worden verl
. relden wÍJ èeze data toch maar even zodat de vakanties hierop aigestema tr:iiueri woil

den indien nogelijk. We hopen ver vel zoaat.èe treíners d.irekt.met,een zovee] -it ...
uógeliJk vo}I;dig;_ groe; hunnen stariben op: A-3-C-seI:Ia i.- 

2 - 
pI 6^augustus .,'",',,' D-E-selektie ]f gf. fa.augustus. .:.: :_

Nognealà een,vróg van cnze kant: k_ijk eens of je vriendJeà.hebt. op school of i.n de
, buurt die volgend seizoen bÍj IENS wÍLlen komen voetballen., We, kun4en echt nog wel
rvet spelexs gebruiken in all-e l-eefti.Jden. Doe eens echt Je !est.-.. .. , '. ! ,.- .. - . .,i

Reieje hBar LinbqrË

Nog niet erlg veel reakties gehatt op de voorsteLlen van d.e reisies. AI gaat^vaaÍ-'"
schijnliJk een veekend. Iater en BtTBz een weekend eerder. Ook bij de \71D2 b]ÍJkt
de [ekozen ttetum moei]-lJk te liggen. We.gaan nu van l-0 t/n 12 nei. -Voor aLle.reisies
moeien we echter eerst àe anirno kennen voor we iets definitieis funiièn regetèn.. .'
Itet ligt dts 

'eau 
Juuie.
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Paul vd. Steen zit a.s. ',aterd.ag vanpf 8.3f uur op ],Ei{S met het kwítantieboekJe
nadst aich. Degene die op ieie, i:-ièïr kunnen' zich opgeven'd.oor een eèrste aanÈeta- j

'ling te d.oen ïan Í 50,-. De tbtale. priJs is t f 1OO,- (rneestal- Íets Binder) per)'pei.-
döoi. tUet Langer treuzelen B.nders gaat het. echt niet tloor. Vra.éien: 3e1 gerust . L

even naar Paul- vd- §teen, - "'i *

tooptraining

LENS 1 in de problenen

ert neer ni.euws voLgentle rieek,

Uluslqgqn J eud:

0p dontierdag 7 Éeart ls er looptr'aÍJring voor de C-kl,assèrs. Een veek letei ziJn d.e
spelers ven A1 en 31 veer a^en de Ëeirrt. Kon al-lemaal optiJd en d.oe goerl 3e teÀt. Coea
1ope.n is hef befa.ngrj,Jk: ook voor een voetbattàr. :-.

. .;. ,,r.i. j..ri_ ,.,.,).. .. .....:

IEI'IS t7n 21' jeer " "i i 1 '' '' ;"'"' f '

Niet te geloven zeg, fs het ve.Ld goed belt I'C Den ltaag af ond.at ze te weinig spelers
iiebben. iliJr !649r.er nog enkele gratis aan naar ook dat hielp niet. Nog even werè ge-
probeerd eeE leule verva,"rgend.e vereniging te tinden. Heleas zond.er Bucces. Het nag
niet lukken net alÍt team,

'-, -., L

-:ii

Na de overwinning.-van .Vredenbuïch van èfgeLopen zondag.is de situatÍe.'voor ons hoog-
ste seniorenelfta] ïel, heel gevaarliJk geword.en. De kreett LENS l ie te Boed.on.te
èegrad.eren uoeten ve nu traar heel snel vergeten. fn vriendschappellj ke ved.EtriJden"
(als de tegeEstènd.er vc,t nintler fanatiek is) kan T,rlNS 1 ilderqaad. iedereen.aar. .In de
konpetitie gelden hele andere norten en uoet het gehete team de mouffen nu m.aan eeiró

. echt op gaaD stropen vooÍ het te .La_at is. Laten vij (Jeugdfeden, ieiders, trainers. en
ouders ) zien dat *e achter hen staan door àe laatste vectstrijdqn uassaal te.konen
kiJken en hen luidruchtiti positief a.an te moedigen..we beginnen-e.s. zondag als..nede-
degradatie kendi'tls.at 'DSO om l-l+,00 uur op bezoek komt. Deze ved.striJd moet gerÍonDetr r

- P.S. natuuÍl-iJk verwachten wiJ op on4e teurt na&st inze! in d.e $ed.striJden ook belaÍlg-
. stelling van de seI(:ktiespelers yoor ons Jeugdvoetbal-. Zaterdag speelt A1 de i

_ .j. balangriJke $ed6triï'il om de eerste. plaets ou l_1r.30 uur biJ Schevenlngen. Laat
zÍeu dat LENS een e(:hte verenlging is en niet bestaat uit diverse ei1andJest...

Kontributies
&rkele J,eugdleden (-Iees riuclero ) hebben afgelopen veek een brief gekregen onilat er
over dit seÍzoen llog geen kontributie is betaald. Dit ka! natuurliJk niet, A.s. zatpr-
,alÈg kal deze ,gcbterstatrè op LENS betaa].tt worden biJ ?aul_ vd, SteeD.. ." .:",,'
Paa6feest

0p voensdag 2'1. ]naart gaerr ïe-na tle .treinilg met de F-klassers een paasfeest vieren.r
Gezel']ig eieren kleuren en nog vat and.ere leuke,di!gen_ doen; Aanvezi.g. ziJn aleze-dag

LENS 31 T ^J
v-tos B2
Leèkk$srtier 33:
íms 'ci. '..:

LENSC2'.,
EonseLersd.iJk -
DWO D3 -
LENS D3
RKAW EI . ...-

Scheveningen A1
Roodenburg 81 '

LENS 82
IENS 33 ., 

.

H3S Cr- ''
SpoorviJk CI
LENS D1
LEI{S D2
Juventas D2
I,ENS E]-

IENS 82. ' "
LXNS E3
IENS E[.
],ENS E'
I.Iestlantlià E6
Quick Fl
JAC rr.
LEXS F3
rENS Fb
I,EI'IS T5

,. :

-'Texas EI: -'wilheríus E2
- JAC E1

- Cromvliet X3'- luits p6

I -rrtl F1^'..
- I.ENS F2
- RiJsviJk I'2
- Gr.W.2vac. F3

. - SpooïlriJk F1

l+-1
- 1-1
..t_5

7-o.' 
o-3
.3-2
. o-2
q-2

1-1. 2-'

13-1
2-o :

T-2
2-6
.J.-O

4-o;
Í̂-j
t-6

6-3
lndanks tli iegdn koDden all-e HedstriJdeà ven rxl{s geruJrkig ver' d.oorgóan, sl-ecrris '

looalenburg berde. op ilat de vedstrijtt van 91 afgekeurd.vas. GelutrJrig nochten ve o! het
leld í'en BMT speien en ook konden we lebruik nàken vari hun kleetlloka1en. Il*rbelijk
lank BMI.
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O! LI:NS ïas .het een gigj 
"ntische, 

gezelli8è d.rulte. De HYB he.d biJns e.Lies teeeu jk
thui6 La.ten.'Épelen en dét was qua eelAen re1 nogeliJb Eàer de k1eed.lokElen konden het
niet aan.lTeads zaten ueE z'n,twèeëo in één 1oÉaa} en SpoórviJk I'1 eu C1 kleetlden
zieh getukkig op Sliodrwijk or. DankziJ d.e nedeverking vàu vele vrijffil-llgers fiep a1les
red.el-iJk op roLLetJes. Zc keepte nrnold Oosterreer in E2,El en E5 er hield Me]is Kipp,
l-eitler van Fl , zlJn slelers van !.00 t/m l-L.10 uur op scherp net spelLetJes ornd.at d.e
tiJdirijzigiag biJ Spoor*iJk niet doorgekornen was, I'Íichel- Meririnir en'Haus Oostervèer
fLoten tvee rÍetlstriJden en zo kunneu ve nog ï'e.I even doorgaai.' Zo is'het leuk om een
aieg o?. lEN§.te vertoeven, Nu even Lets bver _enlele elftFr.len ín. pLaats van over &.Il-e
e1f,talJ.eq. lu-fuotegebrek en gebrek qll tijd is hiervoor de red.etr.,

'LENS.A1: deed goetle zahefl door net l+:1 te winnen van mbdekoploper .scbeveniugen. Zater-
dag nog Draar ee;1 keer zorn uitslag nu uit biJ Scbeve_nÍngen. Dlt vorctt een
nog roeitiJkere vedstrij.cl dan diè van e.fgelopen zat'erdag. Scheve'ningèn*
v€èht voor zttr'laatstè kans.,'Ceef ze tiie niet, EeeI vee] sucies.
;t.l ,' .,. l:'

LENS Al- - . Schevenincen AL

"1
_i,

I
I

t
t
i

I
I

I
Í.

t
f
:t

ï
It
t

i

Afgelopeh zatËrd.ag-stdnd'de topper.in öe píomotieklasse tussen'LENS Ën'scheveningen op
het progíduna,'Een top$ér,-dndat zcjíeL LENS als Schevèningen 2Í punten,hadd.en gehaàld.
uÍt 1ll wedstriJden en de.3Ímee 6amen op de eerste plaats stcntlen. I,Íet toekonstige ;

-EC Den Haag speLer. Eans ïerhey in de basis,, begoD.I,lNq niet e1 te' sterk. Scheyenln8en
lras sterker en.was 6én keer heel qÍcht.bíJ een goatr 4aqr dg bal.:be_1an{de op de paai.
Vlef vooi.rust haalde ee:r:tlergenoeod.e HeDS Verhey op rechts de achterl-1Jn, -trot àe ,
bBl terug en het onnogeliJke. .gebeurde : Peter Pronk scoord.e ziJn eerste doe.l,punt vai het
seizoen en zorgde voor een 1ï0 ruststaual. Na rust opnieuÉ een echte Scheveningse

-goaI voór LEI{S,(?). Eàns hàd Aé beI op recht8; rae,kte tle }&1 veiÍéerd en lrie stoEd.daar
Plotsel.iíg aLleen iíoor de keeper?.OpnÍèuv ?eter PíonL: 2-0. lfueí iater 1egde Saschà
de ba]. goed. breetl eD.d.e inkomend.e Nie.Ls naakte er net -een Lchitteiend schot 3-O van.

..§adet .Sorheveningq4 ,v!a- qen,. penalty op 3-1 wós gekomen, naakte Nie1s.er, nog"ll-1 .l.an.en
was d.e over.v"innlng. vqi-Ii8 ges!pl-d.. LENS heef.t. ts,ee belengriJke-punteE gewonnen en ,.

staat nu aLleen op kop in de Promotiek-Las se, alhoeïel I4rra ( nurrner 2) -nog een wedstrijd.
noèt iuhalen en tn&ar één punt achtérstaat. .Yo-lgende' ve.ek spelèn 

"we 
opnl.euv tegea !scheveningen om l-\.30 uuï etr hopen've veei'zàveel- suppbrters als' afgè1bpen zaterdag te

Sascha en Jlmqy. j

IBL

llen !le\ie. in;de niddenmrrot r en a1l-es in eigen band l!!
liegin s'eptenber' had.dén 

.ïc 
cluldeJ.ijk een doel'voór ogen,'ve eingen vàor ae veiífje

iregend.e plaats, en we ïi],t.r, op't! punten. Begin naàrt stean v{ op èen keuri[u iu.rréo-
(Le plaets, mèt t6 punten uit evénveèl wedstriJden, Het.gaat duà gelutkig dé goecle. ?

l:anA op Bet bet extia jonge (l-O reersteJears') tead. Uii ae faatit,e.orià veoitri;aen
nerd.en 5 punten gehs,a1d., Eet als prettig biJ konend. gevolgd dat d.e voorsprong op àe
nullners 10 en 1]- nu zes I'Àten is. Toch zit er nog genoeg venijn in de conpetitié-'
staart. M,et èrie vetlstri; tlen tegen ploègen uit de bovenste helft (nfexanOria, aé i
ilwervers, DWo),' en net d: ie tegenstaod.ers èie net als w"iJ p?oberen negend.e te ïord.en
(WC, RVïf en WestLantlía.,' wordt het uog een hete 1ente. De stana dp"Oé rangfi; st t
65eeft reclt op enig ze.l-Í\'ertrouwen, en d.at voetbalt best lekker. Laten !Íd rnaar van
',retlstriJtl tot vedstriJè l:ijken, en eerst eens ziel of ne zs.terdag l,lestLandia de.bads
kunnen vorden. i- ^ l:-'- 

1. ! j,, i
Zoals neel ard.ere Lentes heeft ook'd.eze eeu fris.getruidr ïnners, Fèr1ey i6 verlost:,
ran ziJn langdurige blessure ( dubbeLe beenbreuk eind augustuà), en tegen RKAYV :

speelde hij, nog wet.oEvennl.g, zijn eerste coEpetitieved striJ d in 81. Voor hem,en
. - rroor het e]-ftal hoop, ik qs.t .bi.j .het goede spel van - eind vorig sei.zoen sne]- weer on.l

öer. de Imie. kriJgt. El lÍcrAt er sterkgl door. Iet laatste slachtoffer, Micbel l

, ' Izendoorn, Loopt, veer vrgluk op IENS en rond het elftal. 
" 
Na - een . kiJ k,knie-operatiè

,' 1e-t Hat kleine .reparaties vacht hiJ vol- spa,nning op -verdere ,berichten.: De,rest van
.,. het, seizoe4 kan,hiJ gebruiken ogr ruslig, w-eer a,an het spelletje ie lrennen,..en aan zrn
' t'orn te verken, Yolgend seizoen ken dad elDdelijk de echte t'lichel (die llan lang ge3-e-
"Len) bl-essurevriJ veer d-e sterren vaD de hene]- spelen. 

;
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Ilet gaat dus goed met ï1, eh in d.e ko-me.n{e ryeken. kunnen 1Ie met veel iDzet en vee}
overzícht een uooie conpetitÍestand gBaD, verzorgeh. Nog even met zr.n. e11e$, ql, vie

JtJerll.!"..U:r;,i'veet, hee]',urissehÍen, eÍniligen ve nog-in het; finker ri
' Fred Grens.

.' Hans.

É

,l

IEN§_-EA:.blJ rust nog,0-0 Eaa.r na rust weLste 32 over.VloS he.ep.nre! ,111. ZeterqQg
, ,:." een zwore: GDA. - .-- ,.ir. À.,.. ,, .i,.,.,... .:.:.

LENS 83: veii'amel-en biJ. LàakkBart{er. .De IENSrevue lezen schiJnt uodiiiJlr te .à.i3n.
Irlet I spelers begon 83, Een oneerLiJke stliJd;'Labtreàl Raóu1 kwe.men tegen
het rustsignaal en Theo heleuaal niet. l,lij balen hiervan en de fanetÍele
spelers van 83 ook. Deze.drie spelers :kriJgèn een éxtid Teèur"alËtE]-

LENS CI: te veirig kwaliteit kar voorkonen: geen probleeu. .Te ve,i,n1g.Ínzet is beLache-
Lijk endat baLer rÍiJ van. 0p de trainingen geven. sormige spelérs te snel niet
tbuis aLs het eens een beetje zvaar is (zeuren), Tn d.e vedstriJden zie Je
dit terug, Wi] Je volgend, seizoen in ile B-sel,ektie :spé1en -dàn.'za], J e ' nu locn

, .,- ".alvpst uit een and.er vaatJe moeten gaan. tappen. .Ju11ie ziJn.gewaqrschuvd.
dus,, -en,no,eten strahs niet.gean zenïe-n aIs Je,volgend'jaer.niFt,in de selek-

.., ,,. -.;-tie zit. , ijÍ .1 r., ,r.. i.: _ 
, .i . - ;r-

LENS C2: een leu}'e partiJ net heel. vee] inzet van de kant van C2.i Bij rust no'g e-l- achter Daar na. rust eeiq'schepJe er bovenop, Purcy Kob iei het sl e1s i-k
.\ , erin kon vinner Ée. JscW hièId zrn AoeL loea sciroon en Daniel- priktà'de,'.vin.íènttetreffeierin.'zaterèegtegenSpoorviJkuit.,.,,ij,,:ii:r..,i,

.. ..- h_'.... , ,...:

^ 
lE{S D3: een.heer}iJke partiJ.voetbal .tegen. Juventss. WBt een Leuk voetbal, Natuur-

... LiJk verden er veL !Íat kensen genist.maar d.et deed._Juvents,s oo_.E. rDe,.1-1 lras
. een Juiste uitsLag, _ | ,ii: : .. r. : ..r. ,! ,,r;- I ;,u .,. :

. iUWS f5, Cromvliet had tvaalf.(?t?) spelers bij zich en drie (t?:) feidels. De I,ENS-. I spelers vaien'irier<Ioor helenaal van sldg'af èir vér.l-oren ':rléí ,6-2: '- ,: :

LENS E6_: zie Je nu ïe.L. Ëven een-schepJe er. bpvenop zoafs ve v-orige week al schreÍen
. ,. en'o-ok E6 kan 'íinnen. Nu door§aan. Lo,i , . -. ^. . - .:! . r_ , i -. .,..: :

LEIYS FL: Quick uit poule El- rlas vat sterker. Dat is voor ons geen problèèrn vand ver- .' líezen.hoort ook b_lj het voetballen.
JAC 8l_ - LXNS I'2 7 -3
Iatlat we vorlge week ne-; Èóge cijfers: yer]oreD had.den, probeèrèen v.e oó' de-ze. veek Jo,ns
goed.e read. op te voJ.gen- en èe bsl, de tegenstantler en elkaar,in de gateq te.houëeí.

. Eélaas 18.g het in eerste instantie Diet'aaB ale klntleren dat ve een gèVoeltg.verlies
.led.en..De rsoeèer va4 !é-:ry ]ette nlet óp èn vas tle LENS-stoet, op*"1 naar Ja-c, al- ina

. eershe'stolIicht,kviJt. GeluJrkig kwauen Barry en Yincent niaar een minuut of viJf
- Ea de aftrap bet veLd in. Er werd gefluisteril, er werd. glkeken naar de bal ep. de tegen-'sterlder. Ja.umer was het dat JAC net iets beter rÍas, We vérioien. de vettstriJ tt" veLi É'-'' vaer met 7-3, baar ons zelfyertróuven hebben we teruggevoóneu. Dó tegeiÀtoie, het,

opletten en kijken nger elkaBr was voor de ouders een lust voor het oog. Dus vol-bquden,' .rant dit is het elftal traàr on's hart.
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LENS F3': heeft niet zö goed overwinterd.. Yorige week een riedèrlaàg en nu hela&s weer.
Deze veek proberen Iíe een sponsor te vinden voor een trainlngskanp of nis-' schien roepen },e Íett Troost er.vel biJ. (grepje).' "l . :.' , i ''

, * , .1.i' I -,--l ;.'.t .'.,

Noot:' nop.aals verneLd.en wiJ dat riiJ 6een standenliJsten ophàngeà van E1 t/n'I'5. l
'-\ - {"t interesseert ons hiet of tleze tèór.ós bovedaan stean. Altijd wi'níen. is niét

goed, aLtijd verliezeD ooH niet. Gevoon''een leuk seizoen ns,ken rBet 'het tèaro
is. volgens ons het beLangrijkste. Is d.at gelukt d.an is het seizoen geslóagd op
Helke pl-a.B,t s Je ook geeind.iga bent, Dat is dan een feestJe vaard. Dat zd1 op
zaterdag B ;uni zi;n. Niet ueei vragen on tle stand.enliJsten heren leidere en
oud.ers. t . ): '.

' J " "' '"'

à
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,IEEKTLAD VAN DE VOETBAIV RENIGING IENS
5!ste Jaargang nu.mner 3 , 22 maart, 1991.
,gtt ta tf * t( *at lg*rÉ**:( **tt tr**x *lÉ*,, * ta** ta*t( *n*s* it#***tfit t{***la***** ** tÍ të* tt* l t,t tÉ**x t tí* **x +l tl ***
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ïieuv l-itl
?892 B:

loete

Cramer, FJun, l,ar'n van EÍk en Duinen l-)+! A, 216\ GW Detr Haag, tel_:

ËlI-stratiekosten : re uoetiri! 5 20,-: M,A. tie Groot, J.I,l. Bekker, J.1,I.
'aJ's*ilri:j

323].\22

legiEtratiekosten : 2e boeking § 25,-: A.
\drninistratiekg"s!:Litfgt -- . 5 3r.,-:_F.

de 3oer, C.A.. BÈklter.
s!a...

Het Bèstuur.'

ÀENS . ... ... .EEN IACII EN 3EN TNAAN

A911e.r a9 -typrnachine. IiJl. i. het alleuael- zo nakkeliJk. Op papier Ís er een red.eliJk'.
elftaL' de organÍsatie H )pt,, de sfeer is goed koiton, niets s{aat d.e trou*e supporter
in de veg om achterover t3 gaan zitten en op de resultaten) te..vachten.' rn dè pr-"ttiJ r
Seat het echter iets and.er'6. Je ziet het aan ons eerste elftal. EigenliJk aI het.hele
Íeizoen vaLl-én dè resulte.:en tegen, bLessures teisteren d.e sperersgroep, het gàat ge-
woo-n niet. rg!.,ergste is lan te d.enken dat het arrehaa] reI goed' kont. Dat,. bespeurde
.1'e de afgelopen naanden bii alre betrokkenen. 'speJ.ers, bestuur en zekef de,supporters
,tond.en zich niet voorstel. Len dat LENS zou afdaten naar de.vierde kLasse. zo ongemerkt
lnou Ja, ongenerkt ) 6taan ue dus na de tnuisneàerraaà t.g"r-oóó-"p-eàn 

-e"a""raË 
}ieiste

pleats en ziet het er somr)er uit. TerwiJl onze meded.egïadet iekanalidaten Deuia, DSO
dn !W0 ln de rrvinning noc'lÍ zijn, fikt IENS ziJn lÍonden.. Mentaal, móet er ben vónd.ertj e

íebeuren uil het tiJ rrorË,rn gekeerd. LENS heeft nog een lood.zvaar programna .t,egoed. .
1vr0s, GDA en vredenbuïcÏ. uit, raakksrartier en Hoek van Horle;rtd. thuis). Het is nu aan
d.e speJ-ersgroep om tle moulren tot aan de oksels op te stroppen -en.een beschàaiu_de desra-
detie te verniiden. : .r r

l/aast de (ainre) traan, v&s er ook nog vat te lachen dit veekend. Al von voor'ae 'tlvleae
.maaL in tvee veken van concurlent scheveningen ( d.itnaal net 2-1) en'is een serieuze.
/Íarupioeuskand.iataet. Ook Eét zaterdag 1 gaat het nog steeds goed. In een vel-isvaar' nbti-
fe vedstrijè von het rnet l-3 rran ORNAS, tenriJl_ KSD gelijk ipeelde zodat de mahnèn.:-
van Hans de Bruin tot op een punt van de kopl-oper ziJn genaderd. Best ons nog on tei mel-
{en dat voLgens Luc Verki.l'k het niet lang meer duurt voordat ioor het zevendè zond.ag-
Clftal het ka,mpÍóensbÍer -uit de tap kan stronen. We houd.en U op de boogte. ,

r

, N]COBN UNICON:.] UNTCOEN UNICORN UNIConN 'r ''"'-'''

IENS DSO 0-1

Een nan tlie veer'van zijb vriiè t,ija, zower doordeweels ars in de veekeridón 
'in' 

r,rNS
§beekt. Ver, heel ver daal"yoor ook nog een echte 1e etfEalspel-er vas; Ap floppenbrourirers
uÀs afgel-open zondag onze uNrcoBN-rapporteur, zijn Íeaktie,ua.de vedstrijdr-: ., :.;
Weinig voord.en aan '\ruiln3ken, geeI_!ggg!" .l I

, - ',, .''... i
.c, bedankt voor je Eedeverking ! I . | ,:;.'.i

uLtsl-agen 3ekIB
IENS - DSO 0-1y'Ios .- cDA 1-o
d.v.Holl-and. ; Laakklrarti,'l 2-1

Vredenburch
wc:
DWO

- llippolder
. - Delfia
'- West]-andia

0-0
0-1

I VIOS
f, Wippolder "

- :., ' i -

l+1-1,3

25-23, .
H.t'. Hol-Iand
GDA

titiestand KLB
LI-27
1?-19

2\-:1,
2l*-3r

7
I
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17-17
u-t-6



3. traa.kkkvartier . ,3-J-18
4. wc 1?*18
5, Vred.enlurch 17-LB
6, Westl-èntlie ]-7-:-7

Proer:à:ruoe a. s . veekend :

29-26.
23-2L
L9-2t
34-2)+

, DWoo

1ö
Ll-
t2

1'Í-1À 33-36 x
DSO

I,ENS
u-1\ zz-29

.. DelfÍa
1T-13 L9-2\
u-13 23-32

tl

Vredenburch
H. v. HollanA
VUC

- LEIIS

- vïos
- "Dsö

Westlandie
D.elfia
DI,Io 'i-' ;

GDA

Laakkuertler...,
wappol-d.er

UNICOAN UNICC i.ltl : I'INICORN I]NÏCORN iI{ICORN

fI,H{S es.

"; :,' j.t

,r-- i.

i,. . lr.t -_ r

* De "blind.elr poule werd afgelopeq zond.ag gevonnen door J arre].l-r , : ,.ri.
.ï. Eet maakte zrn'zondag ,liet echt goed..

Vraagt u zich ook af ï-t het-gebowÍ Ès, itat biJ de.sloot,.aaí
Uv red.aktie inforneerd' biJ d9 ex-bestuurd.er tr'rAns van DiJk
wes wa.Er hiJ, al jsren ie. nond van vol-.heeft . . r :, ,

r !iJ;- antvoord: ttda!. ié'afteen net loket pas l'l

T

...,..PÍT Westgeest ., ,

_1{_..r ;, _.-; . ,.

het ontstaan is " . ,, -

of dàt noir:'die .-sporthaS-
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. litslagen 17 maart 1991
,ENS ]"
ïilhel-nus 2
,ENS 3
.;xNS l+

'/oorbur! 6 -'

iroen Wit'r8/2
,,ENS B

'i!Sr 6'

il+. oo
t0.00
:-1.00
:i.3.00
:r2.00
:-2.00
:r1.00
:'.1- . 00

DSO

I,ENS ]
DeLft 3
BKAW 5
I,]UNS ó
rB{s i

- .Archiae1

,: *rÍ
Vredenburcb 1
DCV 2
I,ETS 3
I,EN§ \
Juventas ll
ïI4SH 6
I,ENS B
LENS 9

- LEïS 1
- LENS 2
- DIíO 3-,,
-SOA3
- LENS .6 - ".
- LXNS 7
- Posts.lia 3
-GDA 11 ;

'- i

0-1
2-2

. 5:t'
2_3..

' 1jÍ
.: ^ rt-z -
l+-t'

"' 8-1 
-

1

'.i1, r. j.
7

:íed.stri J tlprogr&mB zonda. : 2\ maart 1991.
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

532/tO?6
6Lo/l.ogt+
5tr3B056
,53/30'B

vr.' '
6ao /3zrz
630/3z$o
6?8/3a68.!,

610/1oi-o
5\3/3026
55313033
57ohoI6
6to/3190
630/3230

!I. Wessel§
E.T. Kuit

Tell-ekamp
' Besmann

J.
M.
L.
F.

n. n.
.n. n.

v1
vL

v2
,v3

l)lnsaag 26 .EE art
1:0.15 uur LENS L

.L ._r t i

;aterdag -10 bea:rt
..tr;OO uurJEv I - LENÍi 1

Lugmrnrul L vr.

vr,
rèdstri.i.dDr rnaandr:i{ L aDriL ].99rI'

:l-.00
:.1.00
1 3.00
13,00
i.3.00
i 1,00

uuI
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
LEI{S 2
LENS 3
I,ENS à
LEIÍS 6
IENS ï
Archipe]. 7
TENS 9

- VriJ
- Nieuvenhoor 2
- HS Texas DHB 2
*RVC3
-.Jai Henuman 2
- Cel-eritas 6 ., .

- LENS 8
- vriJ

P.J.' Jutte
J . van Z,ire den
D.M. Andradè

n.n. -' j':..'-

n.n.
n.n. "'l '
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0pstc11íngen:
LXNS 1 t/rn 9 a1s bekend..

l
{f,sqh!!;yen:'

biJ de tre ine:'s
.".Vierlir.4
. HeiJner
. van Kni lff
. Bildert -.ek
. Jole

Í
I,XNS
tENS
IJENS

I,ENS
tEl{s
I,ENS

T
I,I

F
A
P

1tln3
ri
o

T8:
9

:

o70-36066\2
0T0-31+61088
o70-3897776
o'(9-5L6786.
o'(o-3296\06

L]GGING TERBEINEN:
'l' li' '

Vre d
DSV
Juve
HMSU

SEV

eiiburch
I

ntas

- van Vreden':urchrreg t.o,.Te Herve, BiJswÍJk 0?0-398r?L9

ToDscorders Seizoen'90/'9L

- llaalplants;en 3, Krimpen a.d. IJsseI., tel: 0180T-12397 '

- Langs de s. roonreg v. Vredenbu"chveg, RijsviJk, teI: 070-39O5OTT
- Vrederustl.ran, hoek Me1is Stokelaan, tel_: 010-367\A70 -:.." .-r- -; - ,. ,...1'

- Sportpark "d.e heuvelr', .l{e}V91w96, Í,eidschenda.E,,te1: 0T0-32?89?2.,'

25 doeLpunten
22 doelpunteu
2l- ticelpunten
15 doelpunten

zzzzzzzzzzz,zzzzzz
Z ZAALVOEfSAI Z
7,Z7,ZZ7,ZZZZZ,7,ZZZ7,Z

,ltsLaaen .11 't /[ ft Eaa:rt

É .,
Iedst"xi,'ldpro

8HS 1, - LENS 1 4-3 .

LENS^2 .: '- syr35/z . ' . uitgesteld
IIENS 3 - EígeLsnan 2 . .a:2
Ischeè z :-LENSl+,,r. z-z

r
F
6

s
J

Dis6eldorp
v. Knij ff
KulT)ers
de ltlennie
Heyink

I,XNS 6
I,ENS 7
LENS ?
IENS 7
LEI{S 8

?1,.

aJlEa 25 t/: 29 naart 199t
líaandae 2, naart
-.p.I+Q uur Esperanto 2 -,LENS 2
:11. I+0 uur 'Adio 6 . - I-ANS-, )+ .

RHA
B3D

overbosch
0lynpus ,

iloenedBg 2J maart
"10, 20 uur LENS 1 - ia.akkwertier I 2c Zuidhaghe

Lleeíne Sporthalien
'.verbosch - Vtaska.urp 3-1,, Den Haag
'lymqus - Voorweg 107, Zoeterneer
iuidliagbe - Me1is Stokel:,,an 1201, Den Haag.

: ZZZZ7.?.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !:,ZZZZZZZZZZZZZZ'
IANGS DE SPORTEN VAI{ I.i Z.M.I,ADDEE Z

. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ï,zzzzzzzzz4zzTtz t..

. itskigen Zatérd,ag 16 mae

"ENS - ORNAS I
,r 1991
-5

.ENS 2_RAS2 . ..

-ENS 3 - Lyra IL
:ENS l+ - Looedutnen 9
rro8ra@& ZatertlaE 23 uaa -t 1991
.q.30 uur LENS j_ - Texas DHB

3-3
2-r
c -lr

.2.00.uur LENS
:1.L5'uur LENS

]+ , 30 -rruI LENS

2 - Vit.fr:]fb
I - Vit.Delfb
'\' - Vrede'rburch lr

R.B. vd. Spek
B. takhi

n. n'l
D.n.-

:l ..

OOrlr125l !"Jrr' !rr'

ot2/106d n ' '

023/1296l. r

o3l+/r.315

t,



'/erzanelti den:

:ENS ].
LENS 2

13-30 uur
11'00 uur

LENS 3
IENS h

L1.00 uur
13.30 uur

Í\entuel-eefi[e].dingenvoi:TLENS]en2biJHansdeBruyn'te1: o:I5-6r:?3i96.

:

, I,l.v. .,1ersbergen, L. ,Middelbur6' L'
. Benve:uto + M. KnoPS'
ngen R. Keus n tel: 3601510 of vriJdag

O?STELII NG I,ENS

P. Ax, N. Jagesar
J. Koulrenhoven, G

Eventuele afnel-ali
Eel:3661311+.

,i
LENS \ opsteJ.Iing: als bekentl' Afnelden ÏiJ L',Mantel.

sinke, J. I,Iitting, R..Keus,
ir-

s tot 19.30 uur in de LENShantine

ter: 3107\26. " ': "
.t .'

Fro a.rme Zate
1?.00 uur LENS

TENS 2

i1

th.30 uur lyrs 11 - J,EXS 3

t0.l+5 uur Làosduinen 9- i,ENS l+

'M' Teunisse
aén z (tiia nog niet bekèatl).

n.n.
n'n.

maart 1

- 3VC

- lichiplui

- $v0'?2/3

005/1010'.

o23l]..zSt+
o3h/131Ó

Dins
18,30 uur IENI

3e iI 1

1

Hoens
1 .30 uur OnNAS - IENS 1

I,ENS 3 ZAT. EN EEN

n. n. B\/L272

Steinz vd. Muiden 00\/1002

Eeh 'ineer dan trotse .eanvoerder.

1

Afgelop en zaterdag is het LENS 3 ( zat) eindeliik gelukt om uit de rrdalende spireaJ.rt

te geraken. We gingen uit ile startblokken met een tempo eeo tveede klass9r vaerdig,

Dit resufteerde a1 gauw iE een mooie openings treffer van onze hardverkentle en steeds'

beter voetballende linkerspits N' Jagesar. Daerna zakte het tenpo een ietsJe teru8'

'rat heLa"s resulteerde [n een tegentreffer ' Niks aen de hand, zei d.e aenvoerder, 'we gaan

gevooa door. We Eingen t chterin één tegen één spelen en na een aantal geuiste ksrsen

(! 2r) voltrok zich een vonder' LENS 3 Zat' scoorde 2-L. Een hel-e looie Yooïzet vaJr

Peter Ix Perfect afgeror d door onze nieuveste aanwinst eh een vau de uitbl-inhers

GabriëI "Pizza" Biernvenuro. Daarna hebben ve tle laatste 1ö minuten als echte Profs
onze voorsproDg gecomso:'iAeerd. Zo zíe.le naar; eIs. de neuzen in één richting,staen en

er rrord.t ttoor 11 Ean vo()r geknokt kunnen we echt 'winnen. Ke eper Marcel KnoPs bedankt

voor een gelrel,ali8e t'eèstffiJd. GBEtspeler Peter J. bedankt voor Je routj-ne en overqicht.

P.S. LENS 3 Zat. kan ool( oogsten'

LENS 2 - Bas 2: ruststal 'itl 0-0, einds tand.3-3

VAN HgT JEUGDÍ'BONT

=====--===========

.'; I

Doelpunten: Kees (hopba.-), Bramco (kopbal) en Marco (streper) i: ir r'

Een ss.nengeraapt 2e elfta} speeld.e tegen een aspirant-vèteranen teartr van lAS. llij toon-

den ons respect voor d'e tre ouàere heren door ons tempo aan te lassen' l{lervan naakte

EASr-isbruikdoorO-1tèscoreD.Dllllalrvalen.viJ,doorhettenpo.teverhogen'"tot
2 nd.al toe oD voorspron4. Uiteindeliik noesten we óè punten aeten (; anner f !!);'Ömdet

;"ï;J ;;; "à*uiie ".rà 
gevoetbal. Àn de scheidsrechter onze L2e tegenspeler^ vas ' .. .

De invallers Wil-bert, Edliel, Steffen eu AÍrdre r,rorden bedankt voor hun grote inzet:"
íip, ,*rtr""de zateida; exira zak8eld EeenemeE voor de sel-ektle a-\,ond.. ' . '

u2. ..

t

Algeneen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen! ChopinstraBt lo3; 2)51 sv Den Haag' '
' \" tel: 39?O1rL. BiJ geen gehoor: 36351+18 Fre'I Grens'

h

OOGSTEN
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I

Í
II

I,iddsuri.i dor:ogra.mma AjB'Í -D:-E en !' .i eued.

Afbe1len. Voot onAerstas.r'de ved.strijden alleen biJ paut v.d.Steen 139?Of5t+), ;'.,
' zd snel-nogeltJk doch ui berliJk voór vrÏjï*r-agavonà, r9.OO uur. BÍJ geen gehoór ' r

-..'be1len naar. Fretl Crens ,( 3635\f8 ) , 'In uitersie nood nog op zateràa@orgËn .oi, Í
IU'IS (36613L1r) na B.OO r,rr biJ ieroand.. vau de J eugdkorroissié. j .,^: '... ",..

. Él'rtai" aàtói' 'àËnvang tesendtanhei uit/thuis terrein , -.- -t,./vel-d . san.l(. lens
:i

Al-
J

i
.23 naart l-2.00 ADo A2
25 naa.r:t 19. OO ': ONA A1

uIt
thuis

thui s

Zuirlerpark
v2

r-1. 15 ( ADo )
18.1'
ró l3o ( auto
1ll.15 -

8. l+5 (aito
Lï. 00 ( zaal-

Yr-n8

èi
:

Stepà )
to ) ,-.

BI 23lz\
Bà 23
B2-7tt 27
B3 23

2B
c1 23

' 21+

c2 23
' )l!

_D1' . 23
D2 23-26

D3 23

. Er_, 23'' E2 23
E3 2l
: .',- 23

" Ei-6xi 2'
El+ '' 

23
-cq

B5 23
E6 23
f'l DA

, ", .,i v. ?5
- )'7

naart 12.30 Zververs BL- . uit ,zie routebeschrij
naart'f5.00 Wootton Basset thuis vl-
Eaart 10.00 HW 82 - ult lloogenhoucklaan
na"it LT.3o Snoekizaal-voetbel- (zie kopy )
naar{ tb.3q Postatia B1 thuis yZ
uaar*, "19.0d Quick Steps uit NiJkerklaau
meart l-l-. L5 DWo C1 uit Zoetermeer
neart Ll+.00 Wootton Basset thuis \2
EBart'1l+.30 Laakkwartier Cà uit J.v.Beerstraat
Eaart tl+ . OO . .. .,Iíootton BBsset , r thuis V3
naart 10,30. Blauw Zwart Dl- . thuis ' , ' Vl !à
naart 12.30 vt,C Dl+ .., . . '. thuis V2 . ..

naart l"?.30 Snoekizaalvoetbal- (zie kopy)
maart 9.30 laakkÍ{artier D3 uit J.v. .Beeistraàtng?rt 9.3q,, -. BiJsvijk E1 . .. thuis v2 .,.
!Íaalt L1;00 " - Ddindorp SV'E2.. uit Sporttaan/Mezónpl
riraart 't8,oo '' Quick Steps E3 . , uit - . Nijkei"klaàn
nàart 1l-.00 . Tedö El- ;-.uit .. . Vred.enburctiieg
dleert 18.00 'r' snoeki ,aàIvoeibal' (zid xopy) .

rílasrt L1.00 JAc E1" . .= 
', 

":.t't- . 
-i".frft""e 

" "Beert ].B.OO Quick Steps uit NiJkeruaàn
Daart 9.00 . Quick E[ uit Sav. lohmanlaan
Daart 11,00 Vite6se Delft Eï uit oude ï,a€n Delft
Daert. 9130 .., DIIIo-F1 , thuis' ;:t2
naa,rt 1ï.00:t;r.EËra traÍning tr'-kLàssers.?.'èn' B Jaar
ruaart,1.3i30 .'; Training + paa.sfeest ,(zie kópy).'.,

)'

)'
):

';
li

'i.' '13.30 : , i''-;
; .r .. .,9.1+5 .', , .r :i

J', :." ' 12.00 i, .,Àii
L6.\5(auto)

!'. i .Br30(.ërito). 'i
, 1-i 9.-00 -0. 'r,-,
:;. L0 .00( au!'o ) .,, .

_ 17.l-5(auto),..;
, Lo. o0( óuto ).'ï.

,.17.1!(auto) +
.. i- _ro. oo( auto ) ..',.

1? .15 ( auto )

- , . ." .-8 .15 ( euto- '- - 10.00(a{to

n

-,. 13.15 " .

' 13.l5(auto?) '

.. 14.00., r

18.30(a.- 
9,.)i5 (ut

.'t6
v2 , .'.... - "r' - 1.0 .00 ,.

),,.,
)-'

!,. r-' 1 .,1

9.00.,
6 :\5 'l
3.r5 tr'

. J_)

.4>

.\5

.!>

Í2 '" ?3 naart'
I 2l naart

27 naart
' 27 naart'

;30 , ' . DU1{0 F2
.00

]L

. |?

,,. t6q
. J.rt

,';10

( auto )

0
7
.f,

I

9
I

I
I
I
1

. Extre, tr''aining I-klassers J en 8-,3 aar .i

.Paasfeest (zie kopy) . .- "HMSH El- uÍt, Vrederustlaan .r
* .,, ,Duindorp SV Fl+ thuis Vl . ,'" Extra training F-klassers I en B jaer

, DWO I'5 thuÍs . . .',12 ,' Extra training F-k1aséers 7'en B Jaar

I

2

t

30
00
30
00

_23 naE"rt
- 25 Baert 1

2T maart
23 naart
2, ndert
2f maart
23 raaït

13.30
10. 30
f7 .00
f3. 30
13 .00r5

: .- t.?5 naart -1J.00'

I ;. 27 raart l-3. 30

:]IJZONDERHEDEN:

Treining + paasfeest (zie kopy) ... | -
BIOEO F3 uit Nootdorf
Extra training F:klassers 7,en.B Jaàr . ' .

Training + paasfeest (zierkopy) .:. -'írj',1

-tb
1a

H-
-Lb
1a

!i

.-eauwezig Juko vaDaf 8.0t: uur i p. vd, Steen, A. vd. Heuvel" eri A. va.
'-gaarne ouders net .verlIoÉ,r voor: LHrIS BI_,82,C1,C2(?,),D3,82 t/u E6 en
'-lees onderstaande kopy ío.a. reisJes l,imburg) goed àoor - _ .., i..op vakantie van 29 Eaar'1; t/m J april bel nu dlíast, pa;I vd..'Steen ,
.-o1istel1ing_en als bekend uet uitzond.ering vad:. ^ : . , i '

oL tlS D2.zontler R.+ P V::eesviJk .' ' .i:-,, ;,

DÓnck -'r'

. F5 ,t,,, ,., .,
- .:,,

ril r.1 r i'

()
()

()

()
,t ,a,

tt

I,ENS
I,ENS
I,EI'IS
LENS
tENS
tENS

E3
d+
E5
Í2
.!5
F5

zolder
zonde].
net À.
zontler
zonder
zbnder

A, Oosterveer (zie E!) Í; '.
V, Knol
Oosterv(:er
T. RuJrters en !. VreesviJk, K, Lorie
R, .Antoniss'en en M. ter Linden
B. Kipp Bet K. Lorie (ook F2)
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Scha.riuwprogramra,í euEd

BiJ tvlJfelachtig weer *:Jken àe spel.efs van At t/m C2 even uaar ioketel'' fV,,Vanaf .\
t 8.\5 uur,tèten ze om C3 viJf ninuten. zien velke velden er afgèkeurd z{Jpl'De" 6!el-er6
vau Dl" t/m F5 rogen.vanet' 8.00 uur even naas LENS,b'ellen ( 3651-31U en-,geen,,auàer nuuner )
of het voetballen aloorg€ 1t. BlJ alfgehele efkeuring verÍrachten -rÍe toch ieèerèeí op.,I,ENS
oet blJ ;ich_Eaast het n.)rmaLè LENSteuue voetbaLschoenen, gymschoeuen en,eèn treinings-

Spmenköost oB. LWS "

1[. uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
'uur
uur

Fl-

13. 00
1ïj 0O12.

11.
10.
9.

11.
10. 00
11. öo
t2.30

10
9
B

r.0
9

30
30
30
30
30
00

ONA 41
S?artaant20/81
HMSH 81
HI'.ÍSH Cl-
HMSH C2
ï.ENS DL,D2 ,D3
I,ENS 81,82,83
IENS E3,E',86
LEi{q r'2,F3,Í,lr

I,ÈNS A].
I,ENS 81
LETS B2
LENS cr-
I,,ENS C2
traioen
trainen
traineD

(kunsteras )
(runstgras )
( tunstgras )
(kunstgrae )
(kunstgres )

UUÍ .

uur .. '

uuf '".

uu,Lr'
urrr '
uur: ,

uur
uur ,J
ulr-,-',

.30

.30
..1Í5

.30
à^

,n 10. 30
r-2. Ö0n F5- treinen

:§iet al,le tiJden konen o'eïeen net de tiJden yan de kompetitievedstrij tlen. Niets aan te
ioen. EreD attent zÍin ei a1Lem8,al kornen. Treinen.k&n overal. 0p het streDalr'het Zuider-
'rerk, verharQe veltues ol in uiterste nood. in de zad1.

ht eri
e rJeer

rveer.

:loutebeschri vine LENS .B- naar d.e Zvervei6
tfrote veg.Den Uaag - Rot,ertls.E voLgen."BiJ Kleinpolderplein richting Utrecht /Dordrecht.
:)aarna utrecht bliJven. v:Igen" en dus niet richting Brienenoordbfrrg (Dordrecirt ) gaan.
'Iervolgens afslag Capell-, aan ale IJssel àemen. Bij einale afslag, siopl-iànten. laàr
::eebtsaf 

'èn 
steed.s ràchtiàor tri;+eu rijdbn tot aan A.v, RiJ ckevoorselveg. Ddar liuhs-af ei of rijden en réchtloor tot Ban de stöplichten voor drie giote tftits., Drjar', .

::echtsef'gg doorriJden t,,t, a*n het sporbpari Couwenhoek. ; ,.,. ; i ,,

I'let enkele- ?96-tafl-en- g& n ïe in d.e veek'vau Pasen weer. Érit zaalvoetbafïëri tegen Srioeki,
lÍiJ spelen in sportbaL Tr anÈvaal- in de. MaJutastraa,t hoek Schalkburgerstraat . Het 3=tee,m l

lrerza[e]-t bij d.e hal' tle rest .op L,ENS, !íe rekenen op vat.oud.ers.met vervoer. De spel-ers -'
troeten naast het nornale LEtlstenue ook, schone srtrschoenen biJ zich hebben met een -

:.1chte kLeur zool-. De ou( erstaand.e spelexs 'wortlen 
. verwacht:

P!;ENS 82 6jtàtr w.v. »iàro,, , S. Merencial I,,Í. Meurint, R.'lienen, _i,.+ , It. Snoorenburg,
E, Vretleu: r1, R. Krayenoord.
Dit tes.n r )rdt ter plekLe gespi-itst in tvee
dus aIle Í peLers on L6.)+5.uur op IEIYS. Oxo t
op LENS.
N. Akkabi. J. BrÍttijn, S. Suitenhek, J.. Eop

IENS D2: ' '. 
:

I,E_NS E3 6-t,a1;

zestel.len. We verwac
19.30 uur ziJn.Jull-i

, P.-Knoor, A, Ooste

:,p rnaau(Iag ?5 naart verre:hten vij alte tr'-kfassers ven T en B Jaar bm f.6.1+F uur op .IENSvoor een extre tre.lniEg (,1.v. -Martin l{esterhout. De trainrng duÍ-r,t tot i l8.oo.uuÍ.
\etuurliJk bl-iJven ve oo] gevoon op tle !Íoensdagniddag trainen. i
Eaagfeest voor Fl t ln F5

[b(tra training F-klassers ? en B ,l eàr

:ooptraining

^1

:p Hoensd.ap-idties 2? rnaar í verwachten'wij ar.re F-klassers ven Fl t/u tr'5 
'on 

13.r5ruur
rp LENS. Eerst trainen.we noraaal tot L\.30 uur. De.arns douchen en omkl-ed.en om ver-''rolgens een l-eu} en gezel.rig paasfeest.te vieren in ons kl. ubgelouri. Jul-IÍe nogen zelf
;e eigen eÍeren versierel en deze naturirriJk mee naar huiÀ némen Ín een grappíg paàs-
ranqje. 0n J 15.1+5 uur iE het feest afgel-open. ÀIIemaaI komen hoor. Oe slefË-rs-vàn
i2 traiuen niet zij voett,all-en oE 17.00 uur biJ .HMSE. 

I ,,. _; ,,

)p dond.erdag 2L Eeert is er l-ooptreining vool de A- ea B;paesérs. lIe beginnerc ou, fB.OOlur. De donderdag erna. 23 maart, verwachten ve de C-D- Ln E-klassers *"Ë". .'. .

6

iiaalvoetba]. 'Snoekie



0m1
1&at

, slapen lrord.t ir.
j blj BKVCL iu de

LENS Cl. en C2: ve?trekke

.30 uur begÍnnen d,à D-kLassers, vervoJ-gens de E-kl8Bsers om 18.00 uur eD. &Ls
te de C-kLE ssers,

''j 1.1 ij'' : ':ii
Reis es àaar liubur
Iu oierteg met tle Límbu:.gse verenigingen hebben ve Èot Pasen ae'' nàgef i3irhef a Sekree'el 

-
ou t9 iaventariseren ne'; velke teams 'we aa.lo huu toernooien mee doeu. Zo-als het èr nu. .'
uitziet gaan ne Eet nie'; s.l te veel teams richtíng Linburg. fr àijn uog mas,r weining ae:
t[eldingen binnen. Iíaaranrn het Ligt weteD ï:iJ niet. In oveÍIeg net d.e ouders/epelers/ _
}eidérshebbenweèeda.rrzovee].moge]iJka&n8epeStaande!,ensenvaneenied'er.Een
vastà priJs voor de reir:.jes kunuen'we uog liei !"r"o ,uu" aeru ,àr iigg"" t"=". i-if,-'
en fí 100,- per persoo!!. Dit is nede afhankeliJk rran het yervoer (Ééu busJe huren kost i
Í 35p,-), hoe ve overnar:]rten (één íes persooni caravan huren kost Í 15Oi;) en vaaÍ,, ,Í
en wat ve lnrnnen -eten. lir,,nog moeillJk te'bëpslen a].trenaeL maar neémt u gerust ven. ons
aan hat ve ècht géen wir:r;t'zuJ.l-ea-raken. 'Helàes krijgèn. vij geen"eubsidie zos.ls de
schoien. Misschi-en ziJn er l,,eL spoDsors binnen onze verenigiug die èen biJdrage vi11èn
gevep. Giro 20L392 tnb 111u1 vd. Steen, inzake reigjesvoetbal staat er open voor. Nog
evenl_wat gegevens over (e reisJes d.íe viJ voor ogen helben. Ëeeft U toch,log,rrragerJ I

lXÍfsl Al-:'íertreH op Írj jdagevond ? juni naar' OdiLienberg (vlakbi,j Roeruond.).i''Gesldpen
i vordt in tenter die daar kl-aar staan. Zondags Bpelen jullie een toernooi biJ.
I oÈ1]ienberg HE,E.rne Jullie ïeer vertrekken naar LXNS. r .. . .

IENSr 81 en B2i vertlekl€n op vriJ d.agavond 31. nei naar Oirsbeek ( vf.attf 3 Sittard). te-

I Ook Ju[ie s1a!
i i" d.è buult vel.
à LENS.

car&vans op eeo canping, Zoídags 6pè]en Ju .ie eèn toeinobi
buurt ven Maestriebt 

. 
nB-aïna JuLlie veer'vertrekken naar LENS.

n ook op vriJdagavond. 31 neÍ nàar 0Írsbeek (vLakbiJ Sittard).
en in carevans en speLen op'zaterd.ag een toernooi biJ RIWCL :

}íaaetricht. Op zondagavond 2 Juni komen JuLtie ri"-ï .!:ryq..?
IWS Dl- en D2: -vertieiÍÏen op doud.eidagBorgen ! uei neer oirsbeek 

.(vlakbiJ 
Sittard)... ,.,

:'l Geslapen -tordt in carav'ns. Op 9 rei spelen Ju11ie op'de.heenlreg tegen.Wobnsel" i (brabant), 0p 11 mei een toernooi öiJ Sanderboït (Sittard.) van vaaruit jrlllle- i dÍrn veer naar IINS vertrekketr, ! ' i .ó ;.
I,ENS EI E2ehE vertrekken op zaterdag iB nei. Onalerweg eeE yèrrassin6 in de buuit

van Eind.hoven. Slapen tloen Jull-ie. net dle voríg Jaai bi; 9"1r".o (MaastrÍcht).
r Zondag§ eea toernooi biJ Sanderbout (Sittard) en op.nasnd.ag een toernoói biJ

Scharn- (Màstricht ) van trearuÍt JuLLie veer naar Lfl{S vertrekken.
L ,IS Fl-: vertiek}eh op zaterdagochtend '1 J.uai naar sportcentruni Bleye"heide (Kerkróde).

Geslapen vcirét loor de kinderen in tenten, !e óudeis z-oeken zel-f Íets Iuxèi§

t

l
Í
.t
I'
1.

uit .op hetzeffd: couplgx. , t s-ltliddags toernooi of een vedstriJd., Zondags,
, een toeruooi bi j Aclveo ,iE -0irsbeek ( vla.kbiJ Sittard) en vervolgens iraar huis.

Voor. deze reis T1 ,geen geld overmaken. Dit.',Íorët ouderl-ing geqegeld.)

Of ve gaarr }i6l.6cht.aan JuJ.Iiè. ( spefers /oud.ers ) .

oveï op gj,ro 201392 tnv Paul vd., Steen, inzake
hria.n, Aarzeien r' tïeUzel-en ;, Eifsàcht€n kau.nu Ëcht
atërdag kontant op LEI{S betalen. I{et sÈreekt:voor
(besl-issing 1 april) bet overgenaakte ge].d direct
het zover niet ko[t. I

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

Í -
',-1rloals gelruÍkeJ-ijk vorde:t uet Pasen weer de tre:clitionele toernooien gehàuden. voor fle

ieugd. Vervolgens rleer e.1keIe veken tsonpetitievàétbal- en'dBn in nei het vervólg vao de
;oefiiooÍen. ratuurLiJ krijgt ieder LENStean riaast een thuistoernooi bok'nog één of;

.{eeraere uiitoernooien. ilieronèer verncelden viJ alvest ale toernoqien voór Ëet Paagi,:,;'reekend. 3en Je op vahaD-.ie bel- dit d.an nu alvast éven tloor aan PauI vd.. SteeD. De toer-

Zoais JulJ.ie zien plen:aer zat biJ. ons.
3eb!Je interesse mFqk dan sneL f 50r-
reisJes voetbal uet veraelding veD Je
1tiet nee}. NatuurliJk nag Je ook a,s i
,ich d.B,t iidieD de rels .riet tloorlaat
{eeÍ ïordt teruggeboekt. WiJ hopen dat

I
laaàtoeïirooien, . r: : .l' ..,

:rooien van, neÍ verBeLaleu Hij in epril.

I,ENS 3i: 30 Baart IENS, 3l- rnaart Quick',E§S 82/83 conb.:' 30..ma-ar-b Tonegido ,i
,fNS CI: l0 en 31 laas.rt RVC i'

,ENS C2: 30 naàrt Loosdu: neb
-'. J :", I

-l

,À

,;1

t
I -7 -

: :i



I
I
I
bt, .30 ,o""t VeJ.o, lL Ea.art Pricess Park (LENS)

!23 30 
'naart wc

,ENS
i,ms
]ENS
LENS. ;86:
]E[S ,T'1:
,ENS rI'2:
lms h::
:ENS iï[i
rENs, 

r'5 
:

"tlu alsva

30 roa.art l,oosd.u.r.nen
30'oaàït, GDA

29 'naart Siöortr.j.Jk '

,29 Eaart Loosdu,.nen
31 naart vCS

31 xBaèrt VCS

st-benadrukken v:.J dat de t

JCHEVENINGEN A1

Je ldlders, dÍenen er dEn 'ok op toe te ziep. tla! .iedere
3en s-fuortief gebaar naBr d.e organisetie ' Verder vrage
lijk {rroor het vervoe} na 'r de uittoernooien te zorgen
ret v-íraagt. Hoe komt Ig oon er anders ?

[; .. :

' :- ' .i j.'' ::

oernooien pas.,,aÍge
;

lopen zÍJn na de priJ sui!5eiking.
en èaa} dan.ook op. blijf,t ïa-chten.
n ui;. aan de ouders om.zovéeI moge-
. Zeg niet tlirekt nee al,s de le.ider

IDhaa IvedstriJden
ilanaf ale eer6te ïeek van aPriI zullen sonmige JuniorenelÍteÍIen rei<èning moeten SBan

roudén met inha€,IHedstr1.i tlen oP dooideveekse alagen. Voor d.e eerste ïeek van aPril ziJ
'r, tl gepland:

n

I
ti-ns$ag 2
íoen§d'eg'

| "

aori]- 18.30 uur L,ENS C2 SEP C].

3 april 18,30 uur Lyra AL' TENS A1
18. 30 uur LH,IS 82' GDA 81
18.30 uur LENS B3 WIK B]-

18,30 -uur DHC CI LENS CI

I eued

I,, ;NS A1

;' 1,

.t
"Í .'
t "':

Jitslagen
lcheïeningen A1 .' -.LmlS A1 J-2.Quick.Steps F2 . -, -.IENS E2''". . -. 1-0
,l""ii""aiI 81 ' - -. rElls B1 ', .' - 2:3 r,ENS È3 ' .. ' I'Íon§ter E2 ;. ''- B-1

iDA.'81- j- - Um'lS 82' ..2-2 DevJo E2 - LENS EI+. ' 9--L
{w ï2 IiENS 83 \-2 IENS E, '. - Monster E3. 6-1
ïBSC1 "r, *-.i -LEÍ{SCl ., ',, 3-0'LENSE6 .". i. --vit-.De1ftE'l ."-+?-l
ipoJrriiJ r èl'- ,.- r,rus cz. ',- 5-1. Na,a1èïiik F1 7 : - LENS FL'- ';' . I-2
ffií;i:-:::1, ,"'- c"ilé,pnioguo o1. 0-t tqlis r?, . .',: :., - Y!_r1- ,. ]-1
!ENS. D2 , -YVP,1 ,. 3-3 HBS 15' , -LENSF3.;: 1-1

;elim. ,,. . - Sche snlnsen EL ilt LENS r, - RKDEo F3 ', tt'z

r.tjvàs'veer,gezel1i8drkopr,nlt.s.zohoorthetook'SIecbts'tHee.nietopkomers
íU. iyasar'en l,t. CotrXaya ) raar íel- veel zieke dfbeuers . ' Gelikkig vbren.neerdére spelers
,"rJia o, twee keer tL v etlallen, Zo'hooit het ook. È1kaar gevoon een'beetJe helpen.
toc4i zitteu somnige tea.m vel- heel krap .in de spglers ( D2 ,E1 ,El+ ,I'L en F5 ) . -Er 

. 
is dus

,""{ noo pLek in de LENS teans;,Laten ve allenaa1 proberen d.eze open plekken vo}..te ,,-1|] j";;: "ii"re "ri.najËi :p sctrootr oi uit ae buurt eens on mee te konen trainen op LH'ls.
lit]íae echt Inkel-e kére,.lratis.,fn verbg.nd ,oet ruimte- en tiidsgebrèk (6ruEke,tiJ-
len{op lret het ogenbLik) eer een beknopte sanenvatti-ng van enkele we6striJden. .;{ - .;-- }à 1 ,"''
:fU6 lf: toch nel_ knap d ze tweede overninning op Scheveningen. Niet goeal gespeeld,
--l- toch ook .íef ge:.uk gehatl maar zelf ook uitgespee.l'ale kansen genist '.-Een g99d '

r e1ftal wint ook de Àlechte vedstriJden is een bekend gezegde- Het zit duè ---

i :' seL goed Eet Í,E.S AL, Ga zo doór en een ka.rnioenschap beboort tot' de 'hogeliJk-
'c l- -heaèn. Makkelij.e vetlstriJd.én iiSn er echt niet meer.biJ. Heef veel-'succeE.

" Va'vórlge';"èX tnui" ie6 n S"treveniàgë; te' hebbeí geïonneu net \-L. uoesten "de.Jonlens
ran trelner GansÍ naer É:hevenÍngen voor de return, Op pepier vas àit een toppèr !b tle
rrombbie-klas. IENS noesl; deze vedstriJtl 'rgevoon" winnen gezien de stanal op-de rang-'
ii; stt ( nur. f ) . De ee"ste helft begon vriJ red.eliik, . LENS ,had. vat geluk b.iJ de zíJ IlJn
,n'uit ee1 aktie van Sacra kreeg LENS na 10 minuten. een strafschop die. beheerst doof_
{ieIà werd Íngeschoten. :,ENS wes er nog niet en noest nu d.eze voorsPron8 uitbou$en vet
rok lebeurde. Ila een aktie van Niel-s aan de rechterkant llaBrbiJ .neer gelegd- verè ïo1gde
{€er,,e€D strafscho! tlie Jck verd benut. i

I

t:



UÍt :eï coiner scooítlÉ ii.:heveningeri ee! I'L,ucky goalr'. Met 1-2 gingen d.e tvee ploe$én
de:rÈst in: Derweedè h()'Ift wa5' Que voetbal .sIècht vaí' de kant vatr Schèveningen va.Èi het,
large'baLlèn snel thuls maar Ae verdedl6i'ng "Van LENS hield 'starid. AI net: aI vris bet ge-
zíen.'àe tïreede .Èel"ft'eetr spannende ïèd.Btrijd ,voor"ilèi veLd IENS ,sutripor.térs 'die net -' .

harbklechten ueer huis Aingen., MBar tlie '.Èupporte'is gingdn xllet éeí téyredetr gevoel. naar
huls want LENS A1 had tr-re punten. en is nog steeds koploper in de prorotie klasse. Volg,:
de veek veer een vedstrj.Jd vao foineat voor IENS Al- de uitved.strijd tegèil AnO. LXNS ].aa,
zien d€.t je AL Í:i1t steL4en op de veg en kom ou. 12.00 uur DÈaq het Zuiderpark.

- :.1." : ' ,_..i

LENS BL: een hele.klap_pt. loverwinning waarÍnee LENS 81 .de kloof.:naar de ondgrste. drie,.,.
,_,:..,.i ,. plaa'ts"e.tr nope(:Ls .6rotqr lca.s.lrte en zel-ft,:ln het l-irrke]' rijtJe ,te1esh|. rHenC:,.;

.;i.(t: .:j r hiYing z.it. er.r.'r. nÉr.tuurl-i j k _alÍk iD maa.r echt hqlemaa] veilig. is 81. lgg. niet. . ,.i ., ...X9n klrsp.t.r-" vgr,.tijd en zelÍ .nog een paar puntJes .pakken. .De!r, ga. aJ lukken. .,..r.,
LENS-B2: vl:a.k nar nlst Y1(,9 2:0" v...o9r'. . GDA kwan er niet aen te pas '!Íent 

.82 . 
speel-de goe4 ;r

i i., ,, vo-e!b.gl.; ftÍee Í'outj.es achterin en het werd.,toch nog 2-2.. Jirrner, .Ea,er na'eeÍr -{

". ,,. r ,zïalke korpetit,iestart draait p2rlpu.]ekker St is zgl.qs deJ.lqat"sÍg drie- vedsírj.
,....,genaan8eS1ager.,.Ga.zod'oor.,....{.

rEltS "É;; ;iËt" riit-"-Ï"i',1'1.-ír;i.;ààe 
-"Jo',"f"Àr;serveleurt 

) 
-rear'""'puérae tuïf 

'a"n 
r",rxà

l--1. +aastrijd.'Zíe.ie -nu yel'a.it ,1rrtli" 
-a"t-,best kunneri. vergàet votgenae.teér -,, ..'

:, ,',.,:1,.!,1"1 vaker te Seoren sànt -kaiseà krdgen juIlie 
. it-gloqs.- Daaro.m v.e1I-ore.n;ju1.

' r1e .!ocn.nog' .,r' 1 ; --.:. . , . r'r ,

L',ENS C]-: verioor do-k nu.met.3-o van IIBS. Hel- kreeg C1 vat kansje" ,"r, UíË *."'a" t"t"'ii
- .:. ptqeg. frobeer'to"h h"t seiz'oén .op ,een zà'n ]è',I nogelijkö maniei af "t"é maken.-

s,.,lle! I 
i.é_ tenslott e jr Ïiobby. Inzet'is d.aarbiJ . ono'r:tbeerliik.. anders Slat'ae..fqf ,":

UENS C2: kansloos tegen SpoorHijk C1 lÍear vorige week nog net 3-2 van verd. gevonnen.
Zal re]- te nakerr hebben,gehad. net d.e vermoeiende reis naar Spoonrijk.

IENS _!l: een hele knappe partij vas dit jongens. De 1-0 Dederl-aag tegen kop}oper ,

Scheveningen vas echt niet verèienè. LENS D] voétbaLde veef rbe.tèi en Scheve--'-
.-ningen koppeLde de lange ba1 aan urger fVqieke .§1+cnt. Dit gaf ..u!teinde]!JF

de. doors-Lag' j..J ' .,; :i. t: .;,:íi ,. r..,,- .'

r,rri6 .,sr 
i'. 

:: §"r,u'rènii*",

I

lm' 5-\ i

i' , ,,- .*,: ,i- ";: ."

,;. ,.

l.let goed voetbal àette f,IlNS..E1- tegenstandër ScheÍeningen oídeÍ een. Z}iaíèl'dyuk:" Doel]-
punten koriden nlet Iang uitbl-iiJven volgens dë kenners. En dat vas Èaar.- HèIaas *u"i' h"t
ichevenihgen dÍe tot scol'en'ikÍen. Een paax kiappe uitvalïen gavën-ze}fs "èen.l+-0 aciitér-
stand. op het scorebord. te zien. E1 I1et. zich:te geliiàkl<el-lJk uitspèIen.' ,ióen weiè é'èbtei
_clotsel1ng de knop omgez.-.t. Verbeten vocht, EI heel knap terug. Scheveningen EL en hun
ioescbouwers zagen het njet neer zitten. Binnen 1,5 ninuten stond E1 net 5-)+ voox en dat
trag eeD kl-ein !Íonder gen:remd vorden. Eet vas voor de LBNssBpporters een heerliJke .I{e+1,,
striJö om te zien. De sulporters van Scheveningen alachten'er aualer6 ovei.'jongèh5r; :''''
.la.ào d.ooi hoor. I i.. i r{r'r } ' j.'"i t.: '.i' ;

i

.i' .' ..'I
'.. ', .I

íii r ir. -lr. !
Een. toeschouwer.

:i ..-.. , '!
'fuick SteDÈ E2 r,Eiis'iz 1-0 .t

'Iat vxoeg uit d.e,veÍen'en dus nog vat slaperig Eingèn;}rÍJ. rÍchting tegenpeitiJ. Daar .,"
rlahgekonen vas, e.l-1es.nog.op'sLot. l{e konden'geen koffie kriJgen vant iedéreeil had zièh:'
'rerslapen. Iíat zijn viJ:'-'iggnll3h verwent met -d.è bérrned.everkers varo LENS als'jd- dit lzo'
ileemaakt: Maer goed. nu.:erÍen,iet6 ovér de vedstfijd.'De speiers van E2, Èrit Éog'öiigesiage
lÍas; f,achtèn'dat doeir-we,we] evën, Mis poes !!.De ÍedstÍiJ tl'' vèrd verdÍenö,'rnet '1-0 àoor
()uieki'Steps gervonnen i -Jo::gens bLiJf Je.eigen spel spél.eÉ: ,óveispelen- éh ,sdOren i Eeí ,

iieer verliezen is niet eis neer her Àad.t"t ",ï: 
::ï:::,'vorleirde::":,"":"",,.:i.- .

I,ENS E6 l- Vltesse, Del-fi;'E7 'i.

lÍadat lÍe vorige veek net_,.6-1 van. Westlandia hadden
rtezelftle inzet het veLd -op, zonder nonnie, Mohaorne

rf
gevonnen gingen lre nu ook veer;met 

_d, Ka1in, tnaar tnet Dennis a1s inva]-
i-er, 'oegonnen ]íe Eeteen de tegenstander ond.er dru.k te zetten en d.at Lukt,e aard.ig,

-9-
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i
{

l{ant qe glngen met een . -0 voorBprong èe rust
heLemqal nlet [eer te hllud.en, en vie]- het ene
taet een 1211 overrdnni;'g. Na,allq Deèerlegen
Ju1li§ zieu bet, qen be,:tJe fanètleker en $et
bfUf izo d.oorgaaa, €n D''nnis lo8 bedankt voor

Í'
I

in. De tweede hel-ft waren ouze jongens '

na Fet .. 
a-nd.eie. doelpuut, en. dus a1s rpsu15 -

is het " Ieuk otu lreer eens te nlnnen en*. ..

neer in4et, Aen kunnen Ju[ie het. qok, .Dq;
het meedoen.,. -.. . i( , '' : l-i. '.-.:, .

I{iu BLom.
i - 

" 
,... .'r , _n ,j- ;.. :ia. 1 :..:-

. .l -'. r ' .':t' -, "LENS F1 uit tecen Naalö i.lk r'1

de Leider.

Was alt één van Ae !0oei:,-iJkste vetlstriJd.ea ??? Hadd.en de E-Jes vertrouwen itr hun over-
vinoirïg? ? i Waren wiJ coripieet??? Bas'vàs ziek neiar hiJ kHaE ïeL kiJkeh, 'tÈt'w.gs tdulr-ner,
Zette lNaa1d\ruk LEI{§ onr.er druk??. Kouden onze Jongeus dat tegenhouden".,.._. .'??' KwaE ÉENS

na lo tmiuuten ouder drul te bebben gestaar veer in het speJ.?? Scoorile''dary eeL doelpunt,
uinneikant paar en ee! i.;UilÍk 20 -ca. over de döeI1ijn. . ?? .Dreeidèn 

"6öi@ige ouder,s zic-h
on até de tègenpartil g,.vaarliJk vïor het tloe} biJ önzé keèbèr. Patrick was??? irrat'ge-'1."r
beurdè er Da L Einuut vr-.n het afgekeurd.e doelpunt, toen scoorde Nealclwijk. De ruststand
vas rfO in het vooideel van lÍaeltlviJk. Geloofàe de leijrer"ei nog tn,,.:t l{ad Éet 6pennen.
aleerlde druk vsn de teí.enst€.Dder eao?? Kreeg _LE§S eeri neèeilaag of }nra.tr l,SÍS. terug??.?
Scooràe Niclry net eeí vr 11ey?? Scooralé Gaiy nét llnks?? Kon LENS xaal-àwiJ \ 6 ,Íd.tun :1.-

ond.er] dnrÏ. zetten??? Krr.eg Ach:ned 2 hele goede kansen? ? Heefb lEl'lS !1- gewonrred???
uÍcuaèr heeft hdel goetl ',i'àrded.igd. Wareí àr tranen'tij neynond? ? Atié. joogen!' 'van 11
bebbeh een bele goeèe ilzet getoond.. Komeu aIle Jongens van F1 op -tle tràinings op \ . . -
uaandàg...?? Nee l! Hebf:en ziJ het noargfr Jii t!t Was. het vorige veek -tegen' Qriick het r,
gezieht van'tr'l- ?? Is vo(,tbaI uaar- een spe1letJe.,?? Ja !l! Wilt u.het. elfeuaaf Eee E&ke'r
kiJk tlan naar FL. Raynor:C. Gioos nog van barte gefelieiteerd narneÈs alIe speJ-ertJes en

De feider:, ',''

LENS .F2. j- nAS rr.: 1-\
fetemLat conpleet iret. urgen spelerd,' tvde Íétaeis.en al-Ie uoederà'eí vaaérd.bdgonnen I
veie1sver].aatdeveds{rijd.tegennAsF1.Ieöereenb1eekerYandaagnreerzininte- 
hebbdp want er !Íerd. oud( flíets fanatiek gevoetbal-d. Het trtaktischf praatJe van miJ voor
de vJdstriJtt veral igoed r ltgevoerd. nant tijdens de vedstriJtt verd dà Dal diversen keien

- naar lell.aar overgespeel-a er ve z&gen enkele leuke kombiuaties. RAS bleek echter niet iel.
sterk'er en onalants een..i.e1punt van 8oy vonnen ze met b=1; I{a aflqop konden re..echter ,(
teru§ zien op een'zeer é.oeOË en leuke vedstriJal. Moeders nog bedankt voor'het- ver:zorgen
yau -èe 

trtak-bischerr, wisse Ls. op de tr juiste'r moneDten, : i . .r.,. , t,-

Jan. Ií
I
t

EEflBS r.,ENS r'3 1-i (16-03-1991) i!
i r'.1

ook yoor I'3 bliJkt d.e virrterstop nu echt voorbiJ, in tegenstell-ing tot vorige _veek had.-
d.en de spelers nu wel è11e6 voor elka,ar over. Met in d.e eerste belfu Remco als een

"up.i-ke.per, werd. door goed saroenspel en een goal ven de veer geheel herstelde
MichàeL Oosterveer de rtst, bereikt, Remcorg keepersrrerk vertl overgenomen door een .in .

de eérste helfè ultstek€íde spelend.e MicheeL tei Linden. Er Ja boór, HBS"]iet het àiet
op zlcq zitten uet man en Eacht kr{aruen ze richting het LENS d.oe.l,. Renal-do en. Roger .:
d.etleí in.de vertlediging oun uiterste best, eD bracbten Eet hulp van a] onze antlere spè-
lersf, Zekeïin yea\ in de positie o!0_ te. scorea. Maar IIBS Hilde ook veL.§coren, en dat ;1.
luHe hun, ondankp {e gevelrtige sprlnt,.lan onze..veràedigersr.en goed keepers.verk toch
1-l-.._Jougens lk vopd het perfect,zoal,s juLlie vandaag spegl-den, . en ,vau d.e leiders ven.i
IIBS heb i.k oo! gehoord de-b ziJ geloten hebbeq.. Dus Ted Troost hoeft nÍet oeer; raa.r ...

sponsers??3?, ach.lrearotr niet. -.,. I.r
LXI{S F5 RI(DEO

I
t

-l_0-

'., 'i

Na twee $ekeu aI gewonn€ ír te hebben was het tleze veek weer priJs. Nl] wa.s. RIOEo aan ale..
teurt. Na 0-1 achter gesísan te hebben raakten viJ aJ- gauv 1-1. RKDEO liet. dit niet op
zich zitten en scoorale 1-2. Voor de 2e helft meakten .9ii al 2-2. " : i'

,,i _ al
..

.il



,I

I

I
Want rile gingen net een .:-O vooreprong d.e ruEt
helen{al nlet,neer.te hqud.en r^ en vieL bet ene
taet {en 12-L overwinni:ig. IÍe a}1e netlerlagen
JuJ.lië zien het,.eetr bectJe feuetieker en vet
bllJfizo doo_rgean, eD D,-nDiE nog bedankt. voor

ih. Dè tveette hèIft v,,aren onze -Jongels , i'.'
aa het.andere doelpgn!, en d.us Àl-s-resuJ.-,
fs, het leuk oE veer eep6 te -rrinÈqn.9n. ,,:-
ueer inzet , dan kumen Jul1le. het. o_o.k,- .!uj,
het meedoen.

!. , .-i. ,'i .) 'l{ir BIom.

.-";' ,f,1!,.-.í.

;*l!rr .i! ;:a
.:t'r r '., i.r

,1

x1.:

J

I ,_.. .i,,LEISS tr'l- uit te8en Nèe1d- :í!11

d.e Leider.

Wes aít ééa ve.a de Eoei:.iJk6te vèdstri3den 3?? Hadd,en ale F-Jes vertlounen in hu:r overl
wÍnui g??? llareo íi3 corrpieet???'las ïàs 'ziek àear hiJ kvà we1 tsiJkdn, dalt vab leuiï íer
ZetteiNaaLdvtJk.IBls our.er 'tiru.k? 

?. Kond.en ohze Jongèns dat tegenhoud.en. .'. , Z ? Ïuell f,ruS
na 10j''ninuten. ortler tlrul: te bebben- gestaan veer in het spel?? .Scoord.ë. qgry 9en atoefpunt,
bin::e_nkert pa.ar en'een 1,allflik 20 cn. over de doellijn. : ? ? . Draalden somiri§e oudcirs zich
on eIë.de tegenpaltil g,,vàarliJk vocir, het doel bíJ'-onze keèpÏer- Patrick rlaè??? l{at'ge-'-'
beurdè'er'ne i'oíriuut vp.o het àfgeteuiaa aloelpunt, toeln scoórtte NaeldwiJk."Óè'ruetstend
ïes 1-O in het voórdee1 van NaaLd$1Jk. Geloofd.e tle leider er nog in..'?? !Íàs het epannèn,.
Bleefide druk vs.Ír de ter;eb6tand", aàdtt Kreeg LEI,IS een ned.erl-àa!'of kwaÍo LElrlS ten]e???
Sco&àe I'liclry met èen vr,lIey?? Scoortle Gary net links?? kon IENS NaelalviJk..6 irinuten :
onAer' drut' zeti-el?'l? Iftt,eg Achnetl 2 hele §àede kansen? ? Heeft tIJ,lS Ff geïdàen? ? ?

Micbaè:. heeft heel goed. vèrtiedigtl. Haren àr tranen biJ RayEoDd?? AI1e jongens van tr'J-

hebbeh een bele goetle i:.zet getoonil. I{omeD eI1e Jongens van f'l op'ile traibibgs op
naa,nAag,,,?? Nee Mlebt en ziJ het notlig?? Ja ll t I,Ias het vorige veek te6er Quick het r

gezlcut van Fl-'?? Is vór,!bà} naàr eà spelletJe,'.?? Ja !l!"W1It u hët'al1emadl mee &a.ken
kiJk iilan nàar tr'i. naynor at Grdos nog vèn harte gàfeIiólteerd. namens .a1le s.pelertJes en

1

I

,

, ; -'i:!;

,. De IeÍrler,

I.,EÍ{S iT'2 ,BÀS I't: 1-\
t,

Eeledeal cdropíeet'uét n,geu spdters, triee leid.eis .en alle Eoeders enfvad.ere tègonnen l

we iets verlaat de wedsl rijd tegen BAS Fl. Ietlereen bleek er vandaÀg Eeeï zin in te
hebb-{n want, er werd oud( .vets fanatiek gevoetbat-d. u.i 'iirril"cir; ;;rrtJ; "." ,it rqor
ae neldstriJd werd. goed. r itgevoerd. want ii;dens de vealstriJd. verd. de bal diveisen keren
uaar íel-kaer overgespeeL( eD ve zagen enkeLe :Leuke konbinetieE. BAS bleek ecbter niet i-è
sterfer eD ono.an-ks een c reLpuEt .van-Roy.. vonnen ze uet: Ir-t. lVa efl,oop kotrd.en ve echter.
terlj zieu.op: 

""n- 
o"9" 5rud" el leuke iedstrijtl. Moetlers.. nog bedenkt. voor. het- lierzorgen

van 4e t'taktieebelr rlsse Ls op de :tJuistett momenten. . .1..-. .,- ;.,,i : . ., . j.
IJ .-r..; | ,: f),.:r ' it -1 -. , -:;-6n.: , {.'l:. ,,"+'l

, {' lra" -.,'-,1i ,-....;'- ': ..
I.

flBS F5 '- '' rBEg 1'3 f-,: (Í6-03-1991)

oot íàor Fl b1iJkt de wi rteïstop nu echt voorbij, in tegenstelling tot vorige veek had-
d.en de speLers nu wel al.ies vgor. eLkaar over. Met in de eerste helft Remco a1g een
super-keeper, werd tloor" goed 'se.ueuspeL en een goa]. van de veer geheel herstelde l
MichàeL Oosterveer de rr:rt bereikt. Rencors keepersverk verd overgenonen door een in '
de eèrste helft ultstek€ rAe speleDde MÍchaeL tei l,inoen i .Br Ja ho5r, EBS liet het nie.tl-op ?ic}.r 4itten Bet Dan €rr Eacht kvanen ze richting het LENS doel-. Beneldo en Roger :
èedeí !n de verdepiging.aun uÍterste best, eD b"achteD net hulp van'al- onzer,andere,spe-
1ef6'r - akarin.veek ,in-de .,.rositie .on te.scoreDi Maar IIBS lÍilde'ook vel scoren; en. d8.t , '

LuÈtp; hUn,, onaaàXs. cle.ge ;r.eltligq sprint van,.onze yeraedigers, en.goed. keepersr verk toch
1-1. iJongens ik voDd het pelfect zoèLs Jul-Iie vandaag speeld.en, en vau de. leitlèrs. yan:
EB§ heb i\ ook gehoord ó.nt zij genoten hebben. Dus.Teè'Troost hoéft _.nÍet neer, ilaar. .,
spon§ers???3., ) ach vaargr nÍet. r

I

T,E{S !'5 - BKDEO

I{a tvee weken al Be}ronneï te hebben uas het óeze week lIeer priJs:.Nu vas HICDEO.€'àn tle
beurtl, Na 0-L achter geeiaan te hebben naakten ïiJ F+ gauv 1-1. RI(DEO fiei eiï Rle!.-op
zÍch zitten en scoord.e I -2, Voor d.e 2e helfÈ nraakten vLl e,t 2-2. * ':': '

'í 
-:-:1 ï:'r' ':

I'1'
I
i
I -10-
í



Uit,.:en corner scoortle Ír.:heveningen éen t'I-,ueky góeL". Met L-2 gingen de'tvee pLoegen ''
de rust in. De tlreeiie helft v&s qUa voetbaL sleèht ven d.e kant vau ScbeveninEen vas het.
lange belleri' snel thuis. maar d.e verd.edi8Íng van ï,EI[S bielrl stand. AI met a]- vas het ge-
zièn.de tveede -héIft eeu spannende wedatrijd vobr d.é vel-é LENS sutripd?ters'die Eet'. ,:."

hartktechten naar buls éjiu8en."Ma€,r ?1q. supporteis -EÍígen met een. tevr:éden:i§évoel naar j
huis vant LEI'IS AI haA tríee punten ep is no6 steed,e kop]-oper in d.e proinotie kI&sse. VoLgr.}
d.e veek veer een ïedetri.jd. van formaet voor IJNS AJ. de uitved.striJd tegen AD0. IENS l-aa',
zien dat ie Al- lÍilt sterinen op de veg en kon oE 12.00 uur ""T. hg.l 

, 
Zli3-:T.pplk 

:, . _" r: ,-
."., ,. , r: -.,. ; ,.,tí -,. -.' 

!gg, i .,.i .,.,. ,.,it. ; "l
LENS.B1.: -een hele.knappc. overvinnÍag ïaqlmqg LENS,SL de kloof haar de.onderste d:ie .,

t:.,, 
-". -plaatsen 'nogna(.Is 'groter Eaakte en.zel,ft :|n het Liuker' ;i'4t3e terécht.- Ilaní;..,

..1.''. .'. ravinÈ zit er ir nr.tuurLijk dik in maar echt lie1enaal veilig is Bl-nog niet)
"'.:' " ' auo xiiestie ,r.,'ti;o 

"n ,Ëtr-nog-e-en paaiEf,íElatrren. pËt gaat lukken. . .
LENS'. B?; _l+e"- "l rust n(:à-:z:Q, voor. GDA. ["ry."r nÍét aan te pe§ 

-]rent 
32-spe-91de. goqd ,

. . .,, . voe.t!9l.., Tríee J'?ut j es achterin .en -het veral to.ch nog 2-2. .Ía,rBer, àBer rla ..€en .

, " zvaltè kimpetil.ie.start draalt 82 íu Ielkiei'en Ís àe1fs de laatstë drie vejst5i.t ,.. .., aen aàgesiager. cB zo door... .1.',':':,. :1..'.'... ..1 ,:f.._...... ,

LXNQ 83: niste Hakan Yasar ( zeterdag een strefreóervebeurt ) mear 
-speèIde best een leuke

,. wedstrijd. Zle .je nu vel dat JulJ-ie het best kunnen. Veigeet volgende keer' ,'
. - .,niet wat vakei.te scoreri vànt kansel kregen Jullie genoeg. Ddaron ver, J.orerr. juI.

. Iie "toch_ nog. ., i ,,. i
LENS C1: verl-oor öok-nu net 3-0 van HBS...WeI kreËg C1 vat kansJes maar HBS'wes tle beteir---l ploég.. Probeer toch het seizoen op.,eqd zó'n ieuk'mciguÍijte manier af.tó maten i'

Het is tenslottc jr hobby. lnzét is daarbij onontbeerliJk anders gaat de l-o1 ..' er echt hel-enaal'àf. ' - '

LENS C2: kabsloos tegen SpoorvÍjk Cl vaar vorige veek nog net 3-2 van n"ra g"rràoo"rr.
Zal- vel te naken hebben gehad net de vermoeÍend.e reis naer SpoorlriJk. ;

IENS D]-: een hele knappe partij vas dit jongens. De L-O ned.erlaag tegen koploper -

Scheveningen vss echt niet veràiend. LENS D1 voetbal-de v€.eL beter en Scheye-
ningen koppe
tle dóors1a6.

lde de ].eDge baL aan neer Ílrsieke.kracht.. Dit gaf uiteindeliJk
] | ,i ,j ,'"! i,: r" :.'-,'lit ':..:

_:r-.i
LEi,l§ -El - §cheveningen . E1 >-4

.le Zo door hoor.

'},Lick Ste é'E2 I,ENS E2 - 1-OD

],ENS E6 Yítesse,Del-

-9-

',.. . ! ]'" t J:'

'íet goed voetbal- zette II,NS.El- tegenstander Scheveningën ondér eeÉ'zvare druk,1 Doel-:.
gunten kond.en niet lang ritbl-ijven. volgens cle kenners. En.dat was Èaari,Eèlaas v."'h"t:
icheveniugen .dÍe tot scoLen kuam. Een paar knappe uitvallen gàven zelfs èen l+-0.dchteIr
stand op hët scorebord. te zien. E1 liet zich te genakLeliJk uitspetren. Toen vèrd eéhter
plotseling de knop oDgez..t. Yerbeten vocht E1 heeJ- knap.terug, Scheyeningen EI en hun
coeschouïers zagen het n:'et'neér zitten. Binnen 15 ninutel stond E1 net 5-l+ voor ep dat
.Lag een klein ïonder gen: exnd. rÍordeD. Het vas voor de IiENssupporters een. heerl-lJke. ieè-..,striJd om te zien. De suiporters van Scheveningen tlachten er and.ers oveï. JoitEefis,. -

rl

1j,.'.uaai'Iat vroeB 'uit de'veren. e-'r. dus.nog wat sl-aperig gingeí: vij'richtin8..tegeripdit
rengekonen vas al,les nog.àp sfot. We konden geen koffie.kriJgen want',iédèreeir had zich
'rerslapen. llst zijn vtj eigenLijk verwent net d.e bèimed.everkeis Va^u:LENS -als Je dii Éo,
:leemaakt. Mseï goed. nu e,'en iets óver de vedstrijd.'De spelers van1E2;'wat-nog ongesla.ge
:ras, Öachten. tlat doen we wei- even.'Mis poes. ll De vedstriJd verd verdiènd;met L-0 óoor-
{}uiek Steps' ge'wonnen. Jo:rgèns b}iJf jé eigen.spel- §pèfeu: overspelen en sóoren", Een,"
iieer verliezen is níet erg ma,ar het had nÍet nodig geveest, Volgéhite.keèr beter.r'

De Leider.

I Íedat we vorige lreek uet 6-l- va,u WestLand.ia .hadden gevonnen gingen ve nu qok r,'eer,net
(tezelfde inzet het veld. op, zonder nonnÍe, I,Íoha.DEe al, KaIià, maar met Deinis a1s Ínval-
--er, begonnen ve meteen de tegenst€fider ond.er druli te zetten en d.at Lukte aardig,

;
T

Een toeschouver.:)
. I .,at::., I I
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Nieuve 1eden.
2727 M. Essiad, EJun; Steenzicht
)-728 jS, Essiad., DJun, Steenzicht
l{iJzi.ging letlenlÍjsi :

r:S6 l.Í . c , va. laóuien - Sezo .

f;{r§1{4!jzigi4s -
2835 f. Massa, Sezo, Regent'es sel.a&n 3L2
L275 14.I. Eortnan, Seza, Volentlanl-as.n ,
2229 R,J. Blokpoel,, Seza, Belesteinlaan

)pzep;gingen
2082. M. el Assrouti, zaal

D.J. laJetto, Seza
W.J, Heesakkens, Sezo
C. Bozygit, Sezo
D. vè. Vegt, tr'Jun
8. ten Kate, f'Jun
G. Gomners, FJua. ;,-
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Bogisch

:-1, , ''
overmaking op girorekening 336?11 of bank- -

Haag, t.n.v. V.V.LENS te Bijsr"rijk onder vei-'
Í':.:., r,-'. -.:

Het Bestuur.

:ENS .,.. bewq+kl Eet kqns gp regen 
-

:)onkere voLken pakken zich zo. l-angzamerhaÈd samen boven het LENs-terrein. TerwiJl mede
'EsèalSbevoner VIOS uitbuntlig haar (verdiende) kampioenschap vierde likte LENS..antler-
:iaal haar wonden, Ondanks een voorbeeldige inzet van alle speLers .Iuhte het tegen
'.'rede'lburch veer niet. Een vroege voorsprong (penalty Theo Dikstra ).':werd een paar minu-
r en"later door een verd.edigings fout teniet gedaan. viJf minuten voor t,ijd besliste..i;:
I red.enburch de wedstriJd in hg.ar_ voordee] (?-f). no.qf het gelijkspel van Del_fia en d.e
r ingt lran Dl{O.is r,Eïs nu alLeen op de laatste plaats,terecht gehomen;-.Het vondertJe ,

ra&r {e het, vorige veek over hadtlen moet nu a} d.e vor[eq van een nidalelgroot . mirake]- .:
ían gaan nener villen Ie o.ns ngg redd.en. Uit de no6 resÍerende vier }redstriJden zal,een
r axilnael resultaet gehaald moeten vorden wil het deidekL_as seschep behouden blijven.;Niet
'I epaa.Ld een na.kkeliJke kfus mo.ar ve hopqn en verwachten dat.LEN§ voor el-k. kLein, kansje
7al.bl.iJveD knokken ! _, ,r: . Í.: -i.., .:..1 ^ .:.

., .jÍ i ï,1 . ,r ,,
red,

' .'i'j .:1 , '1 .-' :

'Íe qEken de komissies er nognaal-s op attent dat de kopy voor koÍende }Íeek a.s. rnaandag
..ot.vier uur kan vortlen ingeleverd. in de kantine biJ één van de redak!íeLeden.I r, i,

. : .. j ., '^,1:
i ' red.- . ..: '' .t.. i

, Henk Hoppenbrouver fiet ons rreteni det het met ziJn "ramp 'n stanprr ayond.op 12 appil
a.F_. zeer goed gaat,._.. ,- -i,".,, ,{, : .. : .,r-,r.i. , ,;i :... .. , . ,: ,.

r A}'ruin B0 pJ-aatsèn vonden hrin lreg naar ale R & R - f:.effrèbterè, 1' ':''
: : i. t2.-,. , ,: -' . ' i É1. 1.;rr Bedonkt voor de back-stage. kaarten- trouyens.- HenE , !

I 1

I



T

r

lIt Ee is zover: LEN6 ? rn tveede paesdag io tle thui6lredstriJ il tegen Celeritas kanpicu:r
a,o.4den.

i . I ., ,- 1{ Eefr goede.rgd.en,oE !e.-.;toppen met het.zogken naar aL.eieren,en oin 13.p0 uur, :Langs
hel eerste veLd te §tr ur.

* A.ii. Woensd.ag 3 aprif rn 18.30 uur beginnen de duels olu de IÍC cu!.
x LF/ïS (zo) Bpeelt thutr tegen BAVA/ en n€, d.eze $edstriJd. zal op het LENs-téirein de -!l

Io':íag voor d.e tussen: )nde pl-aats- ïinden. 
,

t IEJIS (zè) speeLt d.ond( 'dag l+ apriJ- a.s. om 19.30 uur. ZiJ ziJn dsn te gast van CWP. ,

i
UNICÓRÏ u{Ic( iN UNICOBN , UNTCOBN I'trICORN

L

l
1

+

)
i

VIOS
WC
Vredenburch
LÉakkr'èrt,ier
Wippolder
víe6t1anöia
I .,

/I0S ke,npioen. .

?rojramroa zondeg ? april
)S0' - Vretlenbu
,aa)ikwertier - HestlBnd
IDA! . vUC

]en var tle rneest kleurri
;ebrui}te ziJn Jarenlang
,ENS we.arvoor uiteràard

18-29 l+S-rl+

LB-?C 27-22
1B-2C 2t-22
18-19 31-28
LB-rg '26-25
1B-18 3r-25

GDA

H,V. HollaDd.
DIIO

tB-L'( "25-32
r-B-1T 2r-36
18-16 33-37
16-rlr- ài:s[
l-8-l-r+ 23-33
tB-L3 ao-26

'l
B

2
10 . 

^ 
Delfia

." 11. DSO

l-2. LEM

ch _. .. Wippolder - Delfie
a VIoS - Dlío

ke figuièn binnen LENS, onze fietsende reporter, Frans Flumans
ervaring als UNfooRN-rapporteur biJ de vedstrijd Vredenburch-

oze dank.

INÏCORN. UNICO.T ' IINICOBIÍ , -uNrconl'l
UI{TCORN

Í
rederturch L LEXS 1

i'
I ierst eeà vooral vooraf:
, fgel,)Fen Zaterdag was o. lergeteÈdnde op Heg naar dé C.P:C.. J.oop'vÍa eèÈ ÈrantënkiÓsk
nnéx kofïiebav }Íaar ik ,:i ilaai aénwezige radlo Wethouden DÍjkhuizen hoorale spreken ovel
nkète problemen, dÍe'in le Sportvereld van onzé Regio speelt. Aan vié hét 1ag veet ík

r Íet, naar i;aarom op dat turll Het, .nidd.aguur ! De ÈeÉsen, vboral het kader .ian de clubs
'lJn ,r1n het veld.r, bezig :n tlan op öie tiJd tb luisteren hebben ze geen tiJd. Ileém nu
r Llee:r naar eenö die CPC Loop. Tientallen tuensen ziJhrdàar bé1a-ngloos bi,l betrokken.
eLds*rortén volop in act:: !! Al1een de beJ aardenoord.en, die ziJn Aan nei aan het diner

tezig ln hun zaal, dus l-r :steren ook niet, Heren een misser van d.e eerste.Orde !!l Iu'et'voetbs}. Wat een gesr -ried.enis ligt daar voor vele voetballers Jong zor,rel e1s outl.
r fgelopen zondag ook zorr dag om niet te vergeten ! De eerste u.inuut nas het a1 raak.
IENS kreeg eeh gtrefschol toegevezen .... 0-l-. ceJuich en opluchting oÉdèr de r,ENS-aan-
'angi, naer het vas van k( 'te tluur, 3 nin leter gaf nonald vàn WiJk i-t onre kèèper het
akiJiien. Eierna ging hrei getiJk op en va&ïom nen Ruben volop in actie zag, naar na 20

rinuten zakte hiJ lreg in 'ret niet, net enkel,e stuiptrektingen i-n de ta,eed.e helft en
! bruike.Lde over een gres] .'1 en daaimetlé lras ZiJn vlan gedoofd, Die van Vredenburch,
mJrte hem veL a.f 2-1. I a,r wat ik in bijkans a}le cLubs te veeL zie d.e-tr ogicaanse
=nktrar:t- (Cogito Srgo Í ,u) zovel biJ het kaAer als spelers.

-2-

Ji!Ësaeg
H.v.1to11and. - WOS f-2 '

Vredenbu-"ch - LENS 2-1
wci - DSo h-1
i{estl-anàia - GDA 1-1
lelfia - Laak!.rartier 2-2

1
,w0 : * l.lippc' der 2-!
iomÉetitiestand kl-esse: ,B Der: 2l+-3-1991



revé()l- systenen te veinig spel. lle zagen-n-og $el enkeile br.Írlante ,oqr"ntuo.gu"r"c"rall ,
door Maurice maar gesloptl door de Yred-enburchse doeloen. Zoëoende.,,b19ef ttie 2-! op h9!1
score bortl staan. De technisch edviseur'van de castheren ,"i ,u oË afloop-àai ;;i-";;=
sleclrte vertoning lras aan.beide ziJden, eigenlijk niet on aan,te zÍen! fot,s1ot,.een .. -l
vari:rnt op luthers uitspraak voor de HiJlsdag in 1850 te l,Iorn! ,,Hier"staàir we.;'"ne-kon-- 

""len iet anders,r . .. ,.1...1 : I. i. i
F., M. . Flunang

AI1e spelers hebben ven nÍJ een B gekreien voor hun tomeioze Ínzet ! ! !,

SSSS§JSSSSSSSSSSSSSSSSS
J S}]NIONXN ZONDAG S
SSSSÉISÍ]SSSSSSSSSSSSSSS

lflrl egerl el+ naart t99i
IreAenburch 1
)cv 2
]ENS 3
,,XNS h
fuventas h
{MSH 6
,ENS B

,ENS 9

-ra&sp rograJrma ( eevi zlgd progre.nna )
laterdas 30 maart 1991-

. -l+. 30 uur OranJ e Wit 1 I,H{S 1

I'laandae 1 aprif 1991
vriJ
Nieu'wenhoorn 2
HS Texas DHB 2
RVC 3
Jai HanuEs.n 2
UEICTITAS b
IJIIIS B
vrij

-1,

610/1010 'í (' r

5\3/30"6 J. Í, zseden...;,
553 / 3033 " D.M.,Androèi!'--::,,
570/3076 n.n. -.
610/3L90 J. Heins- ..: -.-
630/3230.. '.: n.ri. -

r:,

,:1
,i,,....

- I,ENS I
- I.,,ENS 2
-,DHO 3,
- soA 3'
- TENS 6
- IENS ?
- Postalia.3
- GDA 11

2-r
2-t
0-2
1-1
!-10
r-2
r-2
2-l+

(vr. )
I

beker.

:.1 ,00
:.1 .00
-r.3.00

",J . UU

,3. 00
- 1,00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
IENS 2
I.,ENS 3
J.,ENS à

IENS 6
I.,,ENS ?
Archipel i
I,ENS 9 '

vl-
IIO

v?,
v3
v1

i es!g1ss--3--qi1--199!
.8.30 uur LENS 1 - - RAVA 1 HC Cu!.
ta af.Loop za1 de Loting voor de tussenronàe plaatsvind.en. ' : 

l

r edst:+í.1 dprograr[a 7 eprÍI 1991
l+. 00

-1.00
r3.00
'c.30
.1:00
i 3.00
t 1.00
j 2.30

uur
uirr
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
LENS 2
WC l+

OSC 2
LENS 6
LENS ?
D. Z. S. l.r

!{rJ s}ÍIJt( o

- H.v. Ho1land 1
- Papendrecht 2
- IENS 3
- LENS l+

-OSC3
-GDA'
- I,ENS B

- IENS 9

, 532/7027
6ao ltogL

. 5\3/3051 , .
553/30'ï2 -
570l:0.,*' - '

vI.
vt. ." -

628/3a68

J.3akker.
J. C. Sluyter
G. numantas, r'
P.JlJ. Yos.. - ' ,

. n';n... . ..lli.\,

I
]
I
I

I lr -. rr-

'.jr!,

!

. pste-.lingen:
-ENS l. t/n.9 els bekend..

' fsqht'iiven:
ONS l. t /ÍÍ 3
ENS l. ':] ..

.JNS (;
,ONS ?
-il{S E

-flS 91

,ir ',

ii1.,-
i.

biJ de trainers
, VierlÍng
. Heynen
.v. KniJ ff
, SiLtlerbeek
, JoLe

T
!I'r

A
P

070-36066\2
o7o-3b61088
070:3897176
079-5t6'(86
oTo-3296\06

L

3

í'.



LIGG':ICC TERREINEN:
Oran5 e líit . - Stadspoldr r a.d. Middelveà (NdoidenAlJk), Dordrecht, teL: 0?B-L3r28?
Arctiipel. - Buurtveg (. riroenendas,l. ) , l{as serfaa,r'; tel: 0?0-32[?3)+8; 'r

I
fopscorers selzoen 1901'

25 doglpunten'-.
22 doel-punten

16 d{)elpurteB
15 dDelpunten

3aL.]-onha]-
)e Bl inkerd
)ranjepleiD
;oosduinen

')r : .,
Ir. DÍsseJ-dorp
li.v. KniJ ff
\. Kuypers
,i. De N_ennie
:.Í. Heyi (

.,I,ENS

IjENS
I,ENS
IENS
LENS

6
'l
I

7
o

.i

:, í.

lraan(lag a.s. (tveede par r;dag) kan LENS ? ks.npioen voralen. Als ze vah Celerltes 6 vinnèn
za\ lret zo ver zlJn, Dar:'ou: koÍrt aIl-en kiJken. flet 1s een leu}, voetballend. elfEal dat
het -rerdiend ziJn kampic cnswedstrijd net veel publieh te spelen. -:',- -.'l ';. . i ,, -...-

MaanÍlag 1-)+-L991
I,ENS 7 Celeritas ( 13.00 uur VeId 1 KOMT AI,LEN KIJKE$ I ! ! !

7,ZZZ'LZZZZZZZ,ZZZZZ
Z ZI,ATVOETBAI 7,

L7,7,ZZZZZZ7,ZZZ7,ZZZ

UitBLageu LB t/B 22 nBar _, 1991
I,ENS 1 - POG ].
LENS 2 - Silva BcIs 2

'íestl.aDd.ia , - LENS l+

]íedqt,tiJqprogllr r!tre 1 lllrrÍ t2 il I
Donaleralag l+ epriL Ug:1
19.30 uur Westlanali8. 3 -' IENS 2

rrllds_2_sp4l_]9e1
21.l+0 uur SC. ,Noordzee l- - LENS 1

,ÍaÈndas I april 199i -

.00 uur LSNS 2 - SY t35/"

.l+o uur The Bomberà 3- LEIÍS 3

.l+0 uur P.G.S. L - LENS

,igging SportbE ll-en

6-t+
t+-6

l--l_
6-l+
6-o
1-l+

1

vr.

2c

Ballonhal

De Slinkerd

OranJeplein
Ioosèuínen
OranjepleÍn

2L
2r
,:.L

RIÍA
E14
2c

- bÍj w !íestlandia, NaaldlriJk
- Seínpc 'tstraat l-r0,
- Slicbe straat 1l-,
- Groen , an Prinsterenlaan

.,I

,,. .

"zzzz 
zzzzz7,zz,7,z7,7,zzz,zz7,z' zz,zzzzzzzzzzT,zz

1 LAI{GS DE SPORTEN VAN :E Z,M.trADDEB Z

"z7,zzzz,zz7,z7,z,z7,zzzz7,7.7,zz 
zT.zzzzzzz,zzz7,zz

lÍtslesen Zaterdo,g 23 Ea .E!--D9.l
,ENS 1
,trs 2
,B{S 3
,ENb I+

- Texas DHB

- Vit.Del-ft
- Ylt.Del-fb
- Vreöenburch

. bogra.una zaterdag 30 ma;rt 1991

..7,00 uur LENS 1 - RVC
.7.00 uur LENS 2 - Schipluiden
.l+.30 uur lyra 11 .- ],SNS 3

..0.1+5 uur L,oosduinen 9 .- IENS \

,IGGING EENREINE](:
,yra - Zulderzl,,.1e Slort?ark "De

01Tl+r-1-3r'7?
,oosöuineu - Sportpar: rrMadestein[, Mad

!.f -

zwèth", veiringÍreg 26, !e Lièr, teL:

esteinveg, te]: 3978920.

M. Ter.misse
A.I'Í. Kei sl-ar

? 
'1'É'n. n.

005/1010
01-2l1030
bn/azï\
03tl/13r.0

h

LENS 7 kampioen
,r:r '



Ierze,meltiJ den l

. 13.00 uur
9.4) UUr

,,') i 1'nt,.'
( t '. r .rJi. ,l ,r,.'IENS I].

]ENS 2
J

i6. oo' irur
16 . o'ö' uur

I;BNS'3
'r,m's l+

,','"...

. (àorpuirt:." ) .'\/10-02 ;

.-'

!-T

]r/entueLe efheldingen voor IiENS 1.en 2 bij.Hans de BrÈyn,:te-L.:
.;l'.,- -.,r.:r

07r:.612:i96,.:.,

,,
)insóag 2 april 199] , ,

[-g.sc uurrENS \- - MVO '7?/1 ,

;,
n .+.

'- ..:
,1, i,;'i B\/t2?2'

)ondérdaa h àpril 1991
19.30 uirr ClÍP " - IENS ',,

{oens dag L0 dpril 1991
18.30 uur ornas.

i",'
)PST}]LLING LENS 3:

cup) "

,..,, "- .t , i:;i -.1 i_i

D. Rosenboom ]- t-
j

Ierrein: 'Muurbloerweg achtèr ,,Meer en Bostt, teli.;

''- ' (ï. c.

35Bai5oo

TENS 1 Steinz vd.. Muiden -".r.' . . , 00

,-. ri., ' L -.,:
l. A*, N. Jagesar, 1,1 v. Mersbergen ' L' Middelburg, L. Sinke, J. Witting,.R, Keus,
Í. Kcuvenhovéí; G, Benvenutor.'G. Sinke.:' ,a :'
fientuefe s,fneldingen R. Keus, tel: 360151+0 of vriJdags tot 19.30 juur Ín, ctq lliENS-kantine
:et: 366t3tl+
,,ENS lr opstelling afs bekend. AÍYnelden biJ t. Mantel, teI:' 3107\26'

Prograr me zaterdag 6 a,pf! 1991
.,.v. ffswi,lt -..],'. vd. vercen

n.n.
n.n.

f[rcC ur:r Vrè.aenburch r,,: IENS
12.3C uqr Esco 3 '.- LINS'2
13. ó'o uur LENS à " -'"'Jinar Deep ll
12.00 uur NàU,Uea. 6 - mlls h

1 . c.c
. J.C

oris'jiozt' '
o.t-2lao63 ';'
02311297
o3h/13à9' ' ''
., . '-I .-,'-:-

ti

'4Nq (zat) 2 - vitesse Delft 6

ll-s je zaterdags xond 12 uur langs de J-iJn staat, zie Je buiten 
"a 

g.oL op.4.tt+"io lr9-
lig Jieupele. Door aI.d.eze b1e s dure -6eíaLl-en staat het tweede er'rniet jizo florissant
roor in de cornpetitie. De lae.tste 2 veken ríerd er steyig Eeyist (,10x),. 'Asrlvallend Íi,l-.ret ook niet zo vLotten. Geluï.kig tloest afgelopenl zaterd.ag Ko vqr-I. Stee weer vedstrijd,-
:itne opdoen na ztn enkela,ffaire en pronpt scoorde hii ïeer 2 keer;.Dogr zíJ.n aanvezlg-
'teid. inspireerde hiJ ook de overÍge aanvallers met [ooie doelpunten. Rona]-d Ham (een
rfgéveken schot van i 2) meter), Michel Fortman (ging Jaeen; Ja.,.... B LeestihP! goqd.'-
.ln scoorde net een tlroge schuiver), nob Mahieu (a1s. een 

'shóàrrnaat j e uit ien' docis'Je '

ralste hij 2 keer 
-door:de 'verded.iging 

heeí):' zo tva"ur de-eindstànd op .6-\' voör' LENS. '

l:i:^:::':ïï:Í.ï:: :::u:::l-*;Yi*^let harde 'Írerkqnl y31,au'i,"inóterririis-mo::"T ee
Iol-gen(te ved.S'ErlJden ooJi gespee-Ld *o"o"n , .a. :..,,., ..r,: .,.i. "r...1).S;. Een leuk stukje geschreven in het Yori6e kra-ntje Cees Moos, oh sorry, noos !

! .. ,,Een . inval-1erlr i ,.

' i -. ..,. L: ;:' ji :

/AT }:ET JEUGDTRONT

LlgeÍeen kontektpersoon : ?aul v.d.Steen, ChopÍnstraat L03, 2r5l Sy len HB,ag.
te1: 397015b. 3ij geen gehoor: 3635)+18 Fred Grens.

tedstri,j dprogranma A-B-C-D-E en I' jeugtl.
-j i

\fbel1en voor onderstaande 'wed.stri j alen 'aIl-eén bij Paul v.d.Steen (39f01r1+) -..
,o snel mogelijk tloch uiterliJk voor vrijdagavond 19.00: uur. 3ii geen'gehopr ' I
rellen naar tr'red Grens (3635h18). In uiterste 'nood. nog op 

"z
,ENS (366].311i) nà 8.00_ uuf, bi.J iemand 1an de jeusdkoreissib

aterd.ag[orgen op

Jlfta1 datuE., a,anv&nq 'teEenstand.er -' uit/thuis terrein/veld. sam.k.Lens

30 eaart 13.30
31 naart 12.00
3 apri] 18.30

LENStoèrnooi
LENStoef,nooi
Lyra A-1-

thuis "
thuié
uit

( zr-e kopy /
( àie :Ëoi:y)

De Lier'

72.\>
'11.15 I '' .'
1?..00 ( auto )

\1

t'



B1

B2

B3

c1

c2

DL

D2

30 neaxt iL.00
31 nsBrt l-0. h5
30 oaavt 11.00
3 april' 18.30

28 Easrt ' i9.00
30 Daart 11,.00
3 aprit .l-B . 30

30 B&art 10. 30
31 r8srt 1"0.00

l+ april LB . 30
30 eeart 10.30
2 epríI 18.30

30 ![aarb 1l-,30
31 maart 13100
30 naart 10.30
31 neart 13.00
vriJ Eet Pasen
31 naert l-3.00
vriJ met Pasen
vrij net PaseD
2 april 10,00

vriJ uet Pasen
30 nas,rt 10.L,
30 Baart 11,.,15
29 roaart l-0. \5
29 EEsrt 1\.15
3L naarb l-3. h5
31 naart 13. )l,

lE§stoe"nooi thuls (zie kopy)
quicktoernooi uit ,. . (aie kopy )
loaegidotoernooi uit (zie kopy)
GDA B1 thuis V2 "-'
quick steps 33 '- uit. r NiikerkLaan
Iouegidotoernooi uit (zie kopy)
Wík 81 thuis V3
RVc-toernooi 'uit (zie kopy)
RVC-toernooi uit (zie fopy)
DEC 'Cl uit' ' Brassersk8(le.
loosduÍnentoernooi uit (zie kopy)
SEP Cl- thuí6 Vi-
Velotoernooi uÍt (zÍe kopy)
Vierkí'qp.?LENS .:: thul6: (zie kopy)
IIUC toernooi uit ( zie kopy )
Zie biJ vierkanp D2lBt comb. (zie kopy )

EESV-toerDooi uit (zie kopy )

l_0.rr..,..
1s.15(quick)'

9 .l+5 ( auto )
" 1?. \5,.:18.30(uit) ,ii

. 9.1+5 ( auto)'l-8.00:'
.45 (nvc )
.r.r(nvc)
. l-5 ( auto )
.30 ( fiets )
.00
. JUtauro,
.30
.30 (auto )
.30 l

9
o

J.í
o

10
a2

9
a2

D3
x1
E2
Íri

EL
E'
E6
F1
tr'2

r,3
F!
F5

. 'i'.- .

zie biJ vierharp D2lE1 conb. (zie kopy) . . l-2.30.
':'..

Loosduinentoertrooi uit
GDA toerDooi - ui!
Spoor,lÍiJI{toernocii uit
.Loosdulnentoernool- ur-t
VCS toernooi ". uit
VCS toernooi uit

9 ,1r ( auto )

9. r, ( auto )
-- 19. !5 (auto )

l-0 ,00 .

13.15 (autó )
,13,00..' -l
13.00

( zÍe
( zie
( zie
( zie
( zie
( zié

kopv).
kopv ) .

È"pv )
Ëopv )
kopv )
kopv)

BIJ ZoITDEBHEDE{ t

-aa,nvezlg Juko 30 lias,rt ïanaf: 9.30 uur: l{. Réuver; L vd.'Berg eu.M den EeiJer
' ,' 31 Es,art tenaf: 10.30 uur: ? vd. Steen, G.vi ReiJsen ''i.

-geèn treiuluEen ven 29 aoart, t/o 2 apriL (zie kopy ) ' ' i ',
-lee,Ë onderEtaande kopy :ra.er . eens 'rustig door " - 

- ' -" r .i

-opstèI1-ingen zie biJ d.( toernooi-overzichten: .': . 'i,
.- - ; -' 1,1. .. r

-De toertrooien Bèan lreer ]reglirnen , - ,. : .: i ' , i:
.lr._r.-.t':'

De eerste toernooien var dit.seiioen wortlen in het ftaesweekend. gespeeld. Onderstaand
een overzicht, met opàte.-lingen. Sed.enk nog even dat een toernooi pas afgelopen is na
de prij suitreiking. IíiJ "emacËten det }eiderB; spelers, eD eventueel ouders, blijven
Íra.chten tot het toernooj echt afgel-open is.
Hr
d-1t ulftal kan eten alè.s rennenae striJd on Ëet kanpioenschap in de promotieklas onder-
breke! Eet het traditior:.1e I,ENS tïeedBagse internationale PaaBtoernooi. Op zaterdag
spelen Jullie sanen net ill-, zoaèag ziJn o.a. IENS D- en E-spel-ers, alsmede EBgelse
D-tJcs tie ga,6ten. Deefne;rers esr het A-toernooi komen uit FreDtTiJk ( Seboncourtouse. ,

3n Escadeurres ) en Duits;.ana (S{lAring Bottrop). Naast LENS spelen Vredenburcb en
Quick mee. De wedstriJde., ziJn 'J.ekker J.ang, à x 2! minuteu, àfgerisseld àoor een hièin
uurtje ru6t. De eerste t ''ernooidag, zateralag, vordt een Íranse dag. JuLlie beginnen ortr

13,30 uur tegen SeboncoL rtouse, wàrna Escaàeuvres bn. L5.30 uur aan de beurt is.
Zondeg j.s de eerste weds'"riJd on f.2.00 uur, tegéístànder i§'Aan vrèd.eniurcU, Sllttririg
Bottrop wecht dan on L3,i5:uur, vaarna ju1líe het toernooi àfsLuiten tegen quÍck, o}[
1r.30 uur. De priJzen wcrd,en .uitgereikt o'n 16.30 uur. r',

iIlJ rekenen op een aaDslrekenil resultaa!, en een goede instellirg, vant Lyrq rÍaèht 8.1

Íeer op voeDsaleg 3 epril . Heel veel succes, viel G1fiök,.et boBne chaDce.
)pstelling_ zetertlag 3p raert: el-s bekend p.et P. Piereu enl{.- Visser zonder 4, $ydogdu,

B. Tur en P. Pronk.
JPSte11ingzond.ag31eaErt:q1sop3o/3líetP.Prónk-!,

6

rervolg toernooien.
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rerv(ifij toernooien

9r- !
-ri .r"l .. t.\1_, ; .'" . I r .J: -:'.,

)it teekend tvee internà;bionare toernooien ybor Jurr-lie' Éven vat .epders dan de striJd-
legen degradatie, vaar ;uftie noS votop rneà bezi! ziJn. Zaterdag een Ínternationabl
boàri:ooi'-o1i:13Ns net drj.e wedsirijclen va'n 2 x 25 uinuten, zondag. é'en iets and.ele opzet
(poui.es en finales ) bÍJ Quick. BiJ LENS beginnen Jirllie on 11.00 uui tegen qUick' '"'J''
ràarn, o, 12.30 uur tegen WSE vordt gespeela, en het franse 0.S. Leers is dan oEI 1l+'30
',rur tLe ]aatste tegenstander. Prij suitreihing on L5.30 uur.

Zonóe.g bij Quick ípelen r+e'drie ïedstriJden in de poule, vaaina aU.een de bóveriste ttee
,og oén finJfe veaÉtriJtt speJ.en. Tegenstanders zijn ons niet bekend, de eerste wedstrij(
sieleí JíIl-ie ón 1O.l+5 uur- VerzaÉelen 'op Quick. veef succes,'en fiihe toernooidégen. 

.

Cpsíi,lling B}'zateralaS 30 naeit: F. A1ladin, M. vd. lerg,.A. Cruz, 1'I.' v. Dienen' . ''
É. den HeiJer, D. Jongejan, R' Kreyenoord, D. laners' J' Pronk, R. Pronkr'B vd' SLuys'
:n A. Soechiet.
Jpsti:Iling 81 zondag 31 maart: aLs op 30/3 zond.er 1.I. v, Diemen nët S. Merencia ( aIleen :

.,i:,,.-.,,..' 1 :.3t13).. :,, '. '' I:.'
: ,.F 

... 
, 

:

Conbi.natie B2l83 ,' t, I ',

lp Jot"ra"g 30 naart slieten Ju11ie een toernooi ti; tone6iaö. Tegènstariders ziJn.Tónegic.r ,

Devjo, SEV en'BKATIV. De wedstriJdén duÍen 2 x 1.5 ninuten, en de.priizen trorden uitge-
reikt-on t6.3O.uur..Jul1ie eerste wedstriJd is on 11.00 uur. I'lij hopen alat afle spel'ers
een fiJne deg hebben, lraarbiJ vooral iulIie gefuag LENS tot de Erote winnaar zal'maken'
De volgende spelers vord,en uitgenodi8dr Van B2i P. Herrewiin, M. de Kok' W. L,ut,
M. Meurink., 8.. niemen, P. Srnoorenburg, P. Snelders en II' Vretleman. Best. zie Al- en B1-.

van"I]3:M.Bwte1a8,r,E.],gu,B.MsaatI,B'vd..'neeenG.Sch]-.uter.
,.t . : :.

* .,rrrrr" spelen een tveedaegs toernooi, en vel- bij RvC. Dit toernooi, het Aat Kant -
boeruooi, is heel- sterk bezet. fn tvee poules striid.en NEC, BVC, Spa"ta, LENS en Venl.
Boys (pouIe. l-) en sw, DSp, nëilway Y,, Qurck en ADO (poule 2) orn de priJzen.-Ju11ie
6pe1cn zaterdag on 10.30 uur, 12.00 en 15.00 uur' vaarng. op zondag de laatste poule-
wedslir.iJd te6en Venlose Boys. gesleeld qordt om l-0.00 uur. Daarna wordt het afwachten
wetxt.' véàstriJd.(en) er nog gespeeld kunnen uorden. De priisuitreiking is om t5.30 riur.
ilÍJ l.errÍachten dat julLie het goede spel van Bfgelopen zaterdag voort zullen zetten,
-àn et een fiJn toernooi van maken, ook al zijn de tegenstanders nisschien iets te dterk.
Jpstelling: al-s bekend, .. ..! í I , .; ,

^D

Dit (lLftal gaat op..zaterdag 30- maart een toernooi- spelen bij loosduinen. Tegenstandeïs
zijnr DSO, §ravenzande, Loosduinen en Groen Wit. íiJkend naar de tegenstandels tlenken
wiJ'rtaE het nogelijk is voor jul-l-ie dit 'toernooi te winnen. Jullie eerste [ealstriJd is
Jm 10.30 uur, terwijl de priJzen word.en uitgereikt om 16.00 uur, Wij ïensen Jullieivee}
succes. Opstelling: als bèkend net V, Westerhout. t 

.

DL

Een (Lr:h en afwisselend 1reekend, voor JuUie, Eerst oP.'zaterd.ag. naar VeL-o voor een'toer-
cooÍ., r.Eet a1s tegenstanders Yitesse Delft, llas.ser-IapÍ. en'Velo. JuLLie eerste vedstrijd
is on 11.30 uur, en de prijzen vorden uitgereikt oE. 1U.30 uur. Zondag .spelen Ju1lie
een :.nternationale vierkanp op IJEÍ,IS. Eerst een wedstrÍJd. tegen AD0, d.aarna een finale,
welU.cht tegen Princes Park uit Engeland.. Deze wedstrijden duren 2 x 20 minuten, en
sord,:n in eè pauzeà van het intèrnàtionale A1 todrriboi gespeeld.' JuIIie speÍen on I

13.0() uur en 1l+.1+5 uur. Op6te11i".S r..."1= bekend gp 31(3 zonder B. Hendriks. '. i.
D2:. ': t:
:=,: I .i -:. - j ;

0p àaterdag 30 nasrt gaan Jullie naar WC, voor een toernooi waaraan. needoen: DWO r, ,

3r.lill/Vac en vtJC. Jul1ie spelen dus thie vedstrijden, vaarvar de eerste on 10.30 uur
begirÉ, en d.e laatste on 12.30 uur. De prijzen zu].len uitgereikt ïorden ronA 13.00 uur.
0pstr':1ling: als bekend. zonder B. vreesviJk net M. vd. Donck en D vtl. Steen.'

l
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verlr.l-gd toernooien.
I

0p àondag 31 nssrt 6peJ r,1 de voleenfle spelers nee op IEIIS 1n
eners uit E1: E, Akar, J. Hage, R. Korfuaker, A. Nolten

; 'l'ie spelen eerst teg,1. het engelse Pr
triJtlen ziJn om 13,| ,0 en :-4.\5 uur.,

slel
I

Ju11
ved{

11 i
topz

een vlerkaDlp , se.men net
Jt. v(l. -Yost .

inces Park, en daarna nog een ïed6trijd., De..

+Í.

cndag spelen Jul1le .e1s .elftal een internationale . vierkamp op LENS. De eerste $ed-
str+Jd. is on 13.00 tege'.. lrinces Perk uit Engeland.. 

-Daarna 
is er een finalevetlstriJ d.

(ooÈ voor de verLiezers ,.d.ie on th.L5 begint...Ju1lie ïord.en aangevuLd rnet speJ-eis uit
D2.lJpqteuing: M. DiJk, ra.s.f, M. vd. Donck, T. Jozee, E,v, Leeuwaarde, R. Meeuwisse,
B, 0ened en D. r.d.. Stee: ,

I
Ir'1, !
t-

Ju13-ie spelen op tlinsclal 2 april een groot toernooi bij HTSV. Liefst zeven vedstrilden
word:n er gespeeltl, o.e tegen Quick, Voorburg, d.e Jegers en natuurliJk HTSV. Jul1ie
eer§-';e vedstrijd is on : ).00, en de priJzen {orden u-itgereikt om 15.00 uur. Het vordt
eenllange deg, met veel rredstrijden. Wij wensen Jul-lie veel plezier.
opstelling:.J. Srugnen, lí. lssiad, J. Guenoun, D. Boos, S vd.. Steen, n,vd. To1 +.san-
vulling,

iri
t

0p Goede VriJtlag 29 roaat i, spelen Jullie een toernooi bij íoosduineri. Tegehstanders zijn
DSo:; Gï.Wit, Í,oostluínen ,:n SV r35. Ju-l-l-ie eerdte vedstrljd. begint on 10.20 uur, en de
laatste is ou L3.00 uur. Haarn& de priJzen vorden uÍtgerelkt. Wij vensen Jullie een
fiJn toernooi. Opstellir.;: a1s bekend.

I
F1 I

tokr 1'oor dit teso een t('rnooi. Zoels el-k Jaar gaan ve ook Du r{eer naar GDA, vaar !e-
speÉid vordt tègen Grav.'tY,. Iíestlandia, Veio, en-Gpl, Jul1ie beginnen om tt.í5, en àe
laatste vetlstriJè is ou 'à.1+5 uut. opstelling: als bekend, p.v. tr'éssenr zie óok biJ'
i,ml-S F2 op 2g/\.

.Í
c

F2i
è

ipogrwijk ontvangt Julli' op Goede VriJdag o.!0 een toernooi te kunnen spelen. Tegensta.n-
leds ziJn Spoorwijk, Tor,:giào, Gr.!,III/Íac en Voorburg. De eerste veastri;d is oi fO,l+5
rurl, en het einde is 1l+. O uur. Ook Jullie vensen viJ een fiJne voetbal-alag.
)p6tÉ11iug: al-s beÈend. iond.er V, vd, Geest en 3. VreeswiJk net !. v, Fessen van trl als
reepe r, K. Lorie, N, Mr:r:'en M. vtl. Voort zie ook F5 op 3U3. R, Oel-drig zie ook Fl+ op
rq3.

i.-Bi
.) I

,oo'sduinea organiseerd v or Jul-l-ie een toernooi op Goed.e VriJdag 29 naart. Er voxdt
;espeeld tegen nAS, Gr.!l'-t, f,oosduinen en SXV. Jutl-ie begi.nnen oE 1\.15, en ile prijzen
.rorèen uitgereikt, on 15.;0 uur. Yeel plezier.
)pstelling: al-s bekendl z:nder M. ter Lind.en. ' ' ,:- .-.i ,ï. ,. :

full-ie gaan op ironalag 31 maart naar VCS.voor èen toernooi met a1s tegenstanders: VCS,
OC; RiJsviJk, cona en DlC. Jul-l-ie spelén *rie vedstrijden, en het toernooi begint om
.3.1i, uur; De piiJzeu vo'den uitgereikt oE 16.1, uur. , rIpsteU-ing Flr : a1s beken t roet R. OeldrÍg van tr'2 ,

)pstelliug F5: B. Crs.mer, K. IJorie, P. Lorie, K,. Uouberg, S, Muns, S. Veraar, R. Verhey
, r!. M. vd . Voort .

i

!

,J
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Afge :eurd of niet
3iJ tvijfelachtige weersomstandigheden nogen aIJ.e spelers near LENS bÈi[en (tel_ :
36687\ en nergens and.ers heen ) of de toernooien. d.oolgaan of. niet. Bel niet te vroeg
want han seten lriJ nog niets. fs het toernooi &fgekeurd. dan doen vÍJ ook echt heLe'naal 'niets en kunnen Ju11ie eens lekker thuis b]_iJven.

vorige veek schreveri vij het aI maar voor d.e zekerheid herhalen viJ het nog een keer.
Voor.cle mee6te uittoernooien vragen rÍiJ d.e ouders om vool het vervoer te zorgen. Achter
de u,'-ttoernooien staat vernel-d (auto) of er ve?voer nodig is. Denk,niet dat er rrer .,.
and.e:'e.ouders zulIen rijden. Kom eens met met uv zoon. voor d.e spelers gefdt; gaat je
vad.e:: niet mee kom dan met eigen vervoer èjï.2, op de fÍets of nèen qea-strippànkaart
3ee. -N i.et d.enken er zal vel-'rró"]roe, genoeg ziJu. Dat vart nogar een tegen. De leid.ers,rràgrih'wij erop toè te zien dat het lenerà team bij delrij;;iir"iiliià'à.i*ezis ié. Dit
1Is l)liik van 'waardering naar tle toernooi-organisatiè' toe. l.Ie hopen aàt iret heLe l_euke
3tr slortieve toernooien zuLLen vord.en..Het spreekt voor-zich dat roken en drinken van.-.,
al-coilöl- tijdens deze töèrnooien verbod.en is voor de spelers van IiENS. . : -.;

uit toernooien

rNonc:.vedstri.l tlen: Lyra Al- - I,EIS A1

ieen ' t

loopt:aíning

{a de Pasen worden oi doordeveekse avonden d.iverse inhaaLved.striJ den gespeeld. probeer
,oveef mogeu.jk aanwezig te ziJn. Kan je een kéer niet beL dan zó vroógti3aig mogëlijk.rf bij Paul- vd. Steen tel: 39Tó15L. Maak er l_eule wedstriJaen v,n. i,erqö d ;;";i;t;;"-
.roensdag ! april vel een hele bel-angriJke vedstïiJd. Door bet onnodige .verliès tegen
-lDo en het puntverlies ven r,yra bij scheveningen is de stand aan kop aIs vorgt:r. LtrNS 41 t6-23 3 . Lyra 14_21_ - . - ..-l. Biauv Zvart ::6-22 [. S"f,u.,"r,:.og"a tÈ-zo ) -1;,

Iet dpreekt voor zicit dat LENS A1 eigenfiik moet vinnen oE kans tà bti,lven houd.en op het
iampíoenschap en de daaraan gekoppelde prànotie Eaar d.e regionale klasse. I{ij hopen dattit geat fukken en vensen JuJ-Iie hee] veel succes toe. Dat het niet-aaí za1 konen 1aàienreten' ;uI1ie nu na efgefopen zaterd.ag wel. He rekenen op Juu.ie nas.r oók op heer vde];,.'
,ENS-supporters op 'wóensdag 3 april àn l-8.30 uur op het-tËr""i, """-f,vrr.-- 

---- '-,:* 
'

.',

,' l . .,:

'ip masndag l- april verya]Len de Jeugdtrainingen voor de A-B- en E-sËl-ektie ., op din"-;r.ag 2 aprif de trainingen vooï ale c- en D-selektie. ook de trainingen voor de Al en.ji-seleltie op voensdag 3 april gaan nÍet door. De overige tiainingàn Ínblusief de voeus-
riag nlddegklub gdan gevoon door in de paasriakantie. Lekier veel- vii;e ti;a en'àffemarir
'onen boor. :

i-p do:rdevd.s.g 28 maart is er looptraining voor d.e c- en D-klassers al6mede voor de E!..
i.].ass,)rs.-De D- en- E-klassers om J-7.30 uur en d.e C-kl_assers om 1g.00 uur. Een ,r..t 1'..o.ater dond.erd.ag I+ àpril, ziJn de A- en B-klass"r"-";;-;;;"d;;il: , 

:

.p do ttartlag l+ april geeft d.e keeperstrainer ran Ajax t.1Í.: tr'ïaÀs Hoek een Ínstructie--.
ag v()or jeugd.keepers op het terrein van de v.v. .l{il-heL:nus te.voorburg. 0n 8.15 riur lardetl de LENS-keepers die zich hebben opgegeven voor deze dag op LENÈ verr.recht metlo.a.

: ij, z:-ch ind.ien nogqriJk tveé pear keeperstenues voor d.e ochtènd en dé middagtrainÍig.
'= ho}e: dat er ook ouders met vervoeï ziJn. ca Je rechtstreeks geef dit dan even doàr'qn PiuI vd. Steen. l,IiJ staan d.an niet voàr niets te vechten en veten dan precies hoe-.
eeL }all-en lÍe mee moeten nenen van !ENS. Maak er een l-eerza.ne en leilke a"g ""n, omr 1?.q0 uur._Ís het feest afgelope4. Veel plezÍer.

. rans Hcek keeperlproroot iedas

:?isJes IJi[burg , ,

i:, de Pasen besltssen ÍiJ of IÍe aen het eind. van dit seiàoen op reis naar linbírg gal.1 net \rel-ke eLftallen. De inschriJving voor de toernooien in l,urirturg sLuit dan. - ,

-9-I

Í

aanlngen

'-.,. ,
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i
I

i
Bove ibien hebben de s?e. :rs genoeg tiJC gehad on te reagereu. 0p dit Bonent ziJn er
reisJes bedecht voor; . .; 

.

IENS,AI: echt spelers hr'lben zÍch opgegeve4. De'. rest ??ï :.-_:.T-
f,fI,JS bf: negen epelers í1,1gn tot nu toe oee. SÈ[en 1get B2 (zes aaruneldlngen) zou bet

-l- 
noeg ziJa v661 ,!én tea.n. Dit is echter niet d.e bedoeliag. , De rest ???

zoals gezegd pr j zes eanoeltiÍngen. Gaat ied.ereen vsJl 81 Eee d.an is zes B&n ech '

te weinig oÍr o,'{ met 32 reg te 88.en en te veel on als é6n groep net Bl te gaan.
LXNS its2 r

An0
De Z-{ervers BL -
HW B2
r,Hrs 33
DWO CI
las.lkvart í er C2 -
IENS D1
I.,,ENS D2
_ -1.LaaKKlrartrer u5 -
LEITS XI

. Nog neer anin€' ??

1
i
I

D-LEIÍ CUC2: slechts zes ,ranneldingen van CL binnen. Sg.ren net C2 (3 spelers ) treagt het
toteal otr) nege: . Toch nog te l'e inig om op reis te gean. llat een passiviteit ze I

KriJgen ve nog "rler deelnemers of'niet???

!ENS'81,E2,E3: al L6 aa;'neltiingen binnen van de'21+ spelers. We gaan met twee teÉ&s naer
I LinbuÍg dat is z,eker.

!E§g-Il,: gaat ook naar -i-uburg naar regelen (oiJna) alfes zeIf.
t

Voorjalle reisJes (beha:..re I'1) eeLdt dat a.'sj Eaandag l- aprll per deelneuer ninltnaal
f 50:- bigneg r4oet ziJn HiI Je mee en heb 1Je nog niet betaald tloe dit d.an a.s, rreekead
kontÀnt biJ PauL,6. §t,,r:n. WtJ hebbàn er nu genoeg om gewraagd. Te veiDig deelneners:
geen reisJe. Eet voord ..i aan Jullie.

' 3-3
6:1
q-D

l+-L,
9-l ,

?-0
72-r
2-2
l+-3 -

Het 'iÍerd teer een schit-
',,an . EL , 11 ea 33. Zou h
strlJden. De een weril g.

eeo 4eliJkspel. In a1le
den aun doel- schoon. In

!

.:rende voetba.l-d.aB met. hee]- vroeg enkele. Eon§ter oveffinningen
r zo dooi bliJven gaat! vroegetr we ons af. We za8en leuke wed-
'{onnen, de and.er verloreu. Slechts trree vedstríJden eintligde Ín
'{e(lstrÍJ d.en lríían LEI,IS tot scoren en de keeper ven D2 en F2 hiel-
1et kort even iets over enkele wedstxiJalen.

IB{S A1: ond.sÍrks onze v; rischuvlug van vorlge veek startte Al erg slap tegen 4.D0. Pas
Ylak ne rust b I een 3-Ó echterstand ging de handren er af en vist Al- nog:3-2
te Daken. Geen cunten $aar niet te faug treitren over dit verlies.' Eèn biJ-
zoncler goede I,i ïas dÍt. Niet a]'leeu d.e voetbalkwaliteiten zul.Ien tle ka.upioen
bepalen ma€,r v,,fal- tle Hil on te winnen zal heeL belangriSk ziJn.
een leukd entbr.rsiaste wedstriJd die eindeli.Jk veer eeBs een' ove:"uinning brach
voor IJENS 33 ( , -2 )

l,r
LENS CI;.'!reI een llpte i'ederlaag llaar net èen gezond portie inzet en }j-J vlagen goeal

- 
- voetba] rist C:- leuk tegenstand. te bieden. Zo hoort het ook.

!

l-.,aaklwartier '2 
- LENS rl2

Met eeE enlgszins gewiJ':igde opstelling begoIlnen ve de iredstiiJd. We begonnen 8oed. en
krraoen snel voor d.arhzi. lorenzo 0-1. onds.nks dat 1.Íe goed speel-den kna.[en we voor rust
\oE 2-L achter. Na Cle r'.tst naÈkte ik 2-2 dankziJ een goede Pass van Mutheren. Vlak '

daarne EseJlen rre veer 3,-2 acbter. Na een goed.e paas van Yunus nirakte ik 3-3' Tvee min.
voor'tiJd veid het h-3, Belen dus. Na ee4 spannende en SeliJkopgaailaie vetlstfiJd, wbn .

laakltwartier onverd.iend. Bedankt voor bet inval1en, Erik en MÍchae1.
P.S. waar vas Virgil?

de aanvoerder .

I
I
I

LENSiD1/D2: negen aanme. tingen zlJn er nu vaD D1 binnen. vBn D2 lrillen er mà.er

-l--lenoeg 
voor éé:. e1ftal. Er ziJn nog 2 plaatsen vriJ . Wie ??

I

tlrie uee,

I,H{S ,
LENS :
TENS :
Posta
LENS I

trENS r

Bl-auv
vUC D,

T,ENS :
RiJ sï-

r 3-2
L 10-2
) q-1

ia 31 \-2
L 2-r
2 u-3
4wart Dl- 3-1

6-o
3 1-3
lk Er. ' 13-1

Duíndorp SV E2
TEDO ET
JAC E1.
Quick E?
Groen l{'it E2
IENS T1
I,ENS T'2
IENS T'3
ÍENS FL
nloEo F3'

- I,ENS E2
- I,XNS E3
- I,EITS E4
- IENS E5

- LENS E6
. DlrNo 3'].
. DUNO E2

- Duindorp Sv tr'l+

- DWo I''
- I,ENS I'5

]1JI,ENS

i
È

-10-

lileleser-lsEg



,ENS Cil - liottou Sasset

slag 7-0. Doelpuntenmekers:

)oor een.tekort aan spelers'ïaren 1{e geloodzaakt on met 3 D-spelers te speleu. De eerste
rerft speèrdeh lre erg'slordig, maer l,lirLem scoorde 1-0 en Lorenzo vlak voor rust 2-0,
Íe de tea-tlne gingen we beter spelen. Hóevel- ve toch veeL kansen nisten, scoorden in d€
",seerl.e helft likri 6én, virlem nog één, ik één en Lorenzo nog tvee doelpunten. Eintluit-

,.

'a

I

.z1en

lorenzo l. '
ÏliLlen '2,. 1

.i Fikri . L
al{l

De anvoe?der.

,EI\íS D2: een Leuke uedstriJd flaarbiJ
schitterende doelpunten. i

WC..totabJ veggespeel-d vertl door goed. ve].dspel_ en

ile..eerst

:E§g-!]: een knaple overvinning uit-.biJ laakkrra}tier., Er Eoest wel voor de puntqn gestr€.

.,ENS E6: niet riaar Vitesse naar wel te6en Groen l{it (sorry
ïarèn'duideliJk ten slc,g aÍ en lvèr1orèn kansloos..

voor ail foutJe). De spele"s
)
!.
ï-
g,ENS E2 - DUNO I'2 . : 7-O

íiet hébben

:

l'at hebben d.e àensen genist die IENS F2, IenLpe
. een. zeer goed sanenspelénè IENS ,,
.. I vcortreffel-iJke doelpunten .rran Roy
', een sterke T.ENsverdsèiging 'wa.ardoor
.- vee.rgaloze slalö rors van Keesï. ;
" vele oveispeeLbàILeà veÈ Niels :
- Sterke rushes van Vinceàt

keeper tr'erdÍ

.l .,?

helft niets tè èoen had ie

' een lrachtige ilroge knaller van Fred in'de uiterste hoek vat wealerom een d.oelpunt op-
1ev3rd.e

' eeE 8oed. oplettende keeper Niels in d.e tweede heJ-ft, die $ederon door de sterke ver-
d.ediging onder leiding van Kees biJna niets te doen had.. een iJverige Michae] die de tegenstand.er vele lastige momenten bezoigde- een spetter van Ferd.i - bovenop de Lat .r

,::.Hï#nii§mr;l #*.; i:'#'$*+l*.r*$#:,F;uill1fi
- kor'lom'j 'edn, zeer lëul(e en goede ffedstriJd. r,,*..I'enser tlit!ziJn toch genoeg"redene; 

-;r-;;L""Ééi.rii:èr 
naar LENS F2 te komen ki.jken. ,

;, iÍ t , l,'-e ,*.riii;..i,.ii. ., Jan. . ,F..-q

,*. ,,0 +i-it ."fE ,-,= 
* 

..-.. +,,{ilji-' ; , rï íi1;, "",,*lFFffiffir$-;r.r* *ï"à.Lï3àiàrulrn"r."rien tnee positievejsirË-rtieïel.l
t roegen lr-e{.d. 

=na een leuke'ÍedstriJ tl feén -verd.ierid.2-2 geïi.Jkspe1 bereikt.. rsee- do'e}É-:l
l unten aair'- DENS-ziJ cle vqn-'8py ríaarvan.'de, eèíbte.éen SolaZzö' vaól'- ( schitteëïa, i"'aiï ).

ï.ft Ff il{ f;ï $Íi;rffi:att:it *. ;;* Iïj
: iÍ#:i ii'i!' i.ïi Ë:I ,,.ii,i;: pi --i;; isr'-" í "-:r'

$;,,:',ï* ;0" 
u{r tÏ:iËiil;Ë:il- f;,$*- " ;tíili'iif i$Ëï #ffijt'="Ï ;ffi,g{

dii ;'ï 
*t "ii;i '* : #'i 

Ë$
i:' È.i../ 

H''s 'ii,$'' 
:i 'r, l.i t :':

i;:1iÍï,.ir..,:"i ïHÈ,1*=u1*:;:,rï;:ï#ríltiri;rr;i,ïif i:i;
-11--
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DE iIJIiSREWE
WEEKSIAN VAN DE VOETBAIVERENIGING LENS

eÍ"i" Gursu"g numer 3)+ , l+'apri1 1991. ' ' ... ..- ,. --.-.:...x**xl+**x*xÍ**í*xx**x***x***t****xx**x***$t(*nt**rG*:rsnlen+tttlÍ*lt*L*L*f,*lll+t*l**t*11*l+ll{llt ,

SÍTING-AYOIVD

Je nag het niet nissen tl!lltl!!! VriJdag 12 april d.e I'H.AAGSE I,ENS-S1fJNG IÏAC[".
De Rtrybho & Blues-formatie RAMP rn STAMP za1 dsn een 1iye-optreden verzorgen'
Kaartenverkoop &chter de bar of bii ale organisetie. Toegangspr iJ s in ale voorïer-
koop slechts I 2,50. Zaal open 21.00 uur.
organisatie : Henk HoppenbrouwerE.

ftENSJ es ,

* Onze felicitaties gaan"uit naar. trENS J (zondag) tlet op
van Celeritas en dat zich hierd.oor ongeslagen karnpioen

* Klasse, JonBens ! t, :
* Nog Eeer geluJrwensen: Alnie en qerard v.d" Steen naren

Onze felicitaties voor deze preÀtatie van forruaat. I

* A,S. zondag l-lr'O0 uurs LENS 1- Hoek ven iloLl-and 1....
dal te kleuteren?

* Uw steun is onmisbaar I

DDDDDDÈDDDDDDÈDDDÈDDDD

S SENIONEN ZONDAG S

DDDDDDDÈÈÈDDÈDDDDDÈÈDO

Uitslagen afgel-open rieek

",,,
tweeèe paesd.ag met ?-2 uon
ne8 noenen,

vori'ge veëk Lo jaar getrouvtl.

is LENS in staat om uit het'

IENSl-Lugalllllunl-
oranJ e wit 1 - LENS I
*OranJe vit rr.n. s.

\-2
o-o . (Beker )

LENS 2
IENS 3
IXNS h
I,ENS 6
TENS 7
Archipel T

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- Nieuwenhoorn 2
- HS Texas DHB 2
-BVC3
- Jai Henuman 2

- Celeritas 6
. IENS B

z-5
5-.6
2-2

t 1-1-
T-2 KAMPIOEN
\-5

t
I{edstri d s,Ima zon
1 .00 uur
1r.00
13.00
10. 30
11.00
13.00
11.00
t2 -30

Donderdag 11 apriL
18.30 uur LENS B,

Zonclag [qpr:!l
lk.OO uur vIoS l-
l-l-.00 uur lJvS 2
11,00 uur IENS 3
13.00 uur Í,ENS l+

il-
H.v. HolLan
?a.penalrech
I,ENS 3
I,ENS I+*

OSC 3
GDA 5
IENS 8
I,ENS 9

-osc8

- I,ENS 1
- r,ËNS 2
- Duind.orp SV 2
- Vredenburcb 3

7
TENS ].
IiENS 2
Wc l+

DSC 2
LENS 6
IENS 7
DZS L
RiJsviJk 6

d1
t2

i 6lo/tzt:-

,32lrO2>
6Loi1o93
5\3/30>7
,531307\

J. Bakker
J. C. Sluyter
G. Rumantas
P.J.J. Yos

Y2
,12

n.n v2

n.n

A,v. Zuidsrtr
R, Troost

. J.H.v. DiJk .

K. Weber

532/ao2'l
6to lLog].
9I{3/ 305l+
55313072
5?o/3o)l1

vr,

62813268

vl_.
v1

n, n.
n.n.

t LENS ll : ? man leveren voor ale bar

Dínsdag 9 april
19.00 uur IENS 6 - Jac vr

-1-

ie



ï6:T

9.3 , uur tedo 3
12.0J uur Duindorp Sv 6

I,ENS B

11.0 i uur trEIÍS 9

Dond-.rilag 18 aprÍ1
uur LXNS 3
uur Juventae 2
uur IENS 6
uur Quich Steps t

Opst llingen
LENS 1" t/n 9 ats bekend.i

P
D
R

l+

)+

l+

- ],ENS 6
- LEN§ ?
- vriJ
- tt.Y.HOlIanO b

- líippoltÍer 2

- I,ENS )+

- llilhel-mus '9
- I,ENS 9

5'l0/3j't+3
6]..0l3zte

628/3a67

5[3/3oo)+
S53Boao
5Tol30l+o
628/3206

Poèalal
Soekhai
Bandes

J-O

18
1B

Afsc.'.rilven
IE$S I t/Iu 3
IENS h
I,ENS 6
IXNS T
IENS B

I,ENS 9

biJ èe trainers
T. Vierling
I.I. Heynen
F.v. Knij ff
A. Bilderbeek

o?o-360661+2
o?o-31+61oBB
070-389ï]?6
o79-ra6't86

ITGG;NG TERREINEN:
wq
OSC

DZS

- BiJsr iJk

Sportpark "Het Kl-eine troo" '. tel: 0?0-3858018
v.Ia,menburg Ma,riahoeÍe tel: 0?0-2851136
ockenburcb i tel-: 0?0-3681801+
Sportpark Prinses Irene Schaapwe8 teI: 0?0-39\091-2

Trair ins niet-seJ-ectie
In vc rband. Eet d.e schandalig slecbte opkomst, (h nan) zel er de rest van het Beizoen
gggg lraining meer zijn voor de niet-gesetecteerde spelers.

Jan Ic! - toernooi
Tot ( uze grote spijt za1 er vegens te veinig anÍno dit Ja.ar geen Jan Hop-toernooi
plaal svinden.

Topsr ,rers seizoen t90/ t9]-
31
d+

1B
L5

d.( :lpunten
d( :lpunten
d.r elpunten
d( ?l-punten
tk rLpunteD

L lJ lr Lll t L lJ L IJ lr L lJ L 1r lt 1)

Z ZI A.LVOHIBAI Z
zzzzz T,zzzzzzzzzzz

Dond€ rd.Bg l+ apriL l99I
Wei:tl Bndia 3
Vri,ioag , ap}l1 1991
21.\C uuï SC. Nooralzee 1

M&a,nd ag B aprlJ. 1!91
21. 0C uux LEI,IS 2
2l-.1+C uuï fhe Bombers
21.\C uur PGS 1

_ trisci 1s srorthallen
De Bl inkerd
oranj 3plein
Loosd linen

- Seinpoststraat 150
- SlÍcherstraat 11
- Groen van PrinsterenLaan

Disseldorp
Kuyper s
v, Knij ff
de NenÍe
fleyink

- LENS 2 gaat niet door

- IENS ].

- s\ ,35/?

- IENS 3
- IENS

T
A
E

J

LENS 6
],ENS ?
IENS 7
LENS 7
IENS B

2c de Bl-ínkerd.

0ranJeplein
Ioo6duÍnen
0IaDJepLein

RIIA
n1A
?c

1



zzzz|t zzzzT,zzzzzT,T.zT,zzzzzzzzzzzzzzzzT'7'27'
Z IJfuÏGS DE SPORTEN VAN DE Z'M.I,ADDER Z
zzzzz7,z7,zz'Lzzzzzz?'z7.zz7.zzzz7,z?'7,7'ZzzzzzLz

UitsLagen zaterdag 30 loeert L99L
IEÏS 1 - RVg

IENS 2 - SchiPlulden
Lyra 1l- ' : I,ENS 3
Loosduineng-LENSll

1-1
1-1
L-6
2-r

Pr a,ma zater 6 il 1 L
1 .00 uur Vredenburch

ESCO 3
I.,,ENS 3
Nat.Ned. 6 -

- IENS 1

- I,ENS 2l- A.uar Deep

.- LENS )+ i

. v. ELsviJk .oo5/L02.Í'o!2lto63
o23/1,297
o3l+/13U9

.i:

.j

oo4/1002

té1:32\l-oT6

oo5lto26
otz/t063

031+/13\5.

c.c
J.C12.30 uur

13.00 uur
12.00 uur

vd. Veltlen
n.n.
n.n. i '

IIGG]:NG TERRET§EN:
Vretk nburch
ECSO

Nat .Itred,

Julialaant
Sportpark
Sport'park

Je biJ'de Vredenburch'weg te niJsïiJk te1: 3952288 - .itPrini"" IreBe", Sehaapweg te BiJsIdJk tel: 39h3073
KiJkttuin ln8ang Machiel Vriienhoekl"aen tèf: 3258983

Verze,Ee1tiJ den:

i.iENS L 12 . 30 uur
I,ENS 2 11.30 uur

Donderdag \ aÉriI 1991-

I,ENS 3
],ENS \

L2.30 'uur
LL.00 uur

EÍentuele &fmel-d.ingen voor 1 en 2 biJ Hand de Bruyn, tel: 01r-612396

19.30 uur CWP - I,ENS I (u. c. cup) D. Rosenboom

Terrein: Muurbloemweg achteÍ r'Meer en Bosr', te1: 3688500

lJoenr:dee 10 aprif 1991
ï6.30 uur Or{rài - LENS r (conp) steinz y.d. Muiaen

liggíng terrein: Ornas, llaalsdorperl&an hoek Buurtwég te Hassenaar'

OPSTELLÍNG LENS 3:
P, A}:, N. Jagesar, H. v. MerGbergen, L. Mid.delburg, L' Sinke, J. !íitting' n. Keus,

Progranna zaterd.aa L3 aprí1 1991

J. Kcuvenhoven, G. Benvenuto, G. Sinke
Event,uele afmeldÍngen R. Keus, tel-: 36Ol-5L1 of vriid.E,gs tot 19.30 uur'in de LENskantinc
te]: 36613L1+,

LENS )+: e1s bekead. AÍheliten biJ !. MenteL tel: 3l-07\25

1\.30 uur LENS L
l-2. 0Q uur ï,ENS 2

I,ENS 3
1)+ .30 uur LENS )+

VAN h"EI JEUGDFBONT

- DvJ . 3Ízon
-DSo'
- vrlJ
- BSC t68l'

. Z. Ve.rhoek

. Pronk
J.I
A, ?.

n.n

Alger.een kontaktpersoon: ?auL v.d'Steen, ChopiDstreat lO3, 2557 SV Den.Heag'
tel: 39?0151+. BiJ geen gehoor: 36351+18 trYed Grens.

Afbell-en ,.7oor. 'onderstaande wed'striJ den aLl-een liJ Paul- v.at.Steen (:g?Of-r\)
zo snèl- nogelilk doch uiterliJk voor vriJdagavond 1!.00 uur. Bii geen gehoor

be1len neai Fred.Grens (363r)+18). rn uiterste nood. iiog oP'zsterds'Smorgen op

I,ENS (366].3L)+ ) na B.oo uur bij iri:nand van de ieugdkomrissie '

Wedstri,l dprogrsJm-a A-3-C-D-E en F .1eusd.



E1ftr 1 d.atur aBnvana itenstender uit/thuis ein/vel-d sani, k, LensrerT
Al-

3L

6
9
6
B

6
6
\
6

11
b
8
6
I
q

6
7
6
7
6
'l
6
I

6
'l
6

7
6
'l
b
'l
6
B

87to
o
8

8/ao
6
B

8/10
6
o

I /to

apriJ.
april
april
aprIl
apr11
apri1.
aprll
april

. apr iI
gpri]
epril
april
april
.epril
april
april
apri l-
april
apri 1
april
april
aprí1
aprÍJ.
epriJ,
apriJ.
aprÍ1
apri.l-
april
apri.l-
april
april
april
april
april
april
aprí1
april
april
apri 1
april
ap1iJ.
aprlL
april
april

1l+.30
16'30
12.30
19.00
Ll_.00
12. 30
18. 30

9. 30
18.30
1\. 30
19. 00
I0.00
10. 30
18. 30
11.oo
10. 30
10,00
r_0 .30
r-l-.15
10.30

Velo 41 thuis V1 13.30
Nederlandselftel- uit Zeist (zie kopy) t\.Oo (auto)
VUC BL thuis V1 11,30
ona B1 thuis v2 L8.15
BVC 82 thuis V3 10.15
nAS B1 uit Al-bardastraat 11.30
DHC CL uit Srasserakade 17.15(auto)
RVC Cl, thui s Vl- _B , ll :
Juventas CI ui.t Vred.enburchweg ( zie topy) f?.30(auto)
H.v.}{olla!d C]" thuis V2 1l+iOO
JAC C2 uit Buurtveg f1.l+5(auto)
DWO D2 uit Sppark West/Zoetemeer B.\!(auto)
Vier tegen vier op I,ENS (Bie kopy) 10.15
HMSII D1 uit Vred.erustlaan( zie kopy) fï,:O
OSC D1 uit Vl-a^uenburg 9. l+5 ( auto )
Vier tegen vier op LIÍ{S (zie kopy) 10.1-5
VCS D3 uit DedeEsYea"tveg 9.1,
Vier tegen vier op LENS (zie kopy) ... 10,1,
Delft X1 .. uit Kerkepolder 10.00
Vier tegen vier op f,f:US (zie,kopy) fO.f5
Scheveningen E2 thuí6 VZ 9.OO
Vier tegen víer op LENS (zie kopy) 10.15
VUC E3 thuis \12 10 .00
Vier tegen vier op r,gNS (zie kopy) l-0.15
WP E1 thuis Y? 12 .00
Vier tegen vier op IEI{S (zie kopy) l-0.15. -
Yredenburch E? thuis .\? 12.00
Vier tegen vier op LXNS (zie kopy) 10.15
RKAIrV E5 ' thuis ''12 10. OO'

Yier tegen vier op tlWS (zie kopy) 10.1-,
Laakkwartier F1 uit J.v. Beerstraat 8.30
Erbra training F-kLassers 7 en B Jaar 16.\5
Quick F3 : uit Sav'. lohrnanf.ean 8.15
Extra training F-klassers T en B jaer f6.l+:
Zie bij kopy wetlstrij d.en' tegen RAS
BTC f3 uit Houtvij k l-1,15
Extra training F-kl,assers T en I jaar 76.1+,
ZÍe biJ kopy i'eilstrijden tegen RAS
Voorbur6 F2 uit Pr. Bernardlaan l-0,00
ftrtra tra.ining I'-klessers T en I Jaer- A6.145
Zie biJ kopy vedstriJden tegen XAS
.ArchipeJ- F2 thui6 Y2 9,00
Extra training tr'-klassers ?. en 8 Jaar. 16.\5
Zie biJ kopy vetlstriJden tegen BAS

B2
B3
c1

c2

Dl-

D2

D3

EL

E2

Er?

E4

E5

'I,6

I1

t2

F3

rl+

F5

9.
10,
10.
10.
t2.
10.
72.
10.
10.
10.

3o
JU
5U

30
30
30
?o

30
3o
30
30o

a'l
9

1T

12. 00
11. o0

1L. 00
17.00

.00

.00

.00

9.30
17 .00

BIJZ( I,IDENÏMET:
-aanlEril Juko vanaf 8.30 uuï: R. Jansen, J. Pronk, f'. Schuurnan
-gas,r ne ouders met yervoer voor: IENS A1(9/ll), cl-( )r/l+ en t]l\), C2(81\), Dt,pt
F1 ' /m I'4

-leer ond.erstaande kopy goed. door
-op ( ouderdag h april geen traiËing voor de C-selektie, vel- voor D1 en D2
-opsi eLlingen afs bekend.

Schar uwpr o gr:aona .j eugd.

BiJ i uiJ felacbtig veer kijken de spelers van AL t/m C2 natuurliJk even naar Loks,teI-TV
'Vana: I 8.30 urrr laten ze d.aarop om d.e viJf ninuten zien velke !ÍedstriJd.en er afgekeu.r..
zijn De speLeÍs van D1- t/n tr'5 Doge! naa" LEIIS be11en ( 366]1\ en nergens anders heen
of hr 11 I'.ealstriJden d.oorgaan of niet. BeI niet te v-roeg uant da ieten wiJ het ook nog
niet Is het he].e progra.e a afgekeurd. dsn natuurliJk niet thuis bliJven maar gevoon n& r
LENS toe koEen yoor ond.erstaand. prograEma.

l+



!

t
.

1)+. 3' ,uur Ona - I,ENS A1 (kunstgras)
Spartaan - LENS 31 (kunstgras )
HMSH - LENS 82 (kunstgras)
HMSH - LENS Cl (kuustgras )
HMSfl - IrHi{S C2 ( kunstgras )
LENS Dl,,D2,D3 traiE.en
IENS EI t/ro E5 trainen
LENS Í'3 t/n tr') traiuen
LEI{S 11 en tr'2 trainen

SaBenkoEst IENS
È;[5
11,00
10.30
9.30
B.t+5

10 .30
1l-.30
10. 30

9. 30

J.Z. J r UUr
11.3r1 :uur
1"0 . 311 uu"

y ' J:.' uur
LL. 0t) Éuf
l-2 . 0i' I uur
1l-.0{ I uur
10.0r fuur

uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur

Niet dlle tiiden konen overeen ret d.e tiJden van de konpetitiewectstriJ tlen. Niets aan
te dr en en gerÍoon even attent zlJn. VoetbalLen op ku.nstgras nag niet net voetbal- ,

6cho{ nen net efschroefbàre noppe4. Het is naar alet Je het ,rreet. Het trainen d.oen we
zoverl nrcgeJ.iJk buiten ( zuiaeiierk, stran<I,. treaae ót,À" 

"urlà"ae 
-"eiàje" 

,rarr krnr"r.
sporr.). BiJ heel slechtiveer gaan ve d.e zaal pas in. Dus verzaneleu op IENS uet bij
voetl slkledlng, gmschoenen, yoetbaLschoenen eD een trainingspak. Tot zatertlag.

Je:

A1 nr .ar Zeist

M,y. Croonenburg, J. De.rneri,
P. Pr:nk, M. Schuuru.an, I{. S

Toen 'de naar Zeist bel-den oD. d.aar ee[ wedstriJd. te nogen spelen tegen een ve?tegen$oor-
d.iger à elfteL verden te uitgenodÍgd on met A1 tegen het NederLands Jeugdelftal i/trr l

1-l Jtar te spelen, later (enkel-e veken ) kregeo ïe echter het verzoek on met een elftal
t/n Í.1 Jaar te koÍ0en ond.Èt het Netlerl-aud.s tea.n vel erg sterk va.s. Daar ïe alit vel heel
verv€-Iena1 voor 4L, vaut Je kiJkt àier toch behoorlÍJk naar uit d.enken vij, kfferen we
over€ en dat ne slech.ts enkele serlioren nee zouaen nenèn. De onqerstaande spelers worder
on Ll..oo uur op ï,ENS verwacht: i :

. Gl-aualeman6, D. Heins,.?. Hitzert, R. Jordon, D. Pool,
uurEan, J. Speans, H v. WaDrooy en J. Weststrate

0f ie lereen ook speelt is nog nraar de vraag. Ars toeschou$er gaaD natuurliJk ook de ge-
blesseerden epelers (n. .lyaogdu en B. Tur) uee. M.'Herben heeft afgeschreven. líe rekenea
op or'lers .net vervoer. Eope1iJk niet voor niets. Mas.k er een hel,e Leuke pot va.!..

Ceen/ )een Cup

Natuu:riJk schreveD rÍJ in voor de ceen- en Deen cup. Komende veek speren c1 en DI resr.
teger:Juventas (11/\) en HMSH (9/\) u:.t. slechts d.e winnaars gaan d.oór naar d.e vo]gend€
rond.e,' Doe tlus extra Je best. veel succes en holerijk ziJn er outlels loet vervoer.

Train;4g
Deze ,:.reek iB er geen training voor d.e C-sel-ektie op l+ apriI. De D-sel-ektie traint 'weL
op de.;e d.ag.

i

F-kl.aj;sers ieeen BAS

o
ch

De v.''. nAS een de ALbardastraat heeft enkel-e Jonge !-kl-asserg gekregen vaarnee ze lrs av'rnd.s vat riLLen gaan speren, ze hebben ons gevraagd on op I en 10 apr.iI te konen
Eet J')ngeus t/m 6 Jad.r. Nou dèt vill_en viJ natuurl-iJk vel. We verwachten:
8-\-' gamenkomst IENS 17.15 uur, Spe.Ien 18.00 uur biJ RAS:

R. Ant,onissen, E. Kipp, M. Kulk, ItÍ ter linden, B. Reurer, R. Spiessens,' R. StaaB, K. Vereecken, R, VerheiJ
l-O-l+- tll r Sanenkorst IE{S 1ï.15 uur. Spe1ef IB.OO uur biJ EAS:

R. Blom, B. Craner, F. Daa.oen, R. Kipp, p. lorie, S. Oufigh, T. Rwters,
S. Veraar, It. Voigt.

Iy-! e r.*t rSgrylgf_9I_]ENS
0p zordag T Epril- oefeneE Dl- t/lo E6 veer op I,E§S het vie" tegen vier voetballeD. Nog ni,:t'de Ï,Efskaupioenschappen. nat is pas eind. deze llaend.. Oefenen is echt nodig. De winnaars
biJ de.D- en E-klaisers van de latere LENskarpioenschappen vertegenvoord.igen IENS cip d.e
afderiigskampioenschappen. Kon a.l-lemaa.r on 10,1, uur Eaar !ENS. we oefenei tot I L2-:o0
uur. :iaarna bliJven ve natuurliJk ook'n8€,r LENS 1kiJken. ZiJ spelen de bel8JlgriJke
vedstr:iJd. thuis tegen Hoek van Eollantt.

I
l



,.iï'
!.i. rye vÍagen de tTalners van d.e D- eni b-kLassers om ook d.e komentle Íeken te oef,enea

in het vier tegen vier spelen.
I :.

Loop,iaining
I

0p d )nderdag l+ april looptralDing voor d.e A- en B-klssserg. De veek erna, zÍJn de C-D-
en E.klassers veer aan dÈ beurt ( 11 april). !e 1éatste vehen zien lre te weinlg Jonger:van ;ommige groelen. Trainers, spel.ers even attentie hoor. Goed Lopen ls heel- beleng-
riJk.'

Limb trc: '.Íe koren I I l'

De r,isJes neer Limburg gaen door, 3iJ A1 hebben Íe iu eLf aanneldingerí. Dit vulIen vj,i
IÍel .sn. Ëventueel loet Jongen senloren. BiJ 31 nègen aan}neldingen uet vaarscbÍJnlilk
enke e Jongens van 82 erbiJ voldoende enimo voor 6én e1ftal, Van CL acht Jongens die ?

opge:even hebben' Met de drie aenEeldingen van C2 en een nog eventueel late eanmeldinp
(82, 11,92; genoeg voor é6n elftalr Van DL gaan tien spelers mee. Tesaroen met.D2 (drie
aarur 'ldingen) vold.oend.e voor de trip. ook hebben 1{e zestien sanmel-d.ingen binnen van El .

E2 e E3. VoldoeDde voor tvee teans. De deelnemers verzoeken viJ on nu de tlÍeede tel1i
van 150,- over te raken op 6íro 20f3)2 tn'I Paul vd. Steen inzake reisjesvoetbel te
Den :.486' Kontant betalen op LEI{S meg natuurliJk ook. Nieuve aarureld.ers eerst even -kon
takt öpnemen net PauL ytl, Steen, i 

'

Extrr, tlgjning P-klassers
0p mr anda
voor èen
F-kl-r seer

g I april verwechten ve BlIe F-kLassers van ? en B;aar ou 16.[5 u;r op LE§S
extra treiniDg. Neen ook een6 éeh vrlend.ie mee vant ve kunnen best nog veL va ,

s Sebruiken, i

?

I

iI

6
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fn 1930 verhuisde LENS naar een polder van Boer
Knijnenburg, onlreveer 150 meter landinwaarts aan de Leyweg,
gelegen tussen wateringen en Loosduinen. En zo ontstond de
naam rrl{aterloolr .
Het zou ook bijna het |tWaterloott van onze club worden.
ÀIles ging mis wat er naar nis kon gaan en'het duurde tot.
1938 voordat een kampioenschap behaald'werd. Maar voor de
volledigheid toch een foto uit deld zeer nagere jaren,
namelijk de spelers van de j ubileun-wedstrij d bij ons .t2 712 jarig bestaan in 1933. .

L.ENS 'versloeg toen Graaf WitrIen, II net 2-1 en was a]s .vo1gt
sanengesteld:
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Th. Janssen, - Jac. v. d. Kleij,' E.wezenberg,. M. Hav
E. Smits, , Fr:Bergman, 'p.Bontje, À.waIhain, R.D
H.V.Rijn,:, eà J. van Lierp!.. r j +, '.
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DE LENSREVUE

WEEKBLAD VAN DE VOEÍBALVERENTGING IENS :

6l+ste. jaargang nq.p;ner 35, 12 april 1991:
, fi,tt * x*+*+ lt *tí* tat+* *** *** ** *lflt *ií **lt ***+t tt t&ti*tÍtÉ** ** * n** **** *it* n tG xi(*rí** * re* **t6xlttt * * t(* tí* rÉ*** *lt

IENS in het 'nieuus

Helaas heeft het bestuur noeten constateren d.at. onze vereniging in de l{aagsche Coura,nt,
van afgelopen rnaandag op een zeer negatieve wiJze in het nieuvs, ís gekonen door uitla-
tÍngen ven,ons lid. ÍYans van DiJk in het biJzijn van een Journalíst van deze krant.
i{et bestuur hecht eraan te verklaren dat het zich ' di stent ieerd van de d.oor van Dijk ge*
Íaakte opD.erkingen, ons is gebleken dat de aanvs,l otr) dearin genoemd.e personen en de
gekleurde voorstelling van zaken veel- heeft Losgeinaekt in d.e.club. ook al- vinden.leden
dat bepaalde zs.}en niet lopen,zoaLs ziJ zich alat zoud.en r+ensen of dat .personen niet
functioneren confonn hun opvattingen, dan ziJn er neerdere aregen te,bevandelen om aat
kenbaar te maken, Ilet bestuur betreurt het feit dat I'ra,ns gekozen heeft voor d.e voor de
vereniging meest nad.elige. Tevens is het tel-euJstellenrl te moeten vaststellen dat de.
Haagsche Couiant iriet de moeite heeft genomen het fatsoenLiJke journalistieke principe
van hoor en vederhoor toe te passen, door de uit de nonal van Van Dijk opgetekeitle worclen
niet te- vetifi8ren.

Het Bestuur.

OFÍICIEEL:
Nieuve l-ederr
2893 J .P. Déurtoo, AJun, zlollb, Hertenrade 272, 25H1 HN Den Haag, tel-: 36?8039.

0pzeggingen
2626 v .P'. Ituo1, EJun.
2730 Ë. de Wofff, Seza.

Boete

Registratiekosten 1é boeking I 20,-z L.v. RiJn, 8. Ham .

Begistratiekosten 2e boeking f 10,-: H.v. Wanrooy . '

3eta1íng vó6r' zlÀ)-:rgg:- dbor overmaking op girorekenÍng 336TL1 of bank-
rekening 12992\229 Rabobank Den Haag, t.n.v. V.V,LENS te Bijsvijk onder ver-
nelding yan. "Eoetert. :

Het Bestuur. '

Gedreven door èe vekelijhse nieuvsgierigheid. omtrent d.e verslagen in de sportbiJlage
van d.e tlagbladén, sloeg ik op maandegroiddag B april j.1., onstreeks 1Í.30 uur, pagine
21 van de Haagsche Courant open. Hoève} de ]aatste Èeken, uitgezonderd d.e Hc-cup ïed-
striJd tegen FAYA, veinig positief nieurs ove: de cornpetitieresultaten van de Í,ENSbriga-
tle vas te vernenen, vès dit yersLag van Bart Sakker vel. het laietste,.het geen ik.hBd.. ''
verwacht. Kennel-iJk enbieert deze Bart Bakker een beter beteaLd,e ba.en in de. schanilaal-
pers, vant .op een and.ere Eanier kan ik zijn verslag niet vertalen. IioolJ ournali sttek
is kennelijk ook aI doorged.rongen in het veergeven ''ra.n een sportversleg uit het amateur-
voetlal. MiJ ís bekend dat Bakker al- eerder via de Haagsche Courant uitlatingen heeft
Eedaa.n, die net geheel volgens d.e waarheid ]raren en vaarop hÍJ later is terug gekonen.
Ik vraag rnij af hoe lang dit soort journalisten van lager r.ra] nog in staat vorden gestel(
oIÀ op een dergeu.Jke nanier een schnabbel bij te veraliènen. overigens vertoont deze
Bsrt Bekker een opvalLende gelijkenis met de ÍBart(is bood) cle Graafrr van de teLevisie.
Ou op het ve"sLeg terug te komen, vetbaasde het mij ten eerste te Lezen, d.at er kenneliJl
i.ets aan de hand is net'ale sfeer binnen de seJectÍe. Als ttirect betrokkene kan ik de
lezers verkl,aren, dat dit absoluut niet waar is. Binnen de selectie broeit NIETS!! AIs
er iets broeit, dan is het de vil oE rret zrn a1len te lroberen in ile 3e klasse te blijver
De echterlan(zie verslag) moet zich Daar eens zichtbea.r maken en zich in de leatste ve-
ken van de competitÍe als één Èan aèhter tle A-selectie scbaren. Ik tviJfel ds,n ook ten
zeerste aau d.e voordeD vs,n Bs.kker in ziJn verslag op de viJfde colonne, zo tlie er is, ,

hun kred.iet niet ]anger meer aan. Piu l,lestgeest en John van de IJubbe wi1 geven. -

-r-



l.Iaar ik niet aan tviJfel ziJn de uoorden van Erans van DiJk. HiJ rnéent ih d.eze fàse
van de competitie er "goed" aan te doen d.ie op het vuur te gooien d.oor te stel-len d.at
Pin Hestgeest de laatste 2 iaar niets heeft 6epresieerd en èr nu mear uÍt uroét. In6ewiJ-
den veten, dat d.eze uitspraah louter.eh a1leei gebaseerd is op rancune. Frans ziet ne 2
Jaér zijn kans schooti en néent op deze vijze ziJn cful tè ttieneh. Overigens heéfÈ Frans
momenteeL 6een enkel Ínziclrt över de instel-ling ven Pln Westgeest en als hil meeRt, dat
de noed tloov Pim reeds is opgegeven, dat noet hiJ ms.a,r eens de trainingeri bexiJt<è'n(els biJ rrordt toegeLaten) en de tiJd. eí inzet beoordelen, die B uur aàn de gerectie' '
besteedt' KenneliJk yerkeert Frans in een heel-kLein kringetJe van nega.tÍevelingeu, die
dan onder het aantal- emotionele supporters vorden gerangschikt, zoals Bakker nu ziJn
yer6l,ag aanhaelt. Yerder gaat het versLs,g over tal van insinuatles:
1) Pin vooraf niet aenspreekbaar (logioch voor zotn journàIist)
2) Pi]n direct na.afl-oop vertrokken(nag rlat na een teLeurstelling ) . ,

3) Pin miJdt de van geruchten bol staande kantine ( leuCen ) . I
l+) .fofrn van de Lubbe al- enkele veken niet rneer óp I,ENS ( i6 1 'week vakanti.e geen .terechte

retten? ) .

vóorts meent Frans en passant ook John van de Lubbe nog een veeg uít ale pan te moeten
geven. Medé dankziJ keus zou l,lNS naar de knoppen gaan, Een uitLati-ng, die niet uÍt de
rnond ven een volvassen LENS-lid zou Dogen kome!, naar veLke ultl-ating ool( veer voortkontuit rancule. fk heb misschien een goede raad. vooï het bestuur:
1) ontzeg Sart Bakler voor het Leven d.e toegang tot de voetba,lveld.en van IENS;
2) Neem ms.atregeLen tegen een persoon, dÍe op een aleïgeriJke uanier LENS in de pubri-

citeÍt brengt. ALs dit niet naar ge!Íegen vordt opgelost, zou dit weleens ten koste
kunneD g.s,s.n van een aanta]- Ieden.

" 8-\-r99r, Leo Riemen
30 Jaar LENSIid en sind.s I Jaar
verzorger yan d.e A-seLectie.

IENS... ..WE IE\TEN NOG

Voiige week voensdag won IENS l- ret 6-0 vàn FÀVA en pLaatste zich hierdoor voor de tveede
ronde va.n ae Ilc'cup. yandaag ( donderdag) kunt u in de krant nakijken tegen:wie én vàar

I

Na bet 1-1 gelijke spel tegen Hoek rran Hol-land bestaat er nog steeds een kansJe dat ve ..
het retttlen. Met nog 3 vetlstríjden te gean. (vlOS en ODA uit en LsakkrÍartier tniis) ,bezet s

onze hoofdBacht eeh voorLaatste plaats net 1 punt voorsprong op DSo en 2 punten achter-
stend op Delfia- Niet echt riant na.ar zeker nÍet hopeloos. Eet enige uat je kunt .doen ís.
een maximaàl- resultaat uit deze laatste vetlstriJden zien te helen èn dan iaar hopen'dat
de concuÏrentie punten laat }1ggen. We venÍachten dat spelers en supporters èIkaer door
deze laatste veken heen heJ,!en. Ook het tveede heeft nog een sprank5e hoop op behoucl van
het 1e kl-e.sseschap. De prina l--l- tegen papendrecht geeft Ín ied.er gevar veer wat moed.
lJie zeker nog Leeft is zaterd.ag 1. Het von net 6-0 uit bij vredenburch en is nog steed.s
iD achtervolgÍng op koploper KSD, A1 liJkt niet over de langste aden te beschiklen.
Vorige veék woensd.ag verloor het net 1-0 van concurrent Lyrà en het vergpeelde afgelopen
zaterdag_ weei een punt tegen VELO(l-1). De krappe selektie Laat zich ooÈ hie" voeLen.

Nogmaals ,
Yan sanst

steun uv vereniglng Ín deze.boeiliJke veken, te beglnnen bij de uitvedstrijd
aÈnd.e zondag tegen (kanpioen) YIOS. . . ,:.: ,

red.

IJNICOBN UNICORN UNÏCOFN UNTCONN UNICONN

Heins Geurts, d.e b:.raedewerher die zÍ,Jn geboortlgevicht veer heeft terug gevonden..vas
. s.fgelopen zöndag UIIIConI{. Tepporteur! !. HeÍns, bedankt voor je Inedeverking,

LENS '- Hoek VaÉ Ho1J,and 1*1

YIOS
IÍippold.ey
l,aahkwart i er

Uit s l-a8en
1-

-wc
- Vred.enbureh
- H.v. Hollanti

- DHO

- Delfia
- WestLandia

1-1
0-1
0-1

CDA

DSO

IENS

3-1,
0-1
1-1

-2-



Com ti tiestand hLaase; r: 7-lr- 1
].. YIOS
2. YUC

3. ' Vredenburch.
l{, weittanaia '
5. Laakkvartier
b, Wlppol-der

VIOS KAMPIOEN

H.Y, Hol,l8nd
DWo .

GDA.

D91fie
tENS

19-18' 26-3ï ,':
'19:17,31t-:B',
't9-17 28-36,.

. 19-16' 26.-Ztt . .

19-30
i9-22
10-))
t9-120
a9-79
10-r o

,-15
3L-25
22-22
36-25 ;.'31-29'
èo-2b

."

í
.ö

o
t0
11

t_

r,

12. DSo

vt]C
Wèstiandia
DI,IO

-1h 21
19-1 23-

- Laakkwg.rtièr
: [Iippoldér "

- Delfia ?t

uur ,,

li'

Proeratruna: 1\-\-1ool
WOS
H.v". Ho]lend
Vredenburch

- TEI{S

- DSO

- GDA

-)
gis!=E-Iii= g=-ee5=9:s:= g 9!_des=====Il 9§== =!EI§===eglye!e=tL g9

,t. .
t

UI{Ï COA]I UNICORN UNÍCONN - UNICORN UNTCONN

DE TAAIENBEBG VAN LENS 1

TerwiJl -beroepsvielreriners 
'jn de Ronde van VLaanderen de Taaien-berg opworstelen en hal.f-

dood. 'bovenkva.men, zvoegde I,ENS 1 ( zondag ) tegen Hoek van ÍIoLland. Voor LENS duurt deTaaienberg nog minstens drie.Í{edstrijden. En het zit er dik in, dat er nog een extraserie aan vastgeknoopt moet vbrden om te kunnen vaststell-en velke clubs naar de lré kLasse
Eogen afd.a1en. Je moet er niet aan denken en toch doe.:je.dat, vant de positie op de ra,ng-Iijst laat(nog) geen bétere gedachten. toe. In het kader van.het 7o-Jarig bestean v&nr
IENS zou een d.egrada tie natuurliJk niet passen. Een familíel-id ven de huidige AJax-voor-zitter, Max van Praag, zong ooit de bekenale naoorlogse hit rtl.Ieet Je nög ve1, ciudje?r'. .

De LEïS-oudJes hebben een degraalatie naar de yierde klasse al eens eeÍd.er neeBenaakt . .Dat vas tvintig jaar geleden, 0n prec ies te zijn het seizoen 1969-1970,-Notabene na eén
Jarenlang verblijf in de lre klas was LENS in 1969 eindeliJk eens naar de 3e h.Ias Sepro-moveeril( na een heroische competities triJd met Cronvliet ) en pront (luikeLde- IENS in,hei'eerste 3e klas seizoen weer terug. MaaÍ zj-e, hoe LENS fantastisch terugkvam:
1971- promotie naar 3e klas(via een zege op IÍMSH )
1972- besli ssingsvedstrijd om kaupioensc hap tegen Tex8.s verlören

Hoekv, H

t973- promotie near 2e klas(via een zege op Ol$trpía in Gouèa )
197h- pronotie na le klas(via vinst bij Verburch).
De geschietlenis na lplL is van l_ater zorc Prestaties komen in satnenspel tot stand.'NietaLleen binnen, m€.ar ook buiten de liJnen Spelers technische staf, beÉtuur en suppoiter
kunnen daaraan hun steentje bijdragen. Niets is onnogeliJk. Het zou toch werkelijk doocl
Ja,mrer ziJn als IENS ale afgeLopen twintig Jaar voor Js.n Jokeï heeft, bestaan en Íh 199Iveer helemaal terug bi; 'rAFrr zou zijn. Het resterende progrs.nma van staartP]9egen laet .zien, dat eLke l'edstrijd een "L-punten wedstriJd'r Ís. Dasroh zetten we er net 'z In èlLen
d.e konende weken iog een tand.Je bíJ. Want ve zullen d.ie Taalenberg opvreten !
IENS DSO Delfia DWo

uVf0S
UGDA
tLaak

U.IIoEK , ,

uDW0
tGDA

uDWo ' ,....
tVyed.enb . r',

uIÍ08(. ';

tDeuia
tDSO
uYUC

tDSO :
ulfippol -

tDel-fià: I í

\ Lr:

De u-raak van tr'rans

tr'; '. _ ' :'l '
. 'ï , ':.'rr' - ,..:l

. 
'jn,. ï 

j :..,jr.,.

HeeL kort rÍil ik }esgeren op d.e rlÍbderwaa.rdige kritiek van ex-bestuursLid F.*nsl"uf]qilr,Ín de Haagsche, courant. rwee jaar ]ang heb i[ o,e. ,oet heo, prettig qan-àe tqgxom"! .-i.",". ,LENS geverht. ïk het schrifter.iJke be;ÍJzen van de hoogsie iaard"Ii,iÀ 
"oo.,i,i;n, ve5k.'ersT'c. bij ï,ENS. Toeu Irans begon te denken eÍgenaar van J,ENS te zijn,lging er van arres iverkeerd.. HÍj trad gefrusteerd terug als besiuurslid. I,rans haettË É""r.e.n. 5e cofonne.die hij nu a.fs Eede-criticÍ ziet. Mijh taak rag altiJd vool een groot a.Elt-bij 

-aà-]."gà:
olLeiding en ik ben trots op onze Jeugdt,rainerà, uefaas verd.wenei te veel no"à" .toio."-spelers-haar.andère cr-ubs. invr.oed"óp";;-;;;;;iiing urn het r.e eftar "iiaE"li'.ïlïtl;l{reeg Ik dus ook hiet. ... ,,: ,.
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,e aonval op Èj"m líestgeest is eveneens tened.en peiL, a d.s.t Fi|ans van DiJk hem a15 toen-
rnalig bestuurslial heeft e,angesteltl ! Het bestuur heeft volgeus Frans geei visie om zulke
Bensen aaE het roer te laten. Dit stuk i! de H.c, is IENS onvàardig. vs,n Frans had ikhelaas niet sndeis .neer vervacht, ontlat hiJ &l tlree jaar op dezd siaak Loopt te sachten.IIiJ toont zijn,eigen ÍK veel- belangriJkér te aóht,er àen ag'vereniei;É LxNs. rn 6ecember
1990 bood Ík het bestuur..aan o,u bestuursLid van LENS te .rroiden,-ràn àat nu.nog? -. .

' T.C. John van de trubbe,

0ver ruin 5 weken, op 18 nei a.s. is het d.an zover dat in het kadei "Lï rrut J0 JarÍg ,

Jubileur, de grootste ,,zeïenkamSt' met aanstuitend. de fantastische feestavond za1 geanplaatsvinden. Het'doet ons eeh groot genoegen d,at, net behulp van de aanvoerd.ers Íàn all_Lseniorenel-ftallen , een optiuale opkonst te venrachten is. Geèn en-keI seniorentea& uit-gezondeïd za! deze ,'happeningrt. behoeYen te nissen. Door deze granclÍoze voorinsch'riJvipg
en het enthousissme van enkefe jeugdleid.ers, Íaders en bermedàverÈers zal het aantaf dee:
ileIBende teams uitgebreid vorden van 12 naar l,l+(d.it verklaart dan meteen de omsctrriJving 

'

zevenhanp ). Onder' aleskundige leiding ( gemèentèIiJ ke dienst Sportieve Recreatie) ,af"op-"yel,d I een cÍrcuit(zeven onöerdelen) uitgezet *àiden, wa.er de deel-nelreude teams va.na,f
srmiddags_I?.OO qur het parcours zuIlen afleggen. Erie spelvorm za! ! LJ ninuten aui", 

",het geheel ze1 met behulp van- scorekaarten biJ gehoud.en ïorden zod€.t na d.e ,,zevenklapper'
d.e eind.stand van de 1l+ teams bepaald. kan worden. De prijsuÍtrelking zar d.an sravonds 

*

ziin tiidens tle feestavonal, vaar u op levende nuziek- 6eirakteer.d. zí1 vord.en door he.t .,
santa rrio. Yoorde iets Jongere garde zàt de zaar ,,}làterloo", omgebouw6 worden tot een
uruzikaaL ,,Tropicana". l.IiJ zul]en.u de konende,tÍjè ;èkélijks óp eË hoogte houtten en ubliJven attenderen op het aanlrezig ziJn op dit voor mNS iegrilpen onblkende .r"n"iunt.
Reserveer deze d.atu[ dus alvast in uw agenda, regel indien noaii oppas voor uv r.ioàiàr"n)dan zorgen wij in ieder.geval, d.at u dit riet voor. niets 

. 
hebten-geààan.

LENS- J ubi leurnakt ivit eit en 1991

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSESS
S SEIYIOREN ZONDAG S
DDDDDÈDÈÈÈèèD5UbDU5Iiijli

Uitslaeen.'&fseloDen veek
I,XNS I - SAVA 1 6-0 . H.c. ( cup)
IENS I
IJENS 2
V(Jc l+

OSC 2
LENS.6. .

IEN§ 7
DZ§
Rij svijk

- H.v. HolLatrd
- Papendrecht 2,
- LENS 3
- LENS l+

-osc3-
-GDA5
: LENS B '
- IJNS 9

1-1 ''
l-i '

. o-2"''"'t-L
'3-0-
'\-l+'
' 2-3

'^ 3-O "

gestaskt

53?/aO2' .

610/t093
5\3/305i
553/307\- .

5?o/311+3
610/3212 .

vr.

513/300,l+
553/3010 '

,70/3ol+o
628/3?06

Prö zon 1\a rÍf -
l_

AEIIIA
.00 uur VIOS 1

ws 2 ":'
LXNS 3
LENS \
Tedo 3
Duindorp SV 6
qvs 5
IENS 9

- LXNS 1
- I,ENS 2
* DuÍntlorp SV 2
- Vredeuburch 3
- LE§S 6
-,IENS 7.

- IXNS B

- H,v. Hol-Ianö 6

'i..

A.v. Zuidar
R. Troost
J.H.v DUk
K, l{elier

11.00
IL.00
13,00
9.30

12.00
I0.00
11, 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuI

vl-
Y1
:

v2
Donder 1B i1
I l' urr ï,EN§ 3 ' .I uur .fuventas].8',l !
18.!5 uur' LU'ls'6
18.l+5 ruur 'Quick §te

- l,lippo ld.er 2
- IENS l+

- HilheLmus 9
- rENq 9p§9'

- XKSVM 3
.-Gona3
- LENS 6

, 5l+3/3037
553/30 53
570/3119

P, PoedeÍ

H.J.M. Schoftes
M, Mooynain

21, eprÍ1,
If. 00 ..uur LENS 3 .

f 3.00 uur LENS )r . '. ..,
12.00 uur WÍlhellnus 9

l+

(



l,l-.00 uur S0A
12.00 uur OSC B

12.00 uur Lyra,5

- LENS 7
- LENS B

- LENS 9

6tol3209
'63013278
62813767

0pstellingen
IENS 1t/n ! a1s bekend..

Afschri,j\,en
LENS
LENS
LENS
LENS
],ENS
],ENS

L o/rn J
I
6..
'l
o

o

bij de trainers
T. Vierl-ing
W. Heynen
I'.v. KniJ ff
A, Bild.erbeek
P. Jole

o7o-36066t2
oTo-3[6]-o8B
970-3891]í6
o79-516786

, oTo-3296t+o6

LIGGING TEBREINEN:
VIUD
WS
Teöo
Duintlorp SV
llvs

- Melis Stokelaan hoek Dedemsvtrartweg, tel: 070-36?0991+
- Sportpark ir de Kikkerpolder a.tI. oegstgeesterweg, te1:
- Vred.enburchweg 1J6 naast Overvoorde, tel: 0?0-399T900
-,Gen.Sportpark Houtrust, Sportlaan hoek MezenLaan, tel:.
- Steenwi jklaan 2l+ , Den Haag, te1 : 0'104675'll+5 , . ,

VoorLopige toernooi agentla 1991

0?1-1Tl+083

070-361+9llBB

lqpsqqlels seizoen' 90 /, 9l
doelpunten
doelpunten,
doelpunten
doelDunten
d o e-l-Bunt en
doelpunten . I

zzzzzzzzzzzzzT,zzz,
Z ZAAIVOETBAI 7,.

lr lr Ir lJ lr L L lr lJ lr L L lr L IJ lr /'

I,ENS 6
LENS 7
I,ENS T
I,ENS 7

, LENS 3 (Zet),,
I,ENS B

30. pptil-
5 mei

9 mei

26 lrlei

- IENS 9

- LENS B

- LENS 8

,- LENS 9

toernooÍ
toernooi
t oernooi

toernooi

De Ad.elaars

bUA

BMT

Fu11 Speed

''l " t1\

55
2l+
aa

18
Jb

...1',

F
A
E

I
J

Disselalorp
Kuypers

v. KniJ ff
tle Nennie
Sinke
Heyink , -

Uitslas vrljqÉg 5 epril 1991
lvoordzee l-- ,- IENS 1 ,, 3-5
PrograrEtrè 75 t/n 19 apriL 1991
lLa.Aqqes 1, april
2l-.00 uur IENS 2.

' zz.zo Lu, sct35/3
. - tr'C fhe Bomrners _"-'rxlis h

XHA
R3D

Dinsdag 16 april 1P91
L!. bo uur HP§v -- l,ltts

lteeiqS §porthallen

2c

I

.. Loo.gcluinen -
0ranj eplein

Zuidhaghe

Loosd.uinen
0ranj ep]-ein
Zuidhaghe ' ','

- Groen van Prinsterenlaan
- "Slicherstraatr l-1

' - Mefis Stokelaan ' '
Zaterdae, 27 april- 1991-
Alpina Toernooi Zuidhagje, Í.v,m. 100 Js,rig bestàdn A.lpina.' -

.r

.'1 .

,L ):



T,ZZZZZZZZ'IZZZZZ7,ZZZZZZZZ7,ZZ7.ZZ7,ZZZZ7,ZZ:Z,Z
Z I,,ANGS DE SPORTEI{ VAN DE Z . M . I,ADDER Z
zzzzzzzzzzz7,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzzT,z

UÍtsl-agen zeteïdas 6 april 1991

,', !

ïredenburch
ECSO 3
LENS 3
Nat.Ned.. 6

- TENS 1
_ I,ENS 2
- A.mar Deep
- TENS L

0-6
2-3
3-l+
?-l

Uitsl-ag H.C.cup lr april CHP - LEIS 1 L-0

Programna zaterdag 13 april 1991
ÍI.30 uurlENS 1
12.00 uur LENS 2

LENS 3
l-l+. 30 uul I,XNS L

- D.v.J..Blzon
-DSo5
- vriJ
- BSC '6815

J. Verhoek
A. Spronk

n.n

oo5/7026
otz/to63

o3b/13h5

001+/1002

o23/].297
o3\/131+1

Verzaueltijden: LB}IS 1 13.00 uur LENS l+^ 13.1, uur ..

ï,EI'IS 2 f1.00 uur

Eventuele afrieldingen voor LENS l- en 2 biJ Hans" db.'BruiJn, tel; 0$-612396

opstelling IENS l+: al-s bekend.
Afarelden biJ L. Mantel, tel: 31oTl+26,i. ' '

Steinz vd. Muid.en
Hoen6tlag 17 spril 1991- ( conpetÍtie )
18.30 uur ornas - LENS

Proglamxa zaterdag 20 april 199-1
LENSlen2uriJ
1l-.b5 uur LENS 3 - Schipluiden l
1l+ . 30 uur IENS l+ - FOC 3

Afbellen voor onderstaande ved.striJ den al-Ieen bij Paul v.d.Steen (3970111+)
zo snel xcogeLijk d.och uiterlíJk yoor vriJ dag&vond 19.00 uur. Bij geen gehoor
beJlen naaf Fred Grens (363rt18). In uiterste nood nog op zaterdegmorgen op
LENS (366131,+) na B.OO uur biJ iernand van tle J eugdkonuissie.

,n
.n

n
n

. Woensd.ag 2l+apriI 1!!1 (vriendschappeliJ k )
l-9.30 uur IENS 2 - DevJo 2 J. Pronk,

-Henk ql zijn bamibepJe...........
Goed. gemutst, ondsnks een Eerle nederla'èe, betretlen r,riJ een frisgroeh graspoJ-lelandschap
echter de tluinen. Ondanks uindJe tege,n, scoorde onze éentrut ( nappelboomlj e ) spits na ee:
efleitlíngs sctie ven osmar, al- vriJ sne1. De gebele eerÉte heLft stonden 1,'e met d.e rug
tegen de nuur, EEa? net rreel kunst en vliegt'erk behielden we onze voorsprong. Ook vij
h&dden onze kansen, o.a. Fred met een effectvolle linkse, naar d.aar'bleef het biJ. A1
sneL in tle tveede helft, een prachtige iombinatie tussen laurens en Wilbert, L.,atiiens
legt heB zuiver op naat terug en onze tveed.e goa]- ! Iedereen uit ziJn dak, we ziJn veer
terug voor aie aftrap en dan: afgekeurd vegens buitenspel! Een s.fkn&pper van jevelste,
nant het vas echt een zuiyere goeI. NatÍoDa1e Nederlantlen kont'teru6 tot 1-1 en den kriJl
Wilbert een d.ot van een kans, maar zelfs voor open doe3- l-ult het niet. Dan loopt bet
r,'at ef en Nationale lrted. verd.er uit tot 3-L, Nog een aantal kansen mas,r daar bleef het
bij. In e1k gevel hebben ne sind.s weken weer lekler gevoetbald, de sfeer vas goed., dus
landaa.T ]lenk zrn b;Iiha.pje. Ililt u.heru ook enappe, of happen, belt u..of líom eens kijken
biJ r,ENs L !!! ,

Wil-bert ,,AppelboonpJ e" .' . l

VAN HET JEUGDTHONT

A1gemeenkontaktpe"soon:Pau1v.d'.Steen'Chopinstraatlo3,i5ísvDenHaag.
tel: 3970151r. BiJ geen 6ehoor: 3635hL8 Fred. crens..

. Wedstri.i d.DroE r&une A-B-C-D-E en tr' .1eugd.

6



Elftal daturu S,ahvang tesenstander uit /thui s terrein/veId. sa.ul. k.IJen s

A1

B1
92
B3

'ct

"D1
D2
D3
E1

Jí
1à

17
9

-r 5'
13
13

.apriL vriJ
epril 18.0Q
april- 13.00
aprii. ].)+ , 30

13 aprif 13.00
aprlt,l-ö,4,
aprÍl- 18'.30
aprl]' }1. L,
april 1l+.30
april 10.30

i;r..: í . ,

. RVC A2. . . . uit Sp,park Pr, Irene l_?.Ir(nVC)
ALenandria'66 81 uit zie ioutebeschrijying rr.fi(autà) ''
Quiek 82 uit Sev.Lohnanlaan j-3.[5(quick)
Wik 81 uit Zuiderpark/lií'. Stokln. -r 12.ó0(fièt;i ,j-

!v9 83 , uit.. Sp.park pr. ïrene ,..1ï.à5(fiets)
Juventas Cl- uit yretlenburchvge . '. : f?.30(auto),

. Quick Cl" - uit Sav. tohnanlèan . - r.0.i0(Au-ick). .Westl.andia CL uit Hoge Bonen/Naaldvijk ,.1:.i:(""io)' .'

.DSOD2 thuis,. ,yJ ,..,... .-. . S..l+i'r l.'-i,,.
DSo D5 ' thuis ' 'V2 - ' rà.OO ..-. ..,. t
Juventas D2 uit Vredenburchveg 11.30(auto)
NaaldviJk El uÍt Ho6e Bonen/Naaldwijk ,, 9.3OÍauto)...,toernooi thuis (zie kopy) f3.30

i HI\4SII EI uit:.i . r . VrdAerust1aah . :rL1,15-i,: " r't ''
' toernooi .' thÉis'., , (zie kopy) -' '' 13,30 -'"r''1 .

ODB E2 uit Albardastraat , iO.3O(autb) '"
toernooi thuis (zie kopy) 13.30
LeakkrÍartier 82. uj.t,:. ..' J,v.Beerètraat :. ,', - 9;30(arito) t

Extra training op LENS_ (zie kopy) .,. ::16.15._.. ..,...
cravenzantle Xl . uit Gen.Sportpark.. .. .10.00(aut6) .-;
Extra training. op LENS ( ziè kopy.) ._ , ., , , - 16,1+5 ., ,,. 

'. ., , .

Laal*waïtier- Eà' uir J,i..Beerstràat ": " 
9.3ó(a.uto) .

xitra trainine dp r,uÍs (;i"'il;;i--- té..ys., ., .,\ ,,1

DSO FI thui s \,IZ 
9. OO

Onderling voetbal_ op LENS (zie kopy ) .- l-trl+5
BTC I'2 rhuis V2 r-d.60 - - -
Onderling voetbal op IENS (zië:f.ópy) , L1.l+5
Loosd.uÍnen F2 , thuis . . VZ rr ... ,. , 9.OO ,"'. :

'Onderliug voetbaL op IÉNS (zie kopy) . . ' 11.t+F : ' ' .-
Tonegido Fl+ thuis y2 , 10,0ó .- t l

Í,2

rr2

E4

E5

r,6

r1

F2

lt?

rh

13 epril L2.30
13 eprif 12.1+5
13 aprlL f0. 30
17 april- 1l+. OO

13 . april-. 12,00
U ,apri] 1l+. OO

13 april .11_,15
1? april- 1)+. OO

13 april 10. 30
15 april- 1?,00
13 apiil;11.00
15 apriL l? .00
1f àprJ.I, I0.30
15 a?ri] 1?.00
13 apri] 9. 30
1L april 12.00
13 aprl]. 10.30
1l+ april L2.00
L3 aprl] 9.30
1l+ april 1-2. 00
13 epri] l-0.30
lk april 12.00
13 alrif 9.00
l-\ apriL.12.00

Onderling voetba.L op IXNS (zie kopy)
Quick FT uit Sav.l,ohnanLaan
0nderli.n6 voetbal op LENS (zÍe kopy)

i,
t5
t+l

11
B

11

-aanvezi.g JeugdkomnÉssie vanaf 8.30 uur: A.vd., Ileuvel-, M
-gaarne oud.ers met ver.voer voor: I,ENS Blrcl-(g/l+),C2rDI e*lees onderEtaancle ko14; goed d.ooï
-opsteBingen als bekend met. uitzond.elÍng van: , "., _

o LE\S C2 Bet R, Douv zonder V. lÍesterhout
o IENS X2 zonder V. d.e Boer \
o IENS E6 net E. Kisi
o ],ENS f1 zonder G. I.Iesterhout
o LENS f3 zond.er R, Reuver en K, Vereecken
o LENS I'5 zonder R en M. Kipp.

B]JZONDERHEDEN I

dur.rproar e,Uma .l euAd .

Spartasn Bl - LEIrS BI
I{TISH B1 - IENS B2
H}ISH CI - LENS C1
H},ISH C2 - IENS C2
IrENS DI,D2,D3 trainen
LENS EI t/n E6 tainen .,

I,EN§ I'3 t/n F5 traÍnen
IEN§ I']- en .tr'2 trainen

. Xeuver en P. vd.. Steen
n E1 t/m E6 en I5.. " ;

Scha

BiJ twiJ fel"aclitig veer moeten d.e spelers van B1 t/m c2 naar Irokatel TV kÍjken of hunwedstriJd dooïgaat. De sperers van D1 t/rn tr'5 Dogen even naar LENS be]len iter: 36613rr+ )of hun vedstriJd doolgsat. Blj algehele afkeuring voralt het ond.erstaande progra,Drtrsafgel'eïkt :

12.30
11. 30

. 10.30
9.30

II.OO
12 .00
11. 00
10.00

uur
uuI
uur
uuI
uuI
uur
uur
uur

( kunstgras )
( kunstgras )
( kunstgras )
( kunstgras )

-J.1,00 uur
,10 . 30 uur
9.30 uur
B.l+5 uur

f0'30 uur
lL,30'uui
10.30 uur
9.30 uur

'ï

Ssrienho st LENS



Grote weg len Haa8-Rotterda.n volgen. BiJ klein Polderplein Utrecht /lordrecht aanhouden.
Daarna Utrecht/Alexantterpolder voLgeh en dus niet richting Brienenooïalbrug riJalen. Afslat
Al-exanderpolder/Cs,pe11e ' nenen en Íeg vervolgen tot aan dq verkeerslichten. Bechtdoor en
na ! ?00 mtr' BtopLichten en rechtsaf. Bij bórdje route 1-rinksaf door dà poort: l.Ieg ver-
volgen. Dan BporlhBl Al.exanalerpoLd er, Daar rechts8f en rechtd.oor bliJven ;iJden tot aen
vel-den.

Niet alle tiidÈn konen oYereen r.et de tÍJden van rie konpetiïievedstriJ tien. E\ren ettenij
zijn du6. Treinen doen we in het zuid.erpark,- , op het strand of op tte kreàd.e. NeeÍtr altiJd
nsast Je sporttenue ook gymschoeaen, yoetbarschoenen en éen traÍningspak hee. ïhuis-
bliJven doen ve niet ? .

Aoutebeschri.lv ine Alexardrier66

Ertra toernooi 81, E2 en E3

0p voensd.ag 17 april een extra toernooitje loor Jurrie op LENS. Theo had. drie scholen
die greag v1]d.en oefenen. Nou, dat vil,len vij ook best wel. He ver{achten a1le spelers.

Extra. train Ing E4.-E;r.Eb en nos een verrassing

Extra oDderl-ine voetbal FL f /n 15

I,ooptrainÍng

Ja, Ja het. kan niet op biJ LEIÍS. op maantlag 1! april èen extra training vooï jull-ie.
Kolo all,emaal.. hoor en neetn toch eehs vat vriendJes ilee. lloteeï ook aI vast iet volgende:.
op voensds,g B mei bliJven Jullie È1apen op IrENS, Eerst. J-ekker trainen, veryorgens eten,
een strand.ventleling, slapèn, ontbijt, trainen,' lannenkoeken en op 9 mei naar huis. Het
uordt echt te gek.

!íaar zie je. àat nog meer?? r,ENS probeert . echt 
. 
zoveef. nogelijk net julfie beziÀ te zijn.

0p zondag 1[ april verwachten ]Íe alle F-lrlassers.(rr t/, ri) on ult+> uur op LENS. Een
.onderliDg toernooitJe Saan \,re speLeD. Neem nu eens aIlemaal een vriendJe nee naar ditfestiJn. He hebben plaats genoeg. We voelball_en tot ongeveer 13.30 uur. :

0p donderdag 11 april geen looptraining voor de C- en D-klassers. De E-klassers versacht-
ten we on 17.30 uur en heel A1 begint on 18.00 uur Eet d.e training. VerzameLen onIí.4) uur.

Vier tegen vier

ALs CL eD D1 hun eerste vedstriJd gevonnen hebben (en daar gaa.n ve ei6enlijk we1 van uit)
dan kan het zijn dat iu ie op dinsdag 16 april veer noeten speLen, fs. tlat zo d.an horen
Juuie d-it zaterdag via d.e lej-d.ers en dan verval]en ale trainingen voor de C- en D-selekti
op dinsdag 16 april. + í .

De l,ENSkanpÍoenschappen zul-len vord.en gehouden op zondag 28 april. vrijhouden dus deze
d.atun voox al-1e D- en E-k1&ssers. Maak vast viertall-en en op zondag 21 april oefenen \Íe
nog eeu keer. Na,tuurlijk doen de trainers er ook nog wat a,an tijdeDs de trainingen.

Bei s es Limbur

Vorige veek schreven we het aL: de reisJe§
LENS A1: van 7 t/n 9 Juni
LENS 81 eE Cl-: va! J3- ruei t/n 2Juni
IENS Dl-: van 9 t/m 11 rueÍ .

LXNS EL,E2,E3: van LB t/n AO mei
LENS 11: van 1 t/n 2 Juni

gaan nu definitief

I

door:

De sperers van B2 d.ie zich opgegeven hebben (zeven) zul-len vij benad.eren. Niet s,]lemaal
kuunen Ju111e met B1 mee. De spel"ers van c2 d.ie zich opgegevèi h"bbuo ges.n net cl meeen d.e spelers van.Dz.kutnen net Dl hee. De reisjes zitten nu in príncÍfe vo1. 

..

B

,

Ceen/Deencgp



Wi1 je alsnog. mee neen dan even kontsftt op met Paul
óa de resterend.e 5 50,; zritéidag op IiEIi§ te bèta.Len
201392 tnV. P. vd. Steen, inaake reisJes voetbér1" te

vd.. Steen, I.Iè' yerzoeken de
of enders nri o,.er te uaken
Den Hàag.

oud.ers
op giro:

Voetbalcl-inic ti i.

Qp maandag 29 a,pril komen de gebroeders Gerrie en Arncld l"liiliren naai'LENS..De Joàgens
gÍe 4ich opgegeven hebben voor deze cl-inic kriJlen eiht een te gekke uÍddag niei bóarding
ygetbo,l, lenaltysehieten, voetbalkanon, behendigheid.sspelen en voetbaltennis. We beginne
ón 1l+.00 Uur en on 17.00 uur'1s het afgelopen. Meer nieuvs vol-tt.
:
LENS: net even iets neer " - ' rr '' .

Zoals Jul1ie hlervoor hebben kunnen lezen d.oet IENS erg veel voor de Jeugd..WiJ houd.en
het niet biJ de vedstriJden op de zaterd.ag aIleen en een training door,de weeks. Nee,
extra v'oetballen Op zonda5i, een extra traÍnlng op dé naand.ag etc.etc. Als ,1e liilt kan' je

erenigingen i6 dit ook
J zo houdèn en het
eiders "en d.e ouders.

biJ de JeugtL ven. LENS onlliJs veel yoetballen. BiJ lang niet aIle'v
Bogel-ijk, LENS heeft een goede neaà nat dat betreft. Di-t wi11en wi
liefst biei-ddn wij dit nog uit.'Dit kan alleen Eet behulp van de J.

MochteB rij. u eens vr8gen on vat te d.oen ïoor onze jeugd. zeg d.an niet d,irect nee. Verder
íragen wij ad,n onze Jeugalspelers en de oudeis on LEN$ positief uit te dragen naer
iiienèJ es /oualers in tle buurt of op het schooiplein, Posítieve' klanken belórgen on6 nieuri
ied.en en die kunnen viJ best nog gebruiken. NatuurliJk gaat nÍet a]Ies 6oed bij de jeusó
afdeLing. Dat veten viJ best. Dé nagatieve zaakjes willen wij echter ihtern trouàèn en :,.
zoveel nogelijk snel- oplossen en tot een ninimum beperken, Zit u iets dvars bespreek d.it
dan net de jeugdkomissie en ga niet onnodÍg lopen eokken. langs dè 1ijn. Echt ieddre

.r :, " !.. íflet nieuve seizoen

Natuurlijk, ziJn uij al leng bezig net het nieuwe seizoen. Het oefenprograoma is aI he1è-
naal klaar en de trainersstsf is ook al- rond..,De namen van de selektietrainers hebben a}
eerder in de Ï,ENSretue Sestaan. Afgelopen veek hebben ook A-rno v, Blittersqijk en Hin .
Blom veer hun ia-ïoord gegeven, Arno gaat tïee keer Der 1leek training geyen, De"ene keer
.aen de niet Seselekteerden A- en B-klassers, d.e andere keer*aan de niet geselekteerdèn'
c- en D-kl-asgers. Een ideàLe situetie dan nu vaarbij de niet gesefekteerd.en B- c- en D-
spelers tesa,nen trainen. I,Ie zoeken ook nog naar een t$eetle persoon die Arno .gaat assi:-
steren volgend seizoen. Wirr Blon gaat verder met d.e r,roensclaguiddagclub, àvz. het trainón
vaE a1le F-klassers en d.e niet geserekteerden E-spelers. ook zat hiJ op de, zondag' aktief
blijven. Ook op het leid.ersfront boeken ve a.l successen. Bonald,,Bogisch wordt, begeleidér
naast Fred Grens van IENS, Bl,.terwijt l,eo v,. Bija +et Ivlauricei Schuurnan IEI{S 82 gaan .,
begeleiden. I(orton: bet..ziet. er s.1 .ueer positief,uit.. Krijgt iemand zin bij ar dezerpo-,
sitie,ve, geluid.en oIn vat tS gaan doen biJ onze jeugdafdeling be1 dan dir.ekt naar
PauL van d.e Steen te1 I 39?OL5l+ . , , : .., ., .

UitslaAen .jeusd

].,ENS A1
IEÏS 81
I,ENS 82
NAS 81
I,ENS C1
IE$S 

.C2

D1r0 D2' , 
.

osc DL '',
v uD r.,/5

Del-ft E1

6-3
?-n

- u.-1 '
2-12

-- L-3" 1-\'
5-0,
7-2

r.\-0l
'" 11-2

- VeLo
- vuc Bl-
- RVC 82
- T,ENS 83
-'RVC Cl-' -'

j:iH. i.HoLrand c1
- LEi{s Di.
- I,ENS D2

1 r,nNs st
e ierugblik op de afgeIop"., ,""L ipv, tescfrouwingen van all-e elftal-Len1 !íe'

1-1
)_)
1-q
6-t

LENS ll2 - Scheveningen n2
IENS 33 - . vUC E3
LENS Eh - VVP E1 ,i,
IENS E5 - '\IreaenluiËh E?

.LENS E6 - RKAVV E5
L,aahkwartièr Fl - LENS fl-
Quick Fj " - IENS r.2
BTC T'3 

. - LENS F3 - '."
Voorburg 12 , -'I;ENS I'l+ '' :: :

L,ENS I', - Archipel' I'2 :

o-2
0-0
0:3
1-9
3-Q
L-2' t,. ,

Even eefl kort
hebben ook aI zoveel- geschreven hiervoor. De belangriJke zaken waren:
woensd.ag; LENS A1 verliest ks.nsloos van Lyra en is zo goed. aIs uitgeschakel"d. vooi het

kanpioenschap. Sl-echts een voncler han nog ,eddÍng brengen. Wie lefóbfa
d.aar nog in ? ?
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dor)derd.sg: de keepe::s pronotiedag van Prans Hoek hent 110 Öee.Lnemers uit Den llaag en om-
gevíng. Maar liefst 10Í (11. keepers ). komen van I,ENS, Zii hebbeD een leuke dag

f,errao en iackie Sandifort keeptÉ d.aarne nog even ln LEIIS CL. Zo hoort het ook.

ËENS 3l_ speelt zich knap op 2-2 ria een 2-0 achteretand. IIet klassebehoud. is nu

zo goed als zeker' Slechts een vonder. ' ."' ' 
"r

Na de vedstrijd yan 81 stappen drÍe sPe1ers,nog even near 41 om ook dear nà!
Lekker mee te spelen. Dit 1s klasse boys. -

-LENS C1 speelt een puike partiJ tegen hVC rnaar terliest toch en'1i nu ech! geO

gradeèrd,- Jaum"", nà.t ,oài" 3utti" nu àpeelden was het een lust voor het oog:
veel- inzet en positieve geluiàen. Des.rna Dog even reserve staan biJ B1- en 82

en zelfs C2 werè uog geholpen. Zo zíen lriJ het Sraa€.
-Arnold Oosterveer ]iet ook lÍeer eens van zich horen' HiJ keepte drie keer en

zaterdag
!

h

('

i
t

i

I

l

sqge&:
I

-near liefst drie spele-rs van A1 "knokte" met de overige Fpefers , 
van 

. 
senioren .' tegen Papendrecht. Een keurig geliJkspel (1-t) was het resulteat. .'.

- -tweeendeitig spelers lren onze D- en E-Jeugd varen aanqezig voor het vier tegen
víer. Soumige jongens stoiiden al on acht ,,t"-,'oor ale aleur van ons clubgeboug.
Dit is. eigenfi;X '.reL iets te gek. , . . ,--l

-om 22.00 uur sLoten vij ven -tle Jelrg(kdnnlssie deze geslaàgde veek ai.ora vo1"
. goetle moed aan de voLgènèe te beginnen. Doet U-net ons meet?? ,'- ,..,t

Hieronder enEeie vËràlagen van tle leiders. en/of toeschouwers;

LENS Al- - Ve10 A1 1',-i

Venef de perstribune dacht ik dat onze A
nederlaag tegen Velo, doch dat viel ander
door een iets mind.er tamne tveede helft, Ik dlenk dat de nealerlaag tegen Éyr8. SeesteliJk.
een rof heeft gespeeid. Maer ja, voetlal is voetbel en r^r'e hebben Jarrer genoeg geen ge-
bruili kunnen maken va.h het gel-ÍJhe spel van Lyra en Blaull-Zvart. Niet' getÍeurtl vant .Ju}1í
'weten tlat Ju1lie'kunnen voetballen en. hebben het publiek aL meei ilan ,eens vernaakt '
Niels beterschap net de., L'aarsahiJnl-i jke hersens chudding. Nog even dit ffiJ blijven konen
om naar Jutlie te kiJken. Sukses.

Mart Jansma.. I - i.'

LP;NS E3 : vtJC E3

Afgelopen zateralag speeLde IENS E3 een goede vettstriJd. Iedereen deed ziJn uiterstè best
om er een 1éuke lredstriJd van te.rtr8ken. Lange tiJd was het een geliJk opgaunde striJd'
maar door goed saEenspel tussen Jèffry en'Navil- lÍist Jeffry LENS op een l--0 vooÍsprong
te brengen..Korte tijd later vasj,het "Na}Íil die tle stand op 2-0 bràcht. In de tveede 'belft
begon WC sterk en.nist ouslonder druk te zettéD. Door het goed ingriJpen van Paul'; Jos
en Arnol-tl wisten ue de nu1 vast te houden. Toen Jeffry net ïs.t hulp ven tie keeper'er'3-0
van naakten ïas het 6ealaan met WC. Het 1ra6 een goed.e naar vooral spannende vetlstriid.
Prina gevoetbald jon6ens. : , ,

vel eens even.revanche zou nenen voor de uit
s uit. Een taÍrme eerste helft werd afgevis8eld

Peter.

Quick tr'3 LENS F2 5-O

I.Iij ziJn echt niet gelrend oÍl op zaterdegnorgen vroeg te moeten spelen. Jullie noeten vete
dat ve een tea.n "stappers'i hebben. Zo heb ik Fred, MÍchael en Tonr ai eens otll 11 uur.sta-
vond,s mogen ontmoeten bij lnuuds Yisboutiquert om , na een stevige avontt stappen, vat vid
naar binnen te slaan, hebben Ferdi en Kees I.T.l.'s nachtfiln, na een disco-avond, nog
even gezien en drinke Niel-s en Barry op hun vrije vrijdagavond regelEatig een borrel-cola
Deze keer vas Roy op vakantle eD- Vincent moest in Frankrijk de kasteelviJnen keuren. Nu
vraag ik u, is het àe bedoeling van de K,N.V.B. om zotn sterk elftal te trenaAele door zo
vroeg,te spelen? We hadden zeker gewonnen als deze vetlstrijd. on 11.00 uur w&s. ge6pee1d..

ïans .
IXNS E5 - Archipel T2 '].1.z

Het vas geweldig vandàag, Ied.ereen speelcle erg goed over. AIs ve zo d.oor Baan, dan zul1en
ve ecbt veel- meer Einnen. Jongens echt zo door gaan, en oud.ers ga zo dbor et aanmoedigen
Tot ,,oensda8' pauline.

-10-
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DE LEN§REVUE
WEEK$LA} YA}I DE VOEI'BALVITTENIG]NG IENS
6Lste jaargàn8 nu mer 36, 19 april I99L.
*rÉ*******l{l(lí*:{*tt*tt#t(***iÉ**tt*tt*Xt++t*X*X****tt**t{***tHitÍl§****ti****aítt***rr#***** **tftaitlÉ***rC**
OT,FICIEEL: . .

Nieuue Leden.

El6viJk.

Ziet U bet 66:K 2o.....! !???(faatsté afleverins ) .

2B9h n'P. Nandpersad, EJun, 18-12*82, Dr c. Hofstede d.e Grooterf 730, e55z I'tE Dei: Haag,
te].:3911661

2895 K. aouàIÍ, EJun, 0J--06-81, Randveen 269, z5\\ nL Den Haag
2896 D.G. Tieze, DJun, 26-09-79, Korté'Steale 6t, Zilt3 VJ Den Haa6, tel.t 366gZ6D:
0pzeggins
2853 J.v.

Errenals de nèeste tENSerij ben ik oók geschroliken van het krentenartikel (Iées verbJ-ag) Ín
de H.c-.-van afgelopen maandag, B april J.1. Enkele uitlatingen van miJ richting een
Journal-ist heeft biJ mij nooit de intensie Behad, LENS, op vat voor nànÍer dan ook in
negatieve zin in het nieuws te brengen. Helaas is dit wel het gevel geveest en ik betreur
dat Ín boge mate, vaarbiJ ik wi1 eantekeneD d.at de passage over John v/d Lubbe door nijbeslist niet zo is 'weergegevèn. De Hoorden."Het naar de knoppen herpen van LENS", zijn
tloor mij niet gebruikt. DesoDdanks miJn excuses hiervoor John, Bart BakkeI van de H.C,
heeft miJn nenin6 gevraagd over LENS n.a.v. de povere resultaten van onze A-sel-ektie.
Het Ís vervelend te moeten constateren, dat e.e.e. net naa.n en toenaam ook gebïuikt vord.t
voor een verslag van een voetbal-wed.stríi d. Dat zoiets 6ebeurt, besef Je op het nroment
Yan zorn pieatJe ecbter niet. Teleuistel-ling en naief àenXen ziSn alan gaug koren op de
moleí van een versLaggeÍer. En dat nag je zo íemand. labsbluut niet kwalijk,nenen, wànt
dirar komí hil Voor. Nogrnacils, ik betreur dat op tleze nanier onze cLub in àegatiÉve vij.,zein het nieuvs is gekonen. Sorry IENS ! Overigenl sta ik wel acfrter àe inhoud. van dit ar-. ti"ke]. Van een trainer moet Je, zeker met de kwalÍteit aie,,er bij LEI{S, beslist aanvezig.is; prestaiiies veïl-angen. Hij vortlt d.a&rvoor tenslotte oox betaaí.d aào, flf,rS, 

-flr;; 
J;;;'-leng geleurt er ebsoluut niets. tle ziin niet Ín de buurt va.:t een aantrekkeliJke periode-. titel geveeèt, n8ar bungel-en steeds op_een onbeduidend.e positie op tte ranglijst.:Dit , . -' seizoen zelfs riet rarnpzàIÍge gevolgen ('of toeh? ). De voorzitter kan dan vËt leggen dgt

het_ prilna gaat -met I,ENS, behalve de preststies van het éerste; mijn màning is, àat het
éóh'nauw verband. houd.t Eet het and.ere. De geyó]gen van deze piè"tàti.í" nË".gung ku;-i"-taal ziJn voor onze e1ub. ' i -' '

' líaeirom ?: - Iíkomsten lopen terug.

- Aantrekkingeskracht verdtÍijnt. enz, enz,
Korton, ue valfen. terug in een circel van d.e zogenaamde gezellige clubJes. trekker sféer-tJe toch? Ik (en ik niet a]Ieen), heb door grote problémàn roee.-He hebben een trainer(op advies var John)r'vaar Je de "oor1og" niet uee kan. vinnen. Dat is miJn menink én van-
daar miJn reaktie, hetgeen ik overigens s,1 maanden geleilen bij het besl i-IèiEEr ge- ,uaakt heb. rk noet daarbij zeggen, dat ik piu eerl bijzonder qardÍge veàt vind_, eus. tet isniet tegen de persoon Westgeest gericht. Integendeel, maar IENS hàeft behoefte aan een, .hardere hanÖ' Zo siEpeL is dat, .vind ik. In een reaktie op het yervelende artikel in deH.C.' reageert Johtl v/d Lubbe nogal vreetod, De taakonschrijvine, die ik destiJds voor.,
hen geuaakt heb, had aIs príorlteit numnei éÉn;.bet voetbaÍ bÍJ-ruNS op een zo hoog.Boge-IiJk niveau te brengen ! Een en and.er zou binnen vier.Jaar zichtbaar hoeten vordelr! Eet _z€'1 een Íeder duid.eliik zÍJn, dat John d.aa]' nÍet in,ii geslaagd. Verschrikkelijk jarnrnsl,
uaar je moet dan concl-u,d.ere[ dat, bet gevoon nÍet verkt. Dat ÍÀ ook het verhaal, ]rat ik
heb overgebracht aen de verslaggever vah d.e Hc, naar ar in eeh veef eeraler. stad.iu.m aanenkele bestuursleden. fk beh nooit op tle gedachte gekorlen eÍgeuaar van LXN6 te zi,ln oi tevorden. rk heb voor I,ENS vijf Jear rang gratís en voor niet6 keihard. gewerkt. rh dië
Jareu.zlJh er mede dankziJ kollega bestuursleilen, prtha resul-taten behaald en heeft LENS
een bl,oeiend.e l,erÍode achter de rrrg. Er Ís.veeL tot stahd. gekomeh ,r", "u""ijn--;;-;";-- 

-
Iang niet. Dat Ís ook d.e red.eh, dat eI acbter de schelmeh nog altÍjd geverkt vord.t aàn

' een hog beter l,xNs. Ook door u:tJ ! De reacties op eeu voetbaÍverstàg íet, nogmaars be- .,treirrensva-e,rdlge Íhgredieëhten, geveh echtey te àenken.,..(Het g.otË àifÉ,roru bÍj lElts).de vraagt Je d,an af, vaaï doe je het arleua.er voox! je, voor LEN$, dus voor u! Ar-e ikiets dàe, lrÍl- Ík het goed doeh! Ik.vthd het derhalve ohacceptÉbal., dat LENS afzakt neer.
een niveeu, vear het Bbsoiulrt niet, thuis hoort

*1-.



Xen spoedig her'6te1p1an, dient da.n ook Ee 'dorden opgezet' Àls goed LENS-fid rcöet U daar
een steèntjè aan $íillen biJdragen. Doen dusl Hoe? Ih denk het te weten! Wellicht heeft
de nagetieve publiciteit nog een. positíeve uitverking. Ik hoop het echt; vant dat:noerl
ikpasvraakneEen!I,ENS,echtvéé]'beter----enhoudatzo!

fJ,ENS es.

Nu Annenarie C. een relatie heeft met de trainer Yen onze ieugdkeeperq ' Theo Massa'..

Is het klen hebben van. ,....voor haar geen probleem neer.
",( zo god, Theo? )

A.S. Zondag aanvang l-l+.00 uur: LENS - Quick (vrlentlsch) ,

Sind.s een aantal veken zÍt de redaktie niet .meer, elleen- in bet kl-ubgebout

De LENSJ ublleumkommi s s ie houdt tle redaktie gezefschap en iz,:.3 àÍ3n lÍat betreft de oi-
ganisBtie}ondonhetJubÍ].eumineen.-ve}8evorderd,St8dlun

Wii ziJn. tenieuwd??? I .r:...- .. .r r,

Donderdag1-Bapri}(vanavond)kanI,lNs6kampioenword.èn:l{eeserbíJ,.1...
rENs 6 - Hllhel] s9 aanvang 18.\5 utrr. '

DE TAAGSE ],ENS SWING NACH.

Ilet liep storn afgelopen vriJde,g L2 april biJ öe HAAGSE SWING NACH. Te gek gevoon. Nog
niet eertler kwarn er zorn magsele.opkoD6t voor een LM optreden bÍJ onze vereniging,
1l+0 kaarten varen er afleen al in de.voorverkoop veïkocht, 0p de avond zelf ïerden er

..nog eens 20 stuks verkocht. Een gigantische opkomst.

,.- De thytyn & Bfeus band Xanptn Stadp tez'orgde ons een overgeteliJke avond. Fluitend. en I
zingend maakte het BeesÍingende pUbliek zich kenbaer.

Zan6er/basgitarist Kees Borger zorgde sanen met (lrunmer Ron Flink en slag-gitarist Ron .
Witte voor een opstu{end. ritme. GÍtarlst Eal Bothoff, zorgde .ioor de beÍaamd.è gltas.rsolqts
Het numrer Mary had a l-ittIe fanb (Steve Ray Vaugh) veÍA op speciaal verzoek nognaafs:
heihaaltl'en !'arther up on the roa.d- bekend door a1e uitvoering van neestergÍtarist Xric
Clapton- verd. d.oor tle muzikenten net veel verve gebracht. Gouve ouwe nurnders van cle .

Roll-ing Stones zo&Is Route 66 en Carol wertlen perfect nagespeelè. BiJ het numner Pai-u in
rqy Heart wertl zeLfs d.óor een deel van het publiek sponta€.n neegezcingen. .Over 

' rneezingen
gesprohen, iemend uit het publiek, trBoy tieffering" een vare sound.-mixer, heeft op het
podium sanen met Ra.mprn StEEp het nr:rmer 31eu Suedè Shoes ten gehore gebracht. 'rEffe
puÍe nock and Bo11 dusir.

De 1èden van Ra.mprn Stamp zijn fs.nat leke liefhebbers van rhytyhm & bleus, Dat bleek ook
uit het optred.en, vaarbij ieder band-lid zíJn ro1 voortreffel,iJÈ vóIbracht. Ze Íinden
het leuk on tlit soort nuzÍek te spelen ondat het tijdloos is en biJ aIle leeftÍjtlen aan-
slaa.t. Degene die dit 'spetterend.e optreden heeft, gemist, krijgt 2! april (Koningin,ne-
nach) alsnog een ka.ns in het cafe.de Patef, aanvang 21,30 uur. Een vooruitzicht waar de
nare bluesliefhebber naar uit za1 kiJken.'Dat d.eze avond gesLaagd. genoenrl kan vdrd.en is
ned.e te d.anken as.n dhr. VreesriiJk (?oAiun), Heinz ceurts (toegangscontrol-è ) , dhr, G, vd.
Steen (inkoop), Arthus de Groot, Ton ts, GravendiJk (pauze-nuziek) en sl het barpersoneel
Henk ltoppenbrouHers.

LENS J ubileumaktíviteiten :

Bent u ook'aL zo benieuvd hoe het gaat vorden op 18 mei a.s,? Zoe1s u }Ieet begiít het
spektakel om 1,7.00 uur Íet een spetterende spectacula.ire zevenkamp op reld 1. Een groot
d.eelnernersvela (tli teans) is 6euaarborgd, On al- d.ie sporters bezig te zien liJkt ons
een lrere . happenin§. Daaron hopen viJ dat iealere I,XNS-er van groot tot klein naar de
Henge].oLaan on de deelnenende teams aan te moealigen of te zien (,,§tu:rtelen'r ) . TlJd.ens
het evenment kunt. u voor u$ Iapje en drankJe óóh buíten d,e kantine ,terecht , Sehalve een
(noetlers) patatkíaa.m za1 er een barbeque ziJn, 'waar behalve een hÉ.Eburger ook een kar-
bonade en natuu"Lljk saté te verkrÍjgen is. Íest but not leo.str lal er deze dag (nieuve??
haring verkocht vorden.

*
*
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0p het terríÈs langa veiJ.d 2 i.s er een ecir+ue ï:ierponl voor uï verfitssende (a:-coiràtt sche )versnapering. De deeLnemers van de zevenkamp kunnen nadien van a1 àit leh.kerniJ gàan
smullen, aodat er een ondergrondJe gelegtl kan vorden voor de aansluitend.e teediaiona,
d.ie on 21.00 uur officÍeer geopend zal vorden, Zoals u misschien zult begriJpen is hetonze bedoeling om zoveer- mensen zolang mogellJk van d.eze feestdag te l-aten genieten. uÍko[st naarderen vij ten zeerste en alat zal u ondervinden ook! I Vànaf komend veehend, geanI{iJ nog meer bekendheid. geven aan dit grandioze festiJn. Bent u ook zo benieuvii ????

IJNICOBN UNICOAN UNICONN UNICORN I]NÍCORN

De captaln van ons hoogste zaterdagelftal, peter KrolrschriJveude' UNICORN rapporteur peter, bedankt 'roor.
VIOS - LENS

Na al-Ie tunurt vah de afselopen week moest het eerste v€.n de zondag aantled.en tegen dekampioen van èe d.erde klasse, vros, o! papier een zeer zware opgave. vanaf het begin-signaal' vas het d.uÍdeliJk tiat LENS sovieso d.e nul- achter noest- iouden. De verdedigingo]v rreo van Rijn verdedisdé zeer sor-ide en zonder enig risico, miJns inzíens de Juiste.rnanier. voLgens nÍJ heeft. VÏoS ze6gen en schriJven een echte kans gehad.. I{et middenvelden de voorhoede beperkten zich in d.e eerste heLft vooraL tot het oídersteunen van de verdediging. Een ding viel echtex zeker op: aIle e]-f stond.en a1s een teem achter elkaar.rn tie tveede helft kïoop IENS vat meer uit ziin schulp. Gedurende het eerste rvartÍer lreden velscheidene kansjes. gecreérd. E.e.a. resur.teerde na ongeveer 15 min. in een doef-punt van Buben ' na aangeven van [heo, Dieze].fde Theo verprtriste vlalc aarrr"-r"ii ;;;-""ndot van een kens, op 2-0. Na het doeLpunt begon VïOS.toch aan te dríngen in een poginglangsziJ te k€nen. ondank§ het feit dat nÍet echt kansen creérde, r.rËÀà ,.nie LENS-Iidhet toch zo nu en dan fr.ink benauvd., GelultkÍg maakte Ttleo op stai ,*r, ïi;a 
"àn "ri"ton-zekerheid een eind d.oor er 2-0 van te Eaken. Hoevel Jurlie à, noi r"ng oiet ziJn, gloorter toch veeï" vord.oend.e hoop aan d.e horizon. rk. wèriè Èim en zi;n órrt.ï urr" "tËritliiàà 

,ín de laatste twee wedstrijden.

J

lras afgelopen zond.ag onze
e deskundige med.ewèrking !

Pete} Krof.
Uitslasen 3e k1. KNVS
VUC - Laakkvartier
H.v.Hof1and - DSO
Westlandia - Wippolder

KomDe titiestand
. TIOS

2-t
2-t

l+)+-17

33-26
?5-?t
39-25
28-3'l
32=31

VIOS
' DI\IO
j Vredenburch

- ],EN§

- Delfia
- GDA

0-2
0-2

L

I
h

5
6

-H-v
-D

vuc
Vredenburch
WestLanalÍa
H. v. HoLland
LaakkwartÍer

20-30
20-21+
20-21+
20-22
20-20
,n-r o

7.
8.
9.

t-0 .
11.
t2.

20-19
20-18
20-t7
2o*17
20-16
20-11

líippolder
Delfia
DWo

co.t : '

Ï;ENS , J

DSo-'

?6-28 |

27-35
JJ-4U.
2B-39
23-2'.1
2\'36 .

Proeramura 2B-b- 'IOOI

GDA .- I,f,NS'
WestLandia - VUC
Del-fla - Vred.enburch

WippoLder
Laakkvartier
DWo

. v.llol-Land
IOS
SO

a,s. zondag 2I-l+-1991 zijn er geen wedstrÍJden ih kdmpetitieverbanti. IENSthuÍs vriend.schalpelÍ j k tegen v.v.euiek. aànvang f\.0ó uur.
speelt. dan

UNICORN UNÏCORN UN]CORN

SSSS§SSSSSSSSSSSSSSSSS
S SEI'IIOREN zONDAc S
SSS§SSSSSSS§SSSSSSSSSS

UitsIagen afgeloDen veek
VIOS 1
ws2
LENS 3

- IENS 1
- IENS 2
- Duindorp SV 2

0-2
3-l+
3-1

3

i,N]CORN UNICONN



LEN§ l+

Tedo 3
Duindorp SV 6

WVS 5
I,ENS 9

- Vredenburch 3
- i,ENS 6
- LENS ?
-OSCB
- L,ENS B

- H.v, Hollaod 6

)-?
l--k

Í -tr
't -2
L-5

' Progra,rnma DonderàaE L8 apfil . ,

IENS 3
Juventas 2
TENS 6 It

Quí98 Steps 9

18.U5
1B.lt,
l"B. l+,
18, 1+ 5

uur
uur
uur
uu.r

- Wippolder 2
- IENS I+

- Wilhe1liu§ 9
- IENS 9

( 11-lr eespeelo)
v!

5\3/3ool+
553/301'0
570/30llo
628/3?06

VT

,l.]3l3ot+7
553/3053
,7ol3ta9
6r.0/3209
fio/32'tB
628/3767

,32/to?5
6toltogt

. 5\3/3055
553/3072
570/3rlr3
610l3zo9

'fio/3277
6?8/3263

P. Poedai

n.n

H.J.M. Scholts
M. Mooyman

Hof
Straver '''-
Déveling
van Nierop

Pro anna Zon il-
.00 uur1

11 .00
.13.00
12. 00
lL ,00
12,00
12. 00

- Quiclr 1
- vriJ
- nKSVIU 3
- Gona 3
- LENS'6
- Í,ENS ?'* ÍENS B

- f,EIIS 9

uur
uur
uur
uur
uur
uur

?rogrguuna 28 apri]

IEX.IS 1
LENS 2
TENS 3
LENS l+

Hilhelmus 9
SOA 5
osc 5
Wra 5

vl-

J
J
?
}T

1[.OO
LI .00
IL.00
13.00
10. 00
13. 00
l-l+ . oo
]2.00

uur GDA 1
uur LEIÍS 2
uur HS Texas DHB 2
uur RVC 3
uur LENS 6
uur. LENS 7
uur LENS I
uur IENS 9

_. J,ENS ].
- tonegido. 2
- LENS 3
- IENS U

- Archipet l+

, - KiJktiuin )
-3Tc6
- Quick ,Stepj. 6

n.n.
n.n.
n.n.
n.n,

0f)stgLtingen
- LENS 1 t/n 9 a1s bekend.

Afsehri.jven:
IJENS 1 t/m 3
I,XNS h
LEIÍS 6
I,,ENS 7
LENS B

IENS 9

biJ de t"ainer
T. Vierling
H. HeiJnen
F.v. KniJ ff
A. Bil-derbeek
P. Jole

070-360661+2
0?0-3I{61088
0T0-38971?6
079-rL6786
0?0-3296)+06

LIGGING TEREE]NEN:
Quick
1íilhel:nus
SOA

0sc
Lyra

Topscorers seizoen | 90/'91
35 doelpunten
26 doelpunten
23 doelpunten
18 doelpunt en
16 tloelpunten
15 doelpunten

zz7"zzT,zzzzzzzzzzz
Z ZAAIVOETBAI, Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

F. Disseltlorp
A. Kuypers
E.v. Kntjff.
S. de Nennie
L. Sinke
J. Heyink

Sav. Lohranlaan Z]-J I tel: 070-3680323
Westvli.etveg 55 (nabij Starlift,), ],eidschendam, tel: 0?0-3g66595
Sportpark rKlJktluin,, Machiel- VriJ enhoekJ,aen, teL: O?O-3250LL3
Vlanenburg, tel: 070-3851536
Sportpark tDe Zwethr, Veifingveg 26, de LÍer, te]: O1?l+5-136iï.

I.,ENS 6.IENS 
?, LENS 7

I,ENS T
LENS 3
LENS 8

( zat. )

$ AIs LïIVS 6 Donderdlg 18-l+-1991 (vanavontl)'Z punten haaIt, zijn ze na LENS f. a" iruàa-"
kempioen van j,ENS. 9g§=§!UI=g=I!=E§==rE§§=§=4èIggpIggg. .., ' - ,. '' r. . .--:

h



Fro amna 22 \/n 2 i1
Woenstiag 2 apríl
2l- . l-5 uur. Vpgel- 1 ].,ENS J-

Zaterö.aa 27 april
19.00 uur LENS. 2 - ltbina Toeríooi

a

2c Houtrust vel-d l+

Zuidhaghe _;

i.ieslnÉ Spörthal fen
IÍoutrust :. -.,Iloutrustweg 2OO
Zuidhage, - Mel-is Stokel-ean

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z I,ANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.I,ADDEN Z
ZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZT.ZZZ

Uitslagen zaterdag L3 dpril- 1991

1

IENS l - DVJ Bizon
IENS 2 -0S05
txNS! -BsC'68'

3-2
3-2' 5-3

LENSlen2vrij
l-1.à5 uur LENS 3 - Schipluiden 3
1l+.30 uur IENS l+ - E.O.C. 3

VerzameltiJden: LENS 3 ii.OO uur

Prograr:na zaterdag 20 apr iI i99l

OPSTEI,I,ING . IENS
P. Ase, N. Jagesar, W.v. Mer
J. KouÍenhoven, G. Beívenuto

Eventuele afneldingen bij R.
tine teI: .36613tl+.
IENS l+: al,s bekend.. Afnetden

IENS l+ 13.1+5 uirx.

n.n
n.n

023/129'l
031+/r3\r

sb-qrg:rl, L. Middelbxrg, .I. §inkè,
, G, Sinke + aanvulling I,ENS 2.

J. Wítting, R. Keus,

Keus tel: 3601511 of vriJdags tot L9.30'uur.Ín de LENS-kan_

bij ll. Stuifber
I.loens 2l+ apriL lg 1(vriend.scha ]-ijk)
19. 30 uur LEI,IS 2 .- Devl o 2

Pro anma zater 27a ll- 1":

geà t"], 3)+5685L.

J. ?ronk

J.v. d. Zrj'art
Wi Houtnan '

n. n.

L .00 uur. KSD '-".LXNS
12.1+! uur Duno l+ - LENS 2 ;

11.00 uux laktiier Boys !- LENS L

Stend. na d.e wed.stri .id van 13 apriL

oorlio2s
ot2/]ro5g
0314/L329

KSD
PostalÍa
LENS
RVC

3SC ' 68

2t-33
2t-3t
20-29
2L-25
2t-22

0p 27 april, de l"aatste dag
gaat worden. De belangriJke

VAN HEÏ JEUGDFRONT

zaI
dan

i
de beslissing \,aIlen wie er. karopioeD
zijn: KSD - LENS, RVC - postalia. 

.l

.,'',

traat 10J, 2r5L SV Den Haag. ...
gehoor: 3(351+fB 'Fred Grens. .", '

van de competitie,
vedstrijden zu1Ien

Al-geneen kontaktpersoon: pau.j, v.d.Steen, Chopins
,. , te1 : ..39701r1+ , BiJ geen.

Hedstri.l dproi:re.una A-3-C -D-E èn..tr' J eusd.
AfbeLLen voor ondeistaande lÍed.striJden aLleen biJ Psul v.d.St
zo snel nogeliJk dóch. uiterlijk vooï vrij daga'Iond. 19.00 uur.bel}en naar Fred Grens ( 36351+18 ) . fn titerste nood'nog op zat
r,EN6 ( 36613rl+ ) na B. oo uur biJ iemand'van de jeugdkonnissie.
EIftaI datuE aahvang teaenstand.e r uit/thuis terrein/

een ( 39?0t54 )
bij geen gehoor ..
erttagnorgen op

ve:.d "a..Ë.llrithuis

,

AI 22 april 19.00 RCL A1
r . .-,.,.1

VI 18 .15



BI

B2
B3
C1
c2
D1

20 april
22 alril
20 apriL
20 april
20 aprlf
20 april
20 april
21 apriL
20 aprif

epr
apr
apr
apr
a!r
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
opx
apr
apr
apr
epr
apr
apr
apr
alr
apr
àpril
april
aprll
epril
aprll

12. 15
19.00
13.00
lu .30
L1.1'
13 ,00
10 .30
fI.00

9 .30
11.00
9'00

11,00
11.00
1].00
16. 30
9.30

l-l-.00
16.30
L0.30
11. , 00

.. DWo 81 uit Sp.park West
RCI 81 thuis Va

"Quintu6 31 uÍt Leeuïerik
Quick StepE 83 thuis V3
Lyla C1 uit . dezveth/tle Lier.
QuÍntuo CI uit Leeuuerik
Vredenburcb Dl- thuis Vl
Vier tegen vier op IENS (zie kopy)
DHC D2 uit Brassergkade/Delft
Vier tegen vier op IENS (zie kopy)
Trlouph D2 uit .- : Zuiderpark ,"'
Vier te6en vier op LENS (zie kopy)
XiJsviJk EI uit Sp,park Pr, Irene . r

Finales vier te6en vier op IENS (zie kopy)_
HMSH El-e1ftal uit VrealenrustLean
Duind.orp Sv E2 tbuis Y2
tr'inales vier tegen vier op IENS (zie kopy)
HMSH E1-e1fta1 uit VrealenrustLaan
Vredenburch E)r thuis \2 -
tr'inal-es vier tegen vier op IENS (zie koBy)
Training IENS E3 ..
CromvLiet E2 thuÍs V2
Finales vier tegen vier op ÍENS (zie kopy)
Irw E6 thuÍs y2
final-es vier tegen vier op LENS (zie kopy)
GDS E2 thuis Y2'
Iinales vier tegen vier op LENS (zie kopy)
Vredenburch Fl
Extra training
DI'INO I'2
Extra training
Duindorp SV Fl+

Extra traiaing
DWO F5 :
Extra training
\rvP tr'2.

Extra traÍning

thuÍs \2
F-klassers (zie kopy )

uit Mr. Nolensiaan
tr'-klassers (zie kopy ) ...

uit MezenpJ-ein/Sp.1aan
F-klassers (zie kopy)

uÍt Sp.park lJest/Z imeer
F-kl-assers (zie kopy)

uit Zuid.erpark
F-klassers (zie kopy)

10;L5(auto)
LB. 15
rr.l+5 ( auto )
1\.oo

.L0.00(auto) 
.

1r. l+!(qu!o)
,- 9.1+5-:-:i*
'- 10. 30' 

8. 3o (auto )
10. 30
B.r5(euto) '

10,30
10.15 (auto )

_10.30 '

, l-511+5 .

9.oo '
10.30 * r ..

' 15.\5

D2

D3

E1

x2

E3

El+

x5

E6

F1

F2

F3

Fl.r

T5

if
i1
il-
if
il-
i].
i].
iL
Í1
i].
if
i1
i1
Í1
Í1
Íf
Í1
i1
Íf
tL
ÍL
ÍI
Í]

2t
)i
27
20
2t
2l+
20
23-
2ll
20
2t
2ll
20
2r
20
2t
20
2L
20
22
?o

2?
20
22
20

th
l?
11

11,
10
f1

9
rT

B

1T
L1

,30
.30
.00
.30
.00

,00
.30
.00
.15
.00
.00

I7 .00
9. 00

fT .00
lL.00
fT.00

10. 00
10 .30
1l+.15
12. 00
10. 30
12.00
:t0. 30 l

10.00 I ..
10;30
9. 00

16.l+5
8. oo (óuto )

16. l+5

10,15 (auto )
t6.\5

B, oo ( auto )
16. \5
10,00 ( auto )
l-6,1+5 ,,

BTJZONDERHEDEN:

-aanvezig Juko vanef 8.30 uur: P. vd. Steen
-gaaTne ouders met veryoer voor: I,ENS Bt.B2.C1.C2,D3.El,.I'2.I'3.F1+ en I'5
-lees onderEitíenée kopy goed tloor
-opstel-lingen sls bekend net uitzond.ering van:

o LENS
o LENS
o LENS
O TB{S
o L,ENS

o LENS
o LENS

B1

D3
E3
Eh
E'
Fl+

zonder D. Íraner8
Det R. Douv
zo.nder J . Deurl-oo
A. OosterY€er (zie ook Si)
mel, K. Bouali en D. Tieze
net A. Oostervèer (ook E3)
rnet B. Nahtlpersad..

sg]&@q4lrogralua .í eug,è
BiJ t!ÍiJ felachtig vee" noeten de spelers van Bl t,/n C2 na'sr LokateL fV kijken of hun
vedstrlJd. èoorgaèt. De spelers van Dl t/m F5 mogen even naar LE{S beLlen (tef: 366f 3f l+ )of hun !ÍedstriJd tloorgaat. Bij algehele afkeuring !Íortlt het onderstaand.e prograrma
afgewerkt: .. .,:

Ss.[enkomEt. IENS
t2

9
I

10

B1
B2
c1

30
?n

30
30
00

uur
uur
uur
irur
uur

Spaltean Bl-
HMS}I 3]
HMSH C1
HMSII C?
IENÉ D1;D2;D3,

- LENS

- I,ENS

- I,ENS
- tH.lS- C2
:, traÍnen

( runstgraà )
( kunstgraÈ )
( kunstgr'.as )
( kUnstgras )

, L1,00 uuï
. .. 10 .30 uur

'39 
uur

.!5 uut

.30 '

6

Ll.
10.
9.

l_1, .



Niet,au.e tiJtien komen overeen iet de tijden vaE d.e kompetit
Aoen. Gewoon even goed opletten en op tijd verza.delen rBet bi
tenue, voetbalscboenen, 6rnschoenen en een trainingspak, 0p
eventueel ga.an treinen. Tot zaterd.ag.

tr'Ínales Yier'tegen Íier E1 t/m E6

Vier te en vier voor D]- t /n D3

Dxtra treining tr'-klassers

IENS 32:
IENS C],;

LENS C2:
],ENS DI:

12.00 uur IENS EI t/ra n6 - trainen
1L.O0 uur L,ENS I'3 t/n F5 - trainen
l-0.00 uur IENS fl en I'2 .; - trainen

TENS D3:
],ENS E].:
],XNS E2 :
LENS E3:
LENS El+ :

IENS E5:

Precies
spelers aJ-s xeserve stasn t.lrr:..R.vd. Eei
Mochten er van de !6 spelers personen toc
zo snef uogeLijk even door aan paul vd,. S
Len ku:cnen de reserves meedoen. nat horen

ievedstriJden. Niets esn tej je naast het nornale IENS-
IENS besl-i-ssen ve u'aarue

jden, P. Knorr, M. Jansen en C. de.Rooy.
h niet kunnen op naand.àg.29 april, geef dit den
teen tel: 397015h. Pas aIs er deelneners afval-
Jull-Íe dan nog ve}.

1l_
10

9

,30
.30
.30

uur
uur
uur

Een foutie vorige week vat we niddels een stencil- aI georganiseerd hebben. 0p zondag 21april houden've voor IENS E1 t/m E6 al de LENskampioerschappen, Ma&k zoveel nogëLijkviertallerr vooraf. rult tlit niet kom dan toch gevoon vant dan doen we het op het veld..
Het sterkste viertaL'(de vinnaar van het toernooi) ms,g LENS vertegenvoord igèn op de af-
delingskanpioénschaplen op ttonderdag 25 april op het veld van m..sÀ/coltn. zoveï is het
nog niet. Xerst zonalag de LErlSka.mpioenschappen, Korn alleruaal. We begÍnnen om 11.00 uur,
Verzamelen om 10.30 uur!! ! EÍnde i l_3.00 uur.

JuLl-Íe oefenen op 21 àllri] nog een keer. Een veek l-ater op zondag 28 april zijn voor
Jul1ie pas d.e kaupioenschappen. De afdel-ingsfinale is irmers p.as op donderdag 2 nei bij
KIrlD. Kom a.s. zondag vel- a.Ifemeal oefeneD en maak ook al zoveeL inogelijk de viertal_Len.
líe beginnen on 11.00 uur. Verzamelen om l-0.30 uur. :, .

0p maandag 22 april verwachten ve nu eens alle F-klassers vooï een extra training. Detraining zal- hoofd.zakeliJk bestaen uit het-l!Ë}en ven kleine partiJtjes. Misschien d.oen
we weL een toernooitje. KorB all-enaal on 16.1+) uur naar LENS en zo&1s ve bliJven 'herhà}en
Neem alleraal- een.vriendje mee d.an vordt het Lekker dru.k. 0m t 18.00 uur stoppen ve.

YoetbalcLinic
De onderstas.nde personen vervachten ve op 29 april voor ale voetbalclinic van Arnold en
Gerrie MÍihren:

LENS A],: E. §ttogdu, M.v. Croonenbug, J. Da.neri, S. Glandemans, D. Ileins, M, Herberi,.
P. Hitzert, D. Pool, P, pronk, N. Schuuraan, J. Spaans, H. lur, H.v. Wanrooy.
M.vd. 3erg, A. Cruz, E. den HeiJer, D. JongeJan, D. la.ners, B. Olsthoorn,J. Pronk, R. PronK, B.,vè. SLuys, A. Soechiet, H. Verhey.
W.v. Dieeen, B. Rierlen,
B.vtl. 3erg, J.v. Diehen, J. Hoefnagel, S. ïoefnagel, li. Klopstra, J. Koppen_draaier, H.v. Leeuven, M. pïotrk, p. vd. Steen.
P. Koo, L, Sender.
A. Alkabl , ïí. Daeuen, IJ. peek, A. Sen, J. pronk.
J. Hage, B.,Vreeswijk,.
B. vd.. Geest. rt .

M. DiJkgraaf, Mr vd., Donck, R. Meeuvisse, D. vd. Steen.
R. d.e Rood.e . :
N. Akkabi, S, Suitenhek, A. Oostexveer.
S. Yd. Steen, R. vd.,Tol_.
R. Yd.. Snoek.

IENS B],:

!6 speJ-ers die we veldeLen ovàr I groepen van 1l+ spelers. líe hebben nog enkele

I.EN D D2

De clinic begint on 1l+,o0 uur p""àÍ"" uo on 13.30 uur vord.en jullie al]ema.f op iuls .,r"i-
'vacht. Meer. nieuvs volgende veek,

Helpers ger.raaad voor de cl-iníc
Naast een viertal .Leitler§ r"ord.t er tloor d.e gebroetlers Mritrren nog een achttef medewerkers
gevraagd.

7



beze zijn echt nodig orn e11e6 is goede banen te leiden. -!íe zoeken ienand. uet verstand
van EHBo, tvee scheidsrechters (toardingvoetbal en penaÍtyschieten ) , een hulp bij de
snerheid.sneter en een huLp biJ de opvang van de sperers. ook noeten er tveè keepers
konen biJ het penaltyschleten. rnteresse ?? Bel dan snel pàu] vd.. steen tet: 39?015L,

ToernooieD

0p verer verzoek geven re het toernooi-oyerzicht voor de Jeugdeutalren tot op *., ,oru,
Er kunneu artiJd nog toernooien afvarlen of bijkoBen, ook kan Je nog vereens in een an-
der teen dee moeten voetbarleu. Houdt voorLopÍg ontlerstaanàe ttata naar vriJ:
LENS AL: 30 epril Scheveningen ( ? ? ? )

t rnèi ' Vitesse Detft
18+19 rn.ei EurospoïtÍng (quintus )
2)126 neÍ DOSR

7 r/n ) Juni Liobrirg
l+ uei LENS

9 nei Heerjansdaa
11 mei Vitesse Delft
3t/5 rln 2/6 liurburg
1 Juni Maasdijk( conb )

.LENS C]: 30 epril- Scbeveningen(???)
9 nei Meeuvenplae.t

18 nei IENS
3l/5 tln 2/6 Lí.r^b\Lra

. I juni Maasdijk(comb )
B ;uni Feest IENS

LENS D1: 30 aprit RVC

. 9 t/m 11 nei LiEburg
iB nei LENS
B 3uni Feest LENS

3L/5 íln 2/6 l:.mturs
1 juni Maasdijk(conb)" '
B Juni Feest LEttS

,,Scheveningen( ? ?? )
Wilhel:uus

. SEO

2/6 t irlvwg

IENS
Verburch
W1-thel-trlus
Maasdlj\(comb ) -

LENS
GDS

( comb )

on

BTC
Bleuv Zvart
Vltesse De1ft
LENS
leest IENS

BTC
fonegido
Vltesse Déift
LENS
Ï,imburg
tr'eest LENS

I,ENS 81: 30 spril
11. nei
_Lö mef
3t/5 tl]Í

LENS B3: l+'mei
18 neÍ
2, mei

. L Juni

IENS C2: l+ rnei
l-1 mel

LENS D3: l+ nei
l-J mel
25 nei' B Suni

BTC
. Vitesse Delft

Del-ft
tr'eest IENS

LENS E2: 30 epriJ_ Die Haghe
rB tln 2o/5 LtEburg
18 mei Vitesse Delft ( comb )
2 juni LENS
B juni Ieest LENS

IENS D2:-30 alríI Dfe Haghè
9 \/B U- meÍ limburg
11 Dei cDs ( conrb )
18 rnei Vitesse DeLft
2l mei WSE (conb)
8 ,1uni tr'eest LENS

IE$S n1: 30
l+

18

lEïrls E3: ' 4
11
_tö

.18
25

, J.
I

apri]- VUC
mei.. BTC
mel , cDS (pornb)
tln 2o/5 Lipbu.rg .

nqi Vitesse Xe1ft
+ei WS-E ( conb )juni .Im{S
Juni Feest LXN§

mei. RVC
nei ' KÍJkduin
tln 20/5 liuburg
nei . Vitesse Dè]ft
mei Vitesse Dél-ft
juhi IENS
Juli Feest LENS

t-B
,<,

B

9
1B
25
1+
I

)
)onb

(c
(c

LENS E\: l+ mèi
11 nei .
P5 mei
. 1 juni

o Junl
h mei

20 mei
25 mei
L Juni
o Junl

Wl lhe l-uus
Archipel
Vitesse Delft
I,ENS
Feest LENS

OranJ eplein
Gravenzand.e
Vred.enburch
ltatt§
tr'eest LENS

30
o

25
1
I
l+

apriJ-
meÍ
urei
Juni'
Juni 

-

ueÍ
uei
mei
mei

2 Juni
Juni

LENS E6:

],ENS 82 :

LENS E5:

LENS F1:----:-



I
1

t

I,ENS I2:. h
. l--l-- . o

. '1 r', *.1
j -.. ,-25

LENS FL:

"t-'

qlel .

'm91
nei.
IneL j
JUn].

, \''4"i -:
9 .gi .,,,

11 mei
25 nei
o Jun].'

'Vredenb,urch
:WC 

".

GDS,^. .: '
ffiN9' ,' '
tr'eest LENS

Vredenburch ,

., B1au1Í,Zvart
3TC
].,ENS

' I'eest LENS

,I,ENS F3.: ,.1r. meí ..; I,Iilheluus : :. , . .

.9..epit:.Jï :Blaur.1 rZwart.. :.., .,.
!.1.n-ei ,".... .Archipe] - i.i ; , ...- _. .

...25.nei:., . ,,LENS: i 1, ;:,r. -':l;
.-B juni a, Feest LENS :..,. -

Zoals juu-ie zien; helben de neeste elftsl,lgn
.,nog l.le1 ergenq eglr,gat. {rijgen we nog uitnod
teren. We yragen nogmaafs aan de spelers/oude
Voor de uittoernooien rekenen we reer op het
ís echt de afsluiting.van het seizoen. Daarne

, canping toe'tot vè' in''augustris veer beginnen.

., .r LEIiIS F5: 30 'april., .. nséo' ,',,. ...: .,,, ,

' ": r'. ' ' $. "-9 ;nei' ï;, "vUC i:- '.1 ' ;".,:.-i ,.; ZJ, mei..ir: . LENS - ,r: . -,.r.j ",

.- B juni, Feest LEIS
': ,.1 . ' .l l.:..i]i.:.. -') :.- -,1. ...;
rri:- r : '!, .- j "(!1- f:t "J ::.'i.,ql: .1..':.,;
realelijk -vat toernooien;-Zo nu enridan,.Zit e:
igingen tlan ?uIlen viJ_deze sons.nog accep-
ïs om zoveel nogelÍJk 

" 
€,sng!Íezig te ziJn;'r

vervoer va,n-. d.et.oudeïs. De feesttlag op_8 juni
kan ied.ereen die dat tri]- heerlijk naar ale., t. r-.,

looptrainíng a:'' í

Alexandria 81
Quick 82
waE ljl
Quick C1
Westland.r-a U4' -
LENS D1,, r i..' .:
TENS D2.,
Juventas D2
NaaLdwi.j k E1

.' | . - l',.

:1

1i
0p donderdag 18 april is er looptre.ining voor de C- D- en E-klassers. Om 1?.30 uur ver.:-

, - vechteD' ve' he' E-klas sers jop iiet velè.'Om t8.oÖiuur^de D-k1à.séËrs (ïà'íut irainine ) en om
t8.30 uur' àe. C-kJ,àsèefè. Dit is de 1àtstèrlooptiaining vöor'3uL1iélait seizoen.-óp
donderdeg 25 april verwachten Íe voor de Laatste keer de A- en B-kl-assers om 18,00 uur
op tle looptraining. Natuurtijk gaen we volgend seizoen veer nornaal door net deze loop-
trainingenl Vanàt §ei:t enb"r 

"1..?.1 -Yrr.Ii tutlg"1 dan veer' voor de Jeugd.tr1as,T. ' . I .- 
,

Uitslagen jeugd
., i:
5-2
í-1 .:-0-3 - .

,-q
b-1

' 1:1 l ,.-

8-0
t-2

LEI{S 81
I,ENS 82
IENS B3
I,ENS'C].
LENS C2

9S0 D?
DSo D5 ,

LENS D3
I,ENS E1

t;

3-\ i.r ODD tZ '. 
,2-? Laakkwartier E2

'g-2 Gravenzande E5 -'li-O 'iaakkvartier É]+ ;
L-L .. IJEI{S I'2

. )+-1 . . LENS F3 :.
l+ -)+ LENS r'\
1-7 Quick ET

'IXNS E3 ', '- : . "
IENS EII
TENSES: , '.
IENS E6
DSo'ri" 1j' r:'!

BTC F2 ., , :' í,, ::.-..
Loosduinen tr'2 .í - ,

Tonesido F\ . .- :.

LENS F5

'I

0-8.
En.-wiJ maar schrijven vorige veek, d.at vg LENS,.positief moelen,.uitdregen" en net "nèÉaàié-ve" intertr rnoeten oplossen. Ja.Dmer, dat niet 1e§ergen er zo over. denkt.l Tenninste als
ve d.e Haa€se Courant nàeten geloven, Zonde hoor dit soort stuk,les. Eet lost im.ers niets
opj Nognaa.l,s eèn advies'van onze kant: lraten herpt heeL vaak. onze' Jerigd heeit;.afge-"
lopen week veer hebrliJh: gerioétbald.. 2b hoort het ooÉ, Evëi'kort iets'over enkel-e el-f-
tallen: 'r. ii.i, , r' 'r'r ]- í'.j'

vist zichicilà eÍgen kracht'en met freei^veet inzét..ngiitg i"'speten-ïia a"i f*-S,
ovérwinning bi.J Àiexandïie.'. Het Linker iiSt;e voiat' toch bog ÉÉaibaar. DWO
d,enkt i,aterttag ka.Epioen te rorden. Ï,ENS 81 is Èeltias de tegénstander'. Dan maar
één neek,l-atet.. t: .. .t.!.,- -ii:,r' ..i _)l ,.+ ..i1;i., ,: ,.: : ^i.f i.;:.

IENS B:I:

,1 : .

Xen lekker gevoel (31

fn de eerste helft van de compet itiewedstrij d. tegen het Rotterdamse Alexahdrla'66 trok. '

81 d.e trucend.oos helemaal gpen. Practrtige gosls van -Hans, en_ Robèít( een echte, hattrick) 
-

ktuàen uit de hoge uóeà.zetlèn, en'[rÉiànaiia reer iiJÉ voó? a. sl-oop. Ter]riJL ik heer-liJk in het'zonnetJe stond te vacbten:op de rust, en_tàt vei$roul.Íen iet spel-tiekeek,,-"',
sloeg Alexandris aad het tovèien;' LENS laf ik diie mjnutén .àn' voo.Èpro.rg' ""; L-r 

"óË:"en aangeslagen zeeg het teàm nèer op'aè-bantrJes van tle kleedkanàr I Wè'risten dat ééir prin,
vol-doende was on definitÍef niet meer te kunnen tlegraderen, en als je dan een toch wel
verdiend.e h-1 stend' cloor concentratieverlies en taktisch geb].undei uit handen geeft i6 el
boosheid en tel-eursterring. Derrust gebruikten ve om rust te brenged in di -gelede. repl' Er
verd- afge sproken . veel Eensen achter de bBI te houden, en vooral te letten óp het verde-
digen:r.IIen§ 

_nau op h:l -midd.enveld. iie plàats"van.de'nóegestrederi 
-Bobert oyqr, qi" ir;O",spits §in§ Sagen op aë'vijrae joai. r ,_. .- ..

-9-

i

)



81 'rerdedigrie Éiim en indien nodi6 stevig, I[et een attente bLik voor EogetiJke corBteïs
( schot op de leti). In Ae laatste ninuut voorkra$ Dennis LéEerÉ net een dappere sprong
de geliJknaker. Met èen,.dlkke enhe] aoesten ve hen naar binnen tlragen. Qnéeraoèk in het
ziekenhuip rrees uit tlet hij d.e rest van d,it.seizoen geblesseertl J"engs èe ks.!t Deg zltten.
DaaÍEee lrerliezen re een prachtig tea.n]id, die net reer goed $as gaa.n voetballen. Gelult-
kig voor 81 en. voor Den:ris ziJa we ve11Íg.

§a de 1+-3 overwÍnnlng Ëtaan we er prfna voor, met 21 punten uit 20 redstriJttèn. RKAW.Íg
a1 ged.egrad.eerd, en RWII, 1{e6tLandla en Grav.SV nogen uitzoeken vie er d.egradeert, eu vie.
een besl-issingsrÍèdstriJ d moet spelen.

Ik vil aLle' sle1ers feLiciteren net ctÍt prachtige resultaa,t, Zoals Jutlié zelf al 1n de
kleedkaner stelden Ís dit voor on6 een soort kampioenschap. LSNS 81 was het Jongste eD
fysiek zlÍakste team in de "regionele Elasge, èn da! een zévend.e plek, Ík neern'utn petJe'
af, Als elftal iE er,heeL vaek op een tndrukwek}ende ïiJze geknokt, striJtlend. orl efke cer
tiEeter grond., r'raarbiJ de tneeile he1ft Ju11ie síerkste punt is gévorden. Ik beb er eèn
Ieltter gevoel aen óve" geh.oud.en.. -' Í ," 'l l

: !,

Voetballend vas het uidt e1tiJè even fraai rat ve ded.en. líe gèvn voorretrg aan ale punten,
en kunDen nu nog euderhalve !ro,and. tijtlens vedstriJd.en eE op toernooÍen hard rÍerken aan he
Yoetbel8edeel-te. Zaterd.eg vilLen Juu-ie het kampioenschep ven DWO uog even uitstel-Ien. -

fh denk det het l-u.}:u I I I 
-rt rl 

- i
Vaders, moeèers, vlaggeuisten en antiere lositievelingen: bedarkt voor tle iraktische tipé,
de ger'eden kiloneters o dè ninner. affaten$9. steun, àn..,.8a zo nog even doór.l! . ."- r.-

.._, :.. -, . . rr:d... , ... . . :l

LXIIS 82: te veel lopen uet de bel b1iJft het euve]. J€^EEer er zat neer in dan tleze 2-2.
Wel lr::ap vas het veguerÈen van de 2-0 àchterstand..

LENS 83: helaas ïeer verloren eu heLaas verden er veer kleren gestol-en uit een gesloten:
, (???) k1eed.}okael. líiJ begriJpen hter aiets van,

LENS CL: tot "ust 
ging het'goed (O-O). na rust kwam er schiJnbaar een reus tn het vel-i bi

-, Quick. ïiJ scoorde vier keer..C1 go}-t nu al-les op de CeeE-cup. Juventae _verd, 9,1 -

.. net L2-0 versJ.agen, Slr35 vae'tlinsdag ean de beurt. 0f niet Éous. 
:

L,ENS C2: veer biJna nauvelljks veruoer. Toch raoesten tleze spelers naar lÍestlantlia'eí
'' zeLer"d-1.8 $eer n8,ar Quintus. Koro op ouóers. Deze enthousie8te spelertJes verdie-
- nen echt weL arat toeschour,Íers. , ":

LENS DL; rlcbt zich ook op d.e Deen-cup, De vo:m is nog niet .helenaaL 
'aauvezig getuige de

L-L zaterdag tegen DS0. Maai'voor de cup verd. HMSU Dl_ net 8-0 verslagen. De

.vedstrÍJtt tegen DevJe is irniddèls ook gespeelti op 16/l+.

fond be: het euige Jeugdtea.m op f,ftiSlÍat nog to,nFioën kàn worden. oit tan a.s. zaterdag'.,: nog niet. Quick §teps uoet nog èen ved.striJd inhal.en op 2T Bpril. Doe Je best_ .

éD d,an geÍoon een veelqj e vachten.
IENS D3r spee1de \-l+ tegen Juventas. Helaae ging Biet al1es goeA. Vu.t genopper .p ag

scheldsïechter. l{aarolo ód t,och-?? 3liJf Lekker .voetbalfen of kiJken langs de ,

-' "Iant. Uopperen. op rle'scheíils beJ.p'!, echt niet. Ju-L1ie Éaken toch ook foulen. f
De tiJtl lras op. hre hebben a1 genoeg geschreven Aeze week. Eierond.er tlus alleàn Dog l,'at
versl-agen van d.e leid.ers/oualers zelf,

HI.ÍSII ' EI - LENS E2 .' " 0-B . - ., r

Het vas erg }Í€ixE. om te voetballen naar voor E2 tson het de pret
terden HMSH net 8-0 1n eige!'huis. Èr varen zeer fraaie.doelpun
Rayrilond,' f'eisa-i en Erert. Jongens alLeiaal goba gewerkt. ïÍr ien
döor. en nonal,d pedepk! voor. het lnvallen al-s keèpèr(foutloos).

niet tlru)rken. Ze verpLet-
ten te bewonderen van . .
trots op Ju1.lie, Ga zo

,e Ier-der.

Gravenzantle E5 - LEIS E5: 0-3 ..

GB. zo door Jèugens, prima gespeeld, .Het'overspelen gaat steetts beterl
ge2ien dat vinnen ue. fti Raynorid Je vaaler Èar tiots op Je ziJn, wat è
vandaag.

Jul1le hebben het

-10-

en keeper .vas J e
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Vervolg ven LEIÍS Er,
Maar het Eeest verresEehtle Idas SyaEalian I

BliJf op het uiaidenveLd. speIetr.

Laakkrartier I'1 - IEN§ I'1 1-\ ( 6-h-rsqr ) .

Jongen lrat een prachtig doelpunt Íras tiat.

r"akÉnà;Lí"i rL i Èrs 16 e-s
iÍÍJ gíngen or0 half 10 naar Leakkwartier. Zonder Maïchel en Kal iro. Het wag heel.Booj, $eer
Met' d.e ru8t stonden "iJ ?1. ret- l--3 vo-ór. Daarua waren vÍJ het sterkst. Toen xnaakte a,lJer nog tvee doelpunten biJ'en het verd 2-5. WiJ hadd.en Íerdiand gewonnen.

Petrick Bodaer.

de hulp LeideÍ.

Rein ,

Fl- voetbeltle dit keer uit biJ Laakkwartier. Na een fel begin kvamen we a1 snel- op 1-0 vir
een afstaud.schot. BiJ d.e rust een kneppe 2-0 voorsBrong. rn de trreede hel-ft ging laakkwa:tier er tegenaan en kwa.a aI snel- op 2-L, Maer dat liet LENS niet op zich zitten, en ue
kwe.nen door slon overspel op 3-1 en kort daarop \-J.. Jongens dit vis perfect. VÍa een knt
overspel wonnen Ju11-ie Yan een toch vel sterke tegenstander. Klasse Jóngeng, ga.zo door.

IJENS F2 - 3TC T2 : '.1-1

ick - LEIIIS F

Hee] \rroeg.ves het dat reL l ME aI' tr'5 ras in topvom. Maar tiefst'a"cut doel-punten ond.anlsdat Jullie 1 spel,er nind.er had.den. r! gaat steed.s beter spereii en-ïaí 'rroor-.1 fÍ;n i" o,te zièn: se.uen spelen. Daaron niJn coniprÍBenten voor Bobby,.stef8n, peter, Michàe1, René,Kenny' HèTdstlkke goed. gedaan ! ll En de vatler vau Bobby beàankt voór het invallen ii;- "dens"d.eafwez1gheidvanMe1isKipp.Totzaterd,ag,gazàd,oorl!

r Doninique Mombarg. !

-11 -

Na vorige veek "bestraffeodrr toegespróken te zijn tras ied.ereen de a]rond tevoren thuisge-
bLeven en uiterst oln zeven uur naar bed. gegaan. Ondat we ook nog een6 op onze favoritàtiJttstip ( i/z e]-t) begonnen noest dit vél-"en goed resultaat o!L"r"""o, Een iets sterkel
BTC nau de leiÈli-ng via een feiËarti schop onhoudbaar yoor keeper Roy. Voor en na da doel-'punt bleek Roy echter niet te p€.sseren. 0ntlanks een iet8 sterker 3TC kreeg LEïS toch ookzeeï grote kansen. Barry kwam 2x aLleen voor de keeper maar wachte net i"ï"-i"-fà;í ,"art' een tegenetaEd.er er nog aet ztn voet tussen kon zetten. De tïeede helft gaf hetzelide -beeld el-s d,e eerste helft totdat vl&k voor tiJd na goed. tloorzetten Barry de bal in hetdoel prikte. Eindstand L-l dtus, Roy, Barry, Niers, Eerd.i, vincent, Ton, Michael ,eh Fred,- we hebben van Jur-tie genoten randaag. DuB lk zou zeggen e.s. ,vri.Jdag o, ,"" ,r, lekkÉr--
slapen.en de volgeqde dag veer gezonA op Aan zit er vpst een ovuiriining in het,verschiet'l.,,lii'' ;;;.-

SpeLers vaa LINS tr'3 vtsten Ju]11e eigenJ-iJk vet dat. de vorige vedst,rijd in onz e 
j 
p'ouJ-e

tegen Ioosduinen met 5-,1 Íerloren rrerd???? Daar leek het vei op,
' 

, 
- '"iGoed overspel va.n ieèereei:. xen p'eifecte rusb van Roger over het hèIe vel-d en een even -

zo mooi doel-lult. (3x), en nooi hoor ll! Dat noger oók zoveel kon scoren klra.E aoor u"i ;
goed,e overzicht van onze speLexs die ziJn tae.l< oÍerna.nen, Zoals zake"in, Micheai.teiae iin de verdediging, nadat ze de keeper van loosduinen het net had.den l-aten zÍen. Door hunverk glng Reinald.o ook see naar voren, en rnet een geveldige diagöna1e r".r ""rre"ià-nij 

-

ons aIlenaa1. GOAL !ll!. Ferdie in d.e eergte en Màurice'in ee tueeae helft keepend. r
Ferd.ie 6corend., eu met Edwin a1s aanvoerd.er werd deze B_0 bereikt. 

" 
. ,.i. 1,,.



STEUN UW CLUB
Koop het unieke jubileumglas

prijs: fl. 3,50

Te bestellen aan de bar,
bij Ton 's-Gravendijk
of bij Jan Heins



DI! ,I.iÏN§Iii'VIJ-E
I{NEKBI,AD VAN DE VOFTI]ALVARE
dlrate JaaggenE xuutlÍ,rr. '3T,.
*í { ta *.ór$ *it{* { # }í** q f; * tí stt $ ta *tt # *
0F]r"ICIEUL, r ' '- 

|
Niëuwe 1èden.

NtGÍN(i.1.,§N§-. Í:
2iS npril 1.991. - -

$*àfl *lr.** h{.*ëtÍ{rl**
, i . ,..,..r,, i ,I(..

lf í* raí Ë tt lr t+,* stlttrtx$ ll*fl títtÈr,í$x{,{ {ír$lt #ö{ttt{tt

34L3339, ^ ): -

3213339'.

' ,'Í.
Den IIeaB
.f,en H.qag

2rÀ)+ sK
2ràI Ér

I
I

euuiendamLean 2q3, 25\7 Ji uen Haagr_-tel:" 3231[9g,:
,:MarJoleih 2\, ,803 JIi Venray, tèrf'oL?80-BiAl+2.
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DP-,naieve uiLlatÍngen ven Frans van DiJk tegenover een.Jqulln&list wer.pen de:vra'dg op,
véIk nÍveeu voor IENS t haaLbaer is. Feeds Ín de bloelende periode net; priora resuttàien(citaat F. van DlJk) degradeerde LENS van de 2e near ile:3e k16s en,.du is de,situÈtj.e,
vcer.rnoeÍIiJk. TeLentvoLLe sPeters ziJn in de afgelopen Jaren naar lendeliJk betaald voet
ba] (Msrco van leltlen) of Haags betae,ld voetbeL verdvenen ( Sander yd, lrlatel- pstrick vd
Z\{en- Tooh Duchenne- Iaysal eI HaddÍoui- Etlward en Merco Endllch). AlLeen d.oor nee.te, doe
Írr dlt betalende circuit Ís hoog Brrateulvoetbe
prlnclpÍële keus, daàInaast nog de financÍëIe
uorden vnn betsalde ïeetbal"Lers en van de l_eíd
en kan LENS der.e ve6 Ínslaan? Voor aLlg iè-Oen
Juiste plek oln zÍch ult te spl'eken. Van het be
vorden, LENS zoel6 altÍJd alle succes toeger.ren

I nog moge1iJk, In de eerste pl.aats wan '

( on)rnegeIlJkheAen. Re6u1tàtéi:: no§en'.geëist
ing biJ voldoentle spelersmateri eal. UiI
Í§ de Jaar- of bestutrsvergaàe'ring Oe
q"tuur rrag een duidelÍJk Etandpuht. vervuiht
st.

Jan Gerritzen.

trENS ve
-rt

llct zaL het komehcl veekeLnrie welricht.6én ,eir: de ipunnendste in ae rrjtttà Ï.rns*t i"torià
votden' iiorrel. zeterda.E 1 als ::ondo6 I'èn 2.mDeteu op een ver6ehi'fXItef f Jt inanler oon de
!uk. Onr net de 

- 
zs+"erd.+g te,bggÍnnen..llu.riq 'Íuo.tste vedstrlJd Ís ook etóen de beLongrlJk-

'=te vcu he t selzoen . KSD 1s met een 6e l:i Jktpel karrrpioe u m&.qr.- ols . LIINS rtnt einAlildn . ';
beiac plocgen, safien net PoatoJ-ie, op oc eerote. pràots en kunnen vu.nog ecn enerv.erende
b8.llonrpet, i tÍe vervochton. l.Ie ,,ÍJn dps. aotcrrlog oll l;uee uur" mct zrn o.rl,en op de oude
l'ieoL§dorperue g te vindelr I AIÍi U zondèg u'hÍ ooÀJes voer otr)en h6eft helbeh ve no6 een BBr'- 

,dlg p1'.ogr+nrne voor ui 0m cLf uur treeilt zondBg ? thuls oon 'tiegeh Tonegido. Do bek:,ngen '
zun ltuidel.lJk. Nieurenhoorh ís oL uit6espeeld eh. ÉtaEi) I pun[ voor o! lms. Htnst ín
de ]*o,tlste ved§trtJd betekent, duq d&t LuN§ aich venllg.upeel.t en volgènrl aet'.;ocrr veel in
teserve t)er§t,e klosse uitkont. Iivelr 1'Iu6 cen I'brhkÍe" (biJ v:tnst ee5r" -rlcoholluch bo,hkÍe )en dor op de f,lets of met de au.'ba (rns6,]ib trouríen:i nid b uÍi hoe u er kornt ,' eJ-q u moai'
kcrn[ ) leer CDA' Hiet llggen de ?,aken h-rt fiekonpl lceerdor. ]lÍor (ilenen.door 6l,Ie pLooEeh
uo8 tl.er! L'eilstrlJden te Íor.deh of,gc!,erkt, In theotie kunhon nDg B voE de 12 pfoelen íe_
(:ruderco. IENS treedt zools gqzegd oà,)i tegón GI)A d§.t I punt voàreprohg hói:-ftl Veioer.r.-
konmentaor 1§ aj.É(snltJh overbodtg, l,IlI llJtis dsÈir§({tle ónt,lopon ..i]-ór,O$g'tu teder gii
vel. geNorrhen naeten Ísrdeh. llet zrrL qr Lu Íeder gcvol heet sàn toe.-go6n irl Loootlulrre'i,
Xtr oneo o8(jn hcoft tr atch nlet t,e riervel.en dlt ue
'Le spennln6on hceÍt lreteD te ooc.rrstann mag rr i,ut
BpannÍng yrrn §Lrrdj.o SIJort gcrj.n II(Ben lrÍJkcn (lrBV
opeler.E sn LcídÍng von ulle' slftnl:Lrln vrrel r.rucces

tkcttrdc. iiterheri 40'6 r. !rl-a_ uv.geBtej" §L-
Ons betreÍ! oneerult hotr- d§' surrogriali

vor.'cl'L toq:h 1rc] kernpioeri ) , l,{U irsnrren
ll

red,

I

-J



0p ZaterAagdd.dag 18 nei 199L barst het spektalrel los.'Vónaf L?.00 uur zulIen rulu 1li0
menEea o! velè sctief bezig ziJn Eet tie spèctaculaire Zevenk&ap. De deelnemers eD suppor-
ters torder. Íeuaf cb. L6,l-5 uur net eén gezeiti.f 'óuiietJ e ontvangen. ]Iet"is de beaoeling
d,at ledereen die zich opgegeven heefb, ook d.eaèverke1uk koot, on ziJn tee.n eu de orga-
Biss.tie niet in ziJa. hend te taten etaan (ondanks het te verwachten mooie veer)., Mocht u
eveatueel verbindert, ziJn schTiJfg u'dàn af biJ ur eenvoerder of v1a Rene KeuE, zod&t
incoltr!]ete tea,:ns aa.ngevultt kunnen qorAen. De téans noeten nameliJk uit tenniaste l-O deel-
nemers of d.eelneensters besteEn. Vatraf ca. t6,30 uur'zuIIen er diversè kraarpJ es buiten
staan voor _un hapJe eq alrs,nkJ e. ook aan tle eanwezige kind.eren iq geègclt, vandaar een
L'erkeLijk (noed.ers )-patatÈraan. I{a het Zevenhanp evenement is er voob alle d.eelneiers de
mogeliJkheid, om zieb van een natje en eeu droogje te voorzien. IÍij zulIen tiJdens het
Jubileum-shov-tioe gebeure! gebruik raken ''ran consuriptiebonnen die a1s strippen-kaarten
terkocht zu1len ïord.en, neer hierover volgt spoedig. 0m bet.verloop vao ,rle dag vërder te
vermeldeD zu1len riJ u ook nog even in het duistey ]aten tasten, hoevel het fenonen8,le
Santa Trio al aangekontligd 1s, alsnette het super (alsco) ge*eId van Zaratustrs, I s 

'dríve
Ín show, in de da.n onherkeubaer órgebouvde Tlopicena-Water1oo -zs,aI.

Jubico ,tt;

fLnNSj es .

x Zoals Jan.Sultelaar meestal nenig arbiter Daar ziJn. hand kan zetten,

* Vend.aar hrrn voorgenomen huveliJk op Íoensilag B uei l-991.
* 's MÍddags on 13.30 uur trouuen ziJ in het etad.huis aa! de Javastraat in Den ïaeg.
* ts Avonds vanaf 2L.00 uur bent u van harbe }Íerkom op hun bruilofsÍeest biJ "Millers",

l§ieuwstreat 26 te Den fiaa6. ,|,* flet eerste zaalelftal kan op voeusdag I nei ka.mpioen !Íord,e!. Zie de zaalkopy.
* Nog 3 !Íeken. . . . . , . . . het grote LENS-JubileuE feestl.t I !

ITTICORN IINI COBN UNICORN IJNICORN UNICOBN .

Progranrma 3e kI KNVB e.s. zondag:
GDA

I{estlandia
Delfia

- IENS
- YUC

- Yretlenburàh

Wippoltier - ILv. ïol-Iand.'
Laakkwartier - VIOS

De konpetitie netlert.het einate, Al-s LENS de koÈeode tvee''rdeken goedè resultaten veet te
behalen (u1t-GDÀ, thuis-laa.kkwartier ) is'de tans op degradatie .,"r, on" vlaggeschlp naal-
genoeg van d.e.baan l! Dus a.s. .zondag: 9Q4=-===!EE§_:eCE g!SJ!:00_UUI. ZiJ rekenen op
Uw steul/en schreeuï LuÍS naer ae overwfiifig-Eoé-ITT----------:------

IJNICOBN, , UNICOBN. IINICORN' uNlCORlt UNICORN

' Ssssssssssssssssssssss
S SENIORSN ZOITDAG §i
gSSSSSSSSSS§SSSSSSSSSS

Uitslagen 18 april
ï,ENS 3 ., - Wippolder 3
Juventas 2 ' -. LE$S 4
LENS 6 - i{ilhe]-nus !

' .Quick Steps 9 - LETS 9

Uitslagen 2l- èpril

0-\
5-r_
1-2
l+-0

IEICS 3
LENS l+

- EKSVM 3
- CONA 3

3-1

IENS jubÍleunaL,tivlteÍten.



líi]hëluuE ?
§0À 5
osc ,
l,yre 5

tt oP overtul8end,e t.liJ
geerde \aprploenecho!

Pro

LJJN§

iNN§

l{6

I

B

9

4
i

t'
A
E
D

" I
I

2-6
t-l
I -)l
3-2

,],EN

LEN4

è héeft onB oud.ste teara (LENS 6) àfeelopen zondag hèt aI Jaren be-
h de res. 2e klssse behaald, Heren, pr-oficiat ll .,.. l, ,, .,

euna 28 a 1
I .00 uur GDA l-
11.00 uur IEI'IS 2
l-1,.00 uur }lS Texas DHB 2

f,l,00_ug1 Rvc 3
iÍ;6ö-il; LENS 6
L3.00 uur LENS 'í
LI .oo uur IEN§ B

12.00 uur IENS 9

Dinsdag 30 epl1l
11.00 uur Í.,,EI{S 9

vri.lgae 3. {tei

i[. oo uur r,rns r
1"0 . 00 uur LXNS B ..

opstel+i.IEen
IENS 1 t/m 9 aLs Pekend.

'AfBchTi.iven

- TENS 1
- Tonegido 2
- TBNS 3
-- rnNs \
- Archipel à

- KiJkduin ,
-BTC6
- Quick Steps 6

. .Hof .i

. Stls.ver Vl

. Dàvettng - ..'

. 'vo.n Nierop

riL l"
ssal.oal
610/1091
5\3/3055
553/3072
5'lol3tt+3
6Lol32o9
630/327'(
62813263

'vD
.v1

\to
tta

,J

J
.P

v
1

n.n
n.n
n.n
n.n

- de Adelearstcernooi

- t,lekkvartier l-
- S0A veterenentoernooi-

19.00 uur IENS 7 - CONA toernooi
(rret feestavond na afloop, dus partners grsag neenenen') .'

Zondag ! t9!
,32/t026 l.l, Hoek

0T0_39110917

,. I,ENS
I,EN5
],ENS
l,gNs
LËNg
IJINS

1t
L
6
(

I
o

m biJ ,de trainers-
T. Vierl-j.ng
.11. i{eÍJnen
I.v. lhiJff
A. Ellderbeek".
P. Jole

o7o-36066I+2
oïo-3\61088. r.
01o-389'raI6
079-5167s6
o7o-3296\06
. .,-',j

i

i
í,

TiLGING T]ITJL§EINFNi
ffi-----"---M8.de st e inweg 10, Loosduinen, tel: 0ï0-39T8?69 '
II§ f,exas DHB - Dutnla.&n 19ó, tel: 3686360 

' ' t'r'' ' i ' r""'r

ÈVC - Sportpsrk I'Prinses Jrene", ScheaprveS, BiJsnlJk' tel-:.
De Ade-lÍIrrrB " ''- GuntersteÍnweg ireast KindérbàerderiJ , O?0:367851h. t

._ .. r 'rl i.

SCOrÈre 9e
doelpqnten
doelFunterr
d.re1nt, tu,
doel,pun Een
rloelUrntiori
doclpulitèn

. li6§èldorp

. Iiuypers

.v. Knij ff

. de Nennie''^'.. b]"nKe

., Iieyink '

lr-6

L01 ].

),

?3
?_t

,19

6
T

T
'Í,
3' (Z,rt;)
B '"
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.L§

L,ENiJ

i.,ENS

LUNS
LÏ'NS
LENS
'II,IINS

t P 4A ar ;r:2aJ A rlt L i a. tt h4
E ílÀr.,V0tfftiAL u
a tr tr L I It h n A h I h : t, b'Lt {r

Ult6TÉ ,0 iI
EoBbers

15t
I-,ENS 2 * !-q'!he
HF5V :I- - TliN§ 1

g,et§$Be-j3*mÀj-1991 ' *, 'ir.
19.0Q 1lui L.rllN$ ? - .Alpine Jub.ileun-toenroqi

)3'

Zuldhoghe

f,



rQ tiJÍrn{i fl1 t ln mei Ia.

Wqensde,g t ntel
àö,\o uur lltNS 1

I

- §ncwcèmp l" It ?c 0r'anJep3.elu
l-9.00 uur CromvlÍet 2 -
r. LENS 1 kan bt.l winst het

I,EI,íS 2
kajrptoen6chap be

RHA OranJepLetn
halen , d.us komt al.len ! t -

l+

Donder 2 rflei
- }IMSH 220,30 uur IJENS 3

2?.00 uur I,EN§ l+ - Concordie 3

* LENS L- aeff scheidsrechter Leveren,

Llaeins. spoitireiten ,

B]"4
a3D

Houtrust §pbrt veld lr

Houtrust,, veld 2

Z,uldhaghe . - MelÍs StokeLaan 1201
oranJeplein - §lÍcherstraat l-1
Houttust - Houtlustveg 200. ,. ,

Z7,Z7.ZZZZZZ7J7'Z7,ZZZZ?.ZZZZZT,ZZZZT,ZZZZZZ?,ZZZ
Z TA]IGS DS SPONTEI{ VAN DE Z.M.LADDER Z
7,7TZ7,Z7.7.ZZZZZZZZZZZZ,ZZZZZ7.Z:LZZZ,ZZZZZZZZ?,2

Uitslag, Woensdee l-7 +pri1 199I
Ornas - IJENS l-6
UitaLanen za'r,er.dac. e0 Í1 1991
LnN§3-Schipluiden3
LENSà-8.0.C,3

ï-0
o-2

Pro a.nm& zate 2T í1 L 1'
l_ . 00 uur I(Sl) - ],TNS

DlrNo \ - LENS 2 is gespeeld op Z\ /l+
11.00 uur T8kalÍer Boys * LENS l+ n,n.
IIGCING ÍIJREEINEN:
K,51)

T{}kèi er }oys

J. vd, Zuart 005/1028

$\17329'

:oude l,le.aldorperveg, nieuve ALexanderk8zerne te bereiken met bus ! en 23
'be13 3?h0326. i

: Spörliperk ,,KiJhduinr' Ínganè Mechiel vïij enhoehLaeD,' te1: 32561-90 i

Verzeure Itl.lden : IENS l"

!:r

12.00 uur, i;, LENS L'
EventueLe sÍmeLdlngien v$n het eerste e]-ftal biJ Hens de BruÍJn, 1''e]: ói,15-6LZ3g6

opste]l-ing IJIN$ lr als }ckend. Í ".r .

Afmel"de» biJ L. Uantc], teL: 3l-071126, 
.

'I .L
OndÍit olr ë0 aprír.I 1991 àè, i'egterencil e6 rnlhuten DVJ/Bizon - KSD d; eindstantt kende vàn
0-? en dc vèalstii'iJd ltvc - Postu]io einclÍgde met èeri stnnd van 0-1, hierbÍJ de lèatste
'buÈ$en$t$lral.

KSD e1-33 . ;

Postol.i,4 22-33
i,ENli 2L-3L ',j. . :

De v+alstri J,1 IiEn - rI;N$ is voor 'rie zoterdagafdet.lng 'ven" 
r,iirs' .,,sn gr.oot belang.. BiJ winst

zullett r:r dÀn 3 Fl,(r,rHsu op de 1e plsete ei.ndigen. Kon dàaron' arren LEN§ aanrnoedigen.
Sptnnlng èri rirrlË$LJrt ,r tJn gevo+xborgd, lbt za.terdog tl+.OO'uuï biJ KSD ( Outle Waaldorper-
veg).

1,0, 00 uur

t{oe n ilE l- mr: l. 1. orn 19,00 uur vrlendEcbappeliJ k, DevJo - LINS 2.I
TerreÍn IevJo: 0oo Lal.r,dc ?93, Voorburg, t§1: 38ï0896

vAI't H8T ,IXucDli lioNt
ÉE==e|§=r==l,:aE=;ltt!=

À}gr:rneen kolrtqkUrei.rlöoti: Psuf,' ,r,11.Stcc:ri, 0hopínÍitr,.st LOl, ?-551 gV Den H*sg. . .

,r t tel-: 39701)lr. DiJ Eèr.iD gehoor: 36351f.8 Ired. Cïens,
É=EE=E=-=ÉEE!É=§*EqFF=rE!À':5=le13:É==E==E==-==C*======EE==========3==È=



l,JedBtrl d rD r9.Ílíra ir- -.fr: en d.

i,EN§ (3661311+) na 8.00 uul'biJ ie4anal van de j eugilkonmissle,

AJ'DeIlen voor onderÍjtaEnde í'edË.irriJóen dlleen biJ PauI rr.d.ijt
zo snel no*e1iJk doch uiterl:jh yËor vríjhagavond 19'00 uur.
belLen naur Ired creh§ (3635113), Ih uitorate nood no8 op aot

*'*u (3g?orit* )
8i,,1 geerr gehoor.
erdagmcirgen op "

ELÍïal dàturx " aanv enstand.er uit thuis terreln .,'e1d safl. k. Lens {1. .

AL

B1

bt

B3'
cL.:

c2

Dl ,i

D2

Ér

E2

EI+

-ub

FL
F2
T3

FI
r.5

2'l
29
30
tal
29
30

)o
1t
,.|
)o
30
1I
)o
27
28
29
3q
2'l
28
29
30
él
2B
29

4()

30
1

o'f
eo

30
o-f
co
.)'f

29
30
?-i
29
30
21
zt
í.Í
o.;

3o
tit
?'t.
30

a.prÍI 1l+'.30 . Blauw Zvart 41 thuÍS .. " V1
epriL ll+.00 . Zie kopy voetbalclÍnic op LENS ' ,

epri] 10.00' . Scheveningentoernooi.(zÍer tropy ) Houtrust "april L2.30, ..RYYII 81 thuis VI, ,.r
apriL lh.oo zie kopy voetbalclinic op UENS " i

april 10.00 ,.. Scheveningentoernooi (zie kopy ) Houtrust
april 1-0.JQ Quick Steps 82 thuis V1 i
april i-l+.00 Zie kopy voetbalclinic op LENS
april 1\.30 westldLndia 31. thuis t' v3
oirir ir.óo Gravenzande sv cr ;ii cem.óportpa'r'tr , -eprÍI l-h,00 ZÍe kopy voetbalclinic op IENS
april 10,00 ,scheveningentoernooi (zià kopy) Houtrust" '

aprll L\,30 Hoekse Bo].s qI thuiE \Í2
aprÍl 1\.OO Zie kopy voetbalcLinic op Í,Ei{S -- ---
april 9,30. ' SEV pL -" . i, thuis , - V3
april 10.00 Finales vier tegen ïiér op LENS (zie hopy),
epril- l-1.00 Zie kopy voetbalcLinic op LENS .

aprtl- 10.30 ', RVC toernooi (zie kopy) Sppark. P:'..Irène '.-
april Ll-.0.0 ,. .G-raaflí,If VAC D1 uit Buuitwèg '' ..
april 10.00 , . tr'inal-es vier tegen vieï op LENS
elril 1l+.0O Zi9.kopy voetbalcl.inic op 1,ïN$
april 1l+.00 De HaEhetoernooi (zie kopy ) 0ckenbur6h
epri] ]!.!!. velo_D3. .. irhuiE I1_ . ,. ..éI)ril- 10.00 tr'Ína1es vier te6en viex op LENS
$pril 11,00 Zle kopy voetbaiclinic op LENS
april 9.\, Quick E1- uit So,\.. LohrnB.r,Ie(In
oprii 11.00 Zie kopy voetbalclinic op Í,ENS
aprlL lJ .OO VUC toernooi (zíe kopy) . 't Kleine Loo-
nei L7.00 Íriomph D1,. uit .' Zui,Serpark
elril- :.0.00 DHI El uit Sressersko.de /Dc1ft. .

upril 1[.00 Zie kopy voetba]clinic op.LENS.
&prll- 9,30 Die Heghe toernooi(zie kopj, ) Ockenburdl) '

npril 10,30 SVPTT Ei uit Fi llnstsd /\,]'ar ueuoar
ruprit'lU'.00 Zie 

.kopy 
voetb8,lcL:Ènic op LINS

rprtl 9.30 soA El_ thuls . ve
sirfr ri+.óo Ete kopy yoetbal-clinÍc op LENS " l

aB].il l-Q'.00' BMT toernooi (zie kopy) ., Hengelols;rn
rtpr1l ]0.00 Gravenzande. SVi E5 uit Gen. í;pöït_pÍrrk.
&pl'tl 1lL0O 'liÈ kopy voethalciinic op LENS
aprll 9,:t, BTC toernool (zie fopy) lloutuiJ k
oprÍI 12,30 3TC n6 thul6 v2
nirrr rz.io . Qulck stels FL' t'huiÉ ' vP ' .. . ,

c.prl} 9.30 ' Scheventngen tr'2 thuis .'V2
alrÍl 9,00 '. vros F3 " " uit ' 

tt. $t.rirci.ron
ípÏll l0.OO BMT toernooi (zie kopy) llende:I(illrsn
apr1l. 10.30 I Hil.helmus I'2' ,;thuis,.'r \2. :
oprll 10,30- Vredenburch tr'6 r tbulÉ V2 ., .; '

{Irr11 11 .30 ESDO toernooi ( zie koPy ) !luuldlo;'1:c-rr+e:g;

13.30.

9.3O(uÍt); .
.1L,30 ^.', .:

13, 15
.' 9'30(uit) '

. 9.15 ', ,"
13.15.,_.
1L,oo r"

9 ,1r5 ( auto ) '

.13.1r.
'9.30(uit)

11 .00
13.15 "'
.8. h5

9.t+5
t3.L'

;" 9. 30'
9.1r5(euto)
9.u> ,

13 .1'
L3 . L5 (auto )
r.0 .30
9.\5' 13.'15
9 .00 (outo )

L3.L5
9. \5 ( auto )

t6. r5 (auto )

!.00(auto )
. L3,15

ti

I

B
o

IJ
o

1a

0

9
13

s

. 30 (eu bo )

. 30 (auto ) 
'

.t,

.t,
,75
.00 ( aut o )
,a,
.30(euto)'

12 .00
12 .00
I .00
B. 3q
9.15

10. 00
10. 00
10'00(auto)

SI.TZONDIIB IIIJDEI,I:
'-&gnveziÉ Juko ya,naf 8,30 uur': F.' schuurman. M,.den lleuBr', I'1. J'rank, R.
-gaarne oqderE. nret ver,"rqgf r,roor LENS I C1,!2,E1.,8?,E3,DF eu'1,'5
-Eeen tr.&illnB op 29 eÍl 30 april (z1e kopy )
-Lee6 orrdergt&s,nde kopy (clinío. Ljin-bu"E, toert)9oien) goe(l (r"ror',. ,

-oPstellíngen: voor 2l/L Bls bekend, vcor de töelnooien z:1.É blJ de
, . r" r 'i, "'

kopy ,

'Jansen



§c!u,du1a5s64@Aa .l eugd
BlJ tviJfelachtig veer rnoeten.de spelers vln À1 t/m C2 naar L,okateL frl kiJken of hun
HedstrÍJö doorgont. De spelerri van D1 t/m F5 mbegen èvÈn noa,r I,ENS beIlen (tel:3661311+)
of bun vedstrlJtl doórgeat. BiJ oL6ehele cfkeuring uordt het onderstsande programrBaofge}Íerkt::,'.*..,,.'-.,.-'.--.

Samenkonst LENS
12.30
11 .30
10.30
9.30

11. 00
12 .00
1r.00
10. 00

J I.,ENS B].
- IENS 82
- LXNS Cr_

- t!r{s c2
- trainen
- trainèn.
- trainen
- trainen

Ll-.00. 10.30
.9'30

. .B.l+i
'' ' 10. 3o

r-L, 30
r.0. 30
9.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

gpsïtaEn B1
]lMSlí 81
HMSIi C1 '

IIMSH C2
LENS Dl-,D2,!3
LENS E1 t/n E6
LENS F3 t/m F,
IENS Fi- en 12

( xunstgias )
(xusntgras )
(kunstÉras )
(kunstgrae )

uur
uur
uur
uuf
uur
uur
uur
uur

Niet elLe tÍitleí konen overeen rret de tijóeri ven d.e kompetiti evedstríl alen.l Niets aan te
aloen. Gevool! even goed opletten en op tijd verzetnelen met'biJ 3e naasi het normale IENS-tenue, voetbelsihoenen , srmschoenen en een 'traío i.ngsps.k. 

. op l,lits beslis_sen ve {aar ve

Jeugdtoernooien 30 aDril en L ríei

opstelling :

81 :

opstelling
er-

opstei-Ling

D1

opste.Lling

D2

opstelling

op6te}lÍng
B?

ops'te11i.n€í

E}

opstellÍng
Í:q

opst,elJ.Íng

IÍ3

Die Íla69he hee
tgernooi. pe

'?'t;rjJden 
lre6i

ol"c bekcnd.

E-t.

Ol .30 april toch nog den toernooi.biJ Scheveningen, Tegensta.nders ziJn
Grav.SV, Scheyeningen en euick. Jul}ie spelen 2 x tegen etkL ploeg. ílettoernooi begint on 10.00 uur - .- i...

M.v, Croonenburg, J. Dèmeri, ,S. GLaudeflans, D. fleins, p., Hitzert, W. pierou,
D, .Poo1, P. Pronk, N, Schuuraan,'J. Speens, B, Íur, M.,Visser, II.v. Wanrooy.
Op 30 april- toch naar Scheveningen, orn te spèlen tegen euick, scheveningen,
en Gfs.v. SV. Elke pl,oeg'moet 2 x bestréden vorden,, ,

:
Ook voor Jul1ie een toèrnooi biJ sehevenin6en, Tegenstanders ziJn scheve-
ningen, Duinalorp SV en SV'35, vear'Ju1!.ie twee kèàr tegen spelei,.,
als bekend.

: Jul-Lie spelen een toernooi bij Byc,".vaar de tegens.tanders. besteen uit BVC,
GDA en uvs uit L,eiden, De wedstriJden duren e Í 15 minuten. En Jurlie be-' ginnen om 10,30. De priJzen worden on 13.30 uur uítgereikt.. 

.: a1s bekend.

: DÍt elftaL gaot op 30 eprir naar Die- Haghe om dear een toernooi te sleren
net,.dc vol"gende ploegen: LSO, HB.S, SbV en Die llagbb. De.eerote wèdstiiJO
beglnt om 1l+.00 uur, en de prijzen vorrten ti.bgereitt om'LT.00, uur. VeeIpIèaier. ';_: èl-s bekontl met M. Gokkeye ven D3 : ,

: Dit sberke beorl 6s,.t naor vuc, om deer de strÍJd 'en te bínden uet gi-Js-
vi.JL, FKAVV,en VUC. JulLie eerbte ved$trijd be5lint on J..1.00 uur, en dé
FIt j srui lrrcikÍng is om l-3. 30 uur. .. :

: ols bokend. ;- .

ft Julltte uitgenodigd om op 30 april mee te "sle1en in hun
tegensba.nders ziju Hliii, Monstcr, Die líughe en SEV, bn de ved-
r),ren om 9 . :10 uur, Dc pri j zen voï'der! , orí 1j.00 uur uitgereikt.

Xcn hoernooi t'iJ buurn&í ïrMT.' JuU.ie $p§-letr tegeu BIrlT
IÍet toeroooi Lregi.nt onr. lO, 00 uut , ón detpflS t:en ,ror,loniluÍ. : . .

eJ.5 IrekeÍrd l[et K. !oue],i en D, Tleze.
Jirll.j.e spclen bi.l BÍC ecr) toer.nooi met sl.s tcgenstahder6 DHL, DÍiO en no_'huuÍ]iJÈ EÍC(Ë teorrrs). Ju.Ll.ie irÈÍritc ved6triJà ir; crrn 9.p0, en dr: leotste
Èm 12.00 \rur. . . .-

olc brjlrcod IIët A, OosterÍcet. ; . ., .- ,, '

Qcrlc Vocr JuJ,l.Ie ecn' t,r:e'nc,oi bíJ ïl,,lf, rnet ,tc vrllgende dce]-iiemers , , VCà,s]rooÍíiJk, Vredcflburr:h en llMT. I)r.: ceÍs.Le !redí11r,Ijd Ís orn 10.00 uur-.

(2x), VCS en IIts§.
uitEeÍoikt om 1l+.00

t1

A1



De prÍJzen uorden irltgereikt orn l-S.00'uur,, op6telLin6 ; e1s bekend oet M. ter l,lnden.

E2 : Deze groep gast o? 30 sprit n8ar Í;sDO. Na een IEnBe
tegen ESDo, Anar neep, Duindorp SV e! Quick. JulLie- en de priJzen volden uitgéreikt.on 11 .30 uur..

. ,.op:tullioq : a1s liekend. : , .

,' , toetb€iïclini; ,

eutorit Epefen
begÍnnen on }J.

. ,; :.' j ,

,i

Jullte
30 uur,

,. ,'i

JongeJan
Wanrooy

0p ma.endeg 29. april konen de gebroerlers Arno]d. en CerrÍe Ml[rren een voetbalclinic geven
op L,ENS. van th.OO t/m 1?.00 uur. De 56 deeLneners ziJn onderyerdeel.d in"yier.àroepËn v,ieder 1\ deelnemex§. He hebben hierdoor wel enkele spel-ers in een hogere lsefbijdskLs.se
moeteir iídelen naar dat ging nlet and.ers. t{e versechten e.1le dee}nelrers orr L3.ii uur or
LEi'ls met'bij zich: het LlNsienue, een trainingspak, voetbalschoenen 

"" arrt "ràrí I ".i""iNe het ohkleden vetzauelen ve op vel-d 1 vaar tle clinic Éfge{erkt zel word.eb. Toeschou-veis zi,1n van harte'velkon tnéar noeten 1'el buiten d.e afrBstering b1iJven. Er word.en
vièÏond'erde]'enafgeverkttll.:1.sne]-heidsmetingenvÖorrondespàna1tyschÍeten

3. ÍnstructiepositiespeS.
b,boarding voetbal,.

Ieder onderd.eeL vord.t gedurende 15 mÍnuien door iedele groep gedaan. Daarna d.e rirrares
van,de peneltybokaal, d.enonstraties van oerrie en Arnofd M{Ihrèn 1n o.s.. yoetbaltennls,

-a tegen Q, passeren_, jongleren etc. Na het d.ouchen kunnen er nog lrrEgen geGteld ].rord.en
aen de gebroeders l{tlhren en krijgt ied.ere aleeLneBer nog een 

"pon"o"pàkliet. 
somnige .dee1nernerskriJgennogeenprij§.Hetza].d'usechteeítegekked'agwordenaieomt

17.00 uur aÍ:gel,open is. De onderstaand.e groelen, zijn geformeerd:' .

Groe! A: M, v. Croonenburg, .L DamerÍ, S. GLaudemans, D. Heins, f. Hitzert, n.D. Poolr' P. Pronk, N. Schuu]'man. J. Snaansr'R.'fur, U. Verhey en H. v.Leitler: E, Ge.ns. '

Groep B: M,vd 3e]'g, A. Cruz, J.v, Diemen, !1.v,
stra, R, v, l,eeuven, B. olsthoorn, J.
A. Soechiet. le3!gg: R. Bo6isch.

Diemen, E den HeiJer, M. Jansenj W. KIop
Pronk, M. Pronk, R. Riemen, B, vd. SI-q1rS

Groep C

Fine.I-es vter tegeh vter voor D-klassers-.
'0p zonrlag 28 epril verv&chten
Yoot.de flnales vstt het vler
viert§.1-Ien. Lukt dlt hlet dar)ta}, g&at ons vettegehvoordig
het veLd ven KMD. Kom o! tiJd
Doarna n&tuurLtJk heer GD,(r I
Geen t IAL th

op'de ondergta{rnde duiun ,ut:.,u.ttun. ds tl:othingen Lv.m. het s-gx.ls overvoJ.le progrcrnne:

A, Ak}abi, R.vd. 3erg, W. Daaneh, J. Hage, J, Hoefnagel, S. Hciefnagei,.p. Koo,J. KoplehdrèaÍer, L. Peek, J. prónk, A. Sen, L, Sendar, p.vd. Steei en'

.Groep D; N. Akkebl , S. BuÍtenhek, M, DÍJkgtaaf, M.vd,,Donck; R,vd, ,GeeÈt, p, Knorr,,.
R. Meeuvisse, A. Oosterveer, I d.e Roode, C de llooy, R vd. Snoek, D,vd. St;èn. §. vd, \steen en R vd. ToIi Lelddl: Th. Hoefne6lel

De keepers voor het penaliyschieten zijn Petrlck PuÍster vab LXNS L en h&tuurliJk onze' keepetstroiner Theo l"lassa. De overlge be§eleiotng bestoert uit: Joop pronk, Jsn 1*mur",Feln lleidel, Wim Blom, Wlll-en vd, Geest, paul vd. Stèen en ]ared Orèns.
De Leiders err anderd sssisteDten vord.en èf om r1.L5 uur op I,EN§ veh{echt.

.,..,\,"
ve qIIe spelers voD DI,D? err..l)3 om IQ,00 uur op vefd ?

tegen vier voetbulleh . ' Me+k vóoref zoveel nogeliJk à,el-f de
doer qtJ di.t 7"oh{eE lre:]. Ds rlbu€iers, het sterkste vier*

en-op_donderdag A mel btJ de e.fdeliugskarnpioenschepler) op,
(9.45 uur) en dee (le be{it- 0lIL t l-?,00 uur.is het afgelo}er

- I,ENS I I.n lrjsdesteyn. '

Meendag
dinsde.g
Irsensdog

april :

eprtl:
ne1 :

29
30

I.

voer Oe A*13- on lt=eelelrtle (sLsnede ]qgere f,.en it)
voor de C- err D-se:l.ekti e.
voet de A- err E-seleklrie. , r i.

1



De overlge tr&inlngen ga&n nor&aal <1oor incl.
nopaels neen gerust je vriendJes eens nee'.

de woensdsgruiddagcLub. Kom allemaal en

EeisJes ns,s,r IlEbuIg
Itob tane niet eI het geld voor <le reisJes ls binnen op d1t nónent. Het liefst hebben ve
dat ied.ereen e.s. zeterdEg het re§tbed.raB kontant op tIiNS betaalt biJ PauL vd.. Steen.
Maakt u het liever p@r gÍro over dan kan d.at natuurliJk ook rDaaf doe het d.an I'eI nu tli-
rect op giro 20L39a tnv. ?Bu} vd.. Steen inzake reisJes vöetbà,1- te Den HEag- Met de Jofl-'
gen6 tran 32 (slechts zes deelneners ) overJ-eggen ue a.s. weekend vat 'we {oen.

r-t
, VÍe1 lggqr 'vier E-kl-assers

Sfèchts 2lr spelàrs raren aanvezig. De tea.Íls'werden snet geformeerd. !n"'er'werden vÍjf
HedstriJden vo.n 20 ftinuten BesleeLd. frÍee tèams bovenaan uet 9 puoten. Een,echte final_e
Aerhalye met al-s vinnaars: N. Akkabi, J. BrittíJn, F, Gasmi èn D vA.. Steen.. ZiJ ga8n ön-
ze vereniging o..s, donderda9 25 a$I!. vertegennoordigen op d.e afdelingska.:npioenschappen
blj HMSH. Verza.uel-en om l-6.30 uur biJ HMSH. De tegenstand.ers ziJn niet nis trw.: f\11_
Speed, Laakkvartier, Lyrs, oDB en oSC. Doe Je best en on 20.15 uur veet Je of Je doofgaa
na.ar de volgend.e ronde.

Supporlers'even attèntie ! ! !

A.§, .zondag roepen viJ à]1e Jeugdleden en ouders op om er eens'een extra. dagje LENS van-
te maken. Waaron vragen juLue Je nisschÍen nu af,, De reden is sinpè1 voor de echte LENS
ers (en vÍe is dlt nu niet). LiENS senioren 1en 2 zijn nog steeds àruk bezig in de striJ,
tegen degrad.atÍe. LEISS 2 speelt om 1l-.00 uur thuls en moet vinnen om vei1i6 te ziJn.
BiJ een gel,ijkspel volgt een besli §singsvedstrij d en.biJ verlies is:de degradatie een
feÍt. LENS J. speelt om 11.00 uur uit bíJ GD.A in Ma.tlesteyn. Winst is noodzakelÍjk tegen
deze mede-degrada.tie kandidaat,'om een week'l.afer thuis tegen Laakkwartier a11es nog in
eigen hand te bebben. Spelers, trainer en begelóidíng heel veeL succes in rleze zwere i

tijden. wij verwachten a]le mogelijke inzet ven ju1}ie, Hopetijk íord.en jutlie daarbÍJ g,
steund door heel veel positief ingesteld.e .supporters d.ie l-uídkeels achter LENS I en Z'
zulLen sts&n. Tot zontteg dus. I

Uitslagen jeugd
8VC A].
DWo 31
Quintus B1
IJENS B3 , .

LyIa Cl
Quintus C1
r,ENS D].
DHC b2
Triomlh D2
RÍjsvijk El-

I,ENS 41
I,ENS BT
I,ENS T2
Quick 'Steps .B3

!I;NS C1
IEIÍS C2
Vredenburch D1
I.ENS D2
L,ENS 

,D3

I,ENS E]-

I,ENS E2
'rE!'rq E3
LENS !b
I,ENS E',
I,ENS- 36 -
LENS Fl .

DUNO F2
Duind.orp SV Fh
DWO 15
vuP 12

1

Duindorp SV E2
Vredenburch El+
Cromvliet E2
HW E6 ..
GDS E2
VÍetlenburch F1
1ENS I'2 . ., .

LENS F3
LINS f)+ . .,
],ENS F5

2-3
?-2
L-l+

l+ -0
'l-L'
1-?
6-3
b -t-
3-l+

1-L
0-0

'r-'l
t-6
3-3
1-0

_ n-o
-, 1-1

0_3
Het vooÍl.aatste kompetitÍe weekend alveer, \reeJ besrissingen zijn ar €ieverl-en- tyre A1verd zeterdag J.1. kaurpioen en l-rENS Al 8e&t a.s. zaterdag'in een rechiÈtreéks d.uL.I rnet
rjJauw zHart uitvechten vÍe er tveed.e uordt. Een "troosi;priJs'r moar toch. lrij lll. is de
kampioen aI bekeEè (owo) near voor ons is det niet tefan6riJtr. nl. i6 ve.ilig en kon zoter.
dog a1-s scherprechter optreden vooi HWII vst nog bezig ii om zich te handhsven. St,el Je.dus in op eell pittige ved6t,riitl. I,ENS Cl was à1 gedegrsdeeÍd en uitgespeeld. probeer:.in
de boernooieD een beet,le i]et zeffvertrouvÈn en het plezler In voetbóItén terug te kri.l6et
Voor -de overi§e teelBs is een ka.mpioenschrry íiet ha.à.Ibaar, l,fNS I)A veÍloor z&be.rde6 irouers
net, 6-3 van Dl{c en }iJ de E- en !'-teirus vinalen Hij het nieb bc}ougri3k. NotuurliJx
draaien en]íeLe vaYI deze tesns goed nee in hun klusse maer heL neJ&Èen vau de cerige pl.ek
heeft near onze uening neer neËRlríeve lÍ&nten rlr,,l die ene positieve het kamrioen (t!t)vorden. Ouders e» LeldeÍs gaan voak veken ontzettend te keey teEotr de spef,eÍtJes, de
nxindere goden Étg.oD vakgr reserve ouwille v8n het resultsrlt, rle'berliss-ingen va-n tle.. ,

scheidsrechter uorden l:eL bekÍitiseertt, Kortóur [een 1euke situo.Uie om in te moeten yoet-
ballen. Det ken nooi! de bedoel.ing zíJn 6eveest, van Jeugdvódtitls.I denke6'vi,i. viu enlíele
verslB.gen blikhen !ÍíJ terug op enkele vedstrijclen,

0



0p ! aprÍI vertrok een m€t enkele senioren vérsteikt A1 neer zeist om te voetballen tègehet Nederlands eLftaf t/rn 15 Jaar. Het beste elrtar net het.ueeste taLént ef,ir) orB rÍe d.ekenners noeten geroven. Ma?r ook rxNS heeft talent dat br.eek "r .o"i.'-íà d.e ,,perfecterl
oDtTang6t (of niet soars???) bl-eek onze rechtsbuiten nuben Jordan er zÍn in te heblen.De linkslack van AJax werd toteal veggespeeJ_d. rouis van ca"r zàg-àat-vi;f oinuten aan e,kwaro de kant op van paul en Fred.. snàí rèraen de gegerens van.nuben uit8ewisseld en deved'striJd gÍng veriler. T'E$s bl-eek goed. tegenstand t,à kunuen liua.n "n-ti* zerfs .rie kerop een Yoorsprong (tvee keer Ruben en 

""r-k"u" f.rerkeliJk schitterend Maurice). De elnd_ultslag verd 3-3 en vas ee'' Jui_ste afspiegeling van d.e krachtsverhoudinger op het ve1d.Jongens, pure' lropeganda voor LH{s en Ruben kleeg afgelopeh veek eén uÏtnodlging vanAJax on daar een paar keer uee te honen treÍnen. lat is echt te gék netuurr-iJk voor nubeldie ook a,l Eee traint biJ I'c Den Eaag. Heer- ,"àt 
"r."u" en naa.h er wat van. ríie veetwaar het al-l-eEaar nog op-uitdraeit. I{anneer je mede zorgt voor ir"i l"noro ven het derde-klasserscha.B van LENS zulren a,iJ niet ar te iroeiriJh doen biJ een eventueer transferhaar een beta,elde cl_ub .

LENS AL uaar 7-al st(een laat verslas)

I,ENS Eh - Cromvliet E2: 0-0

DIII{O 11 of tr'2 - UENS I'2 r 1-0

V1iP - Í,ENS F (0-3)

N€, de ned.er.l-aag ven een veek geleden nu lreer
sleeLd naa,r.we misten een beetJe geLuh in destrÍJtl. Goed gedaan Jongens en ueis;e.

'" ;

een 'goede redstriJd. Er vèid leuJr overge_afrrerking. Het, $as toch een spannende ved._,

'. ,. De Leider.

Midd'eE in de nacbt, om B uur;' noestèn ï.e verzaner.en ]rooi d" r,redstriJè tegen DI[{o. via rinsiders hadden we El gehoord tiat DrrNO, .p";i;;i. voor de.e ïedstriJd een aantar srelersvan Fl had ingezet, ziJn lre dan al zo bekènd? rs',nen ar. zo bang roó, on"t we had.den e-en.ilrÍma publiek en zelfs "3r:l egn earta, Jonge eentues kornen kiJken. Het verd. een heleleuke pot' ,oe zagen dat rENs aich prins, irrËtt"-"n goed overspóeLde, Een ger.tJk sper. rhad-den 
'ne 

daarom ook .ik verd.iend, naàr dat ,.t "i nurÀa" niet in. p"u"ïurr. Jongens. . ,

Hans.
q

Na een veek Yen aÍvezi8heid vas ik benleuwd hàe Ju1lie het Sedaan had.den, ook zonaler mij.kunnen Jurlie lrinnen ïet prettig is om te rez"r. 
-w,r-à" 

""à"iiijà' t"Ë;=ilr. ,oij speer_dennet 8 nan te8en 9 van vÏ?..Ma8r dat ,o"lt 
"Ào"-Àos 

nlet teveef-ziJnïnt dat kunnen jul--l-ie aan (zie vorig verslag). Na een éérsie rr"rd t"r""r. biJ efka.ar te b]iJven voetba.rlenging de tlreede helft beter, Toen u* euo.rat guicoo.a v.= visten lre de veg ( naar het iandere doel) te vind.en ein wer<I het 3_O in oni vooraeel. Jongens b]ÍJf zo voetballen en,.e bliJven winnen. ,oet ons in de komende to"iooÀiun een bekàr u"i-Ë;r;; opleveren.Verder veel voetbalplezier eE tot zaterdag.

De ( voetbal ) gÍoetj es van
Melis,

-9-
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DE LENSBEWE

64ste -Jaargang nu.mner 38, 3 mei 1991.
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OFFICIEEL:.
,Adleevij z1gi4g
27'16 J. _Lsheak, Sezo, Loevesteinlaan 506, 2533 CH Den Has,g, tel: 36?3605.

Boete

l-e boekin
2e boekÍn

strafzaak
strafzaak

Begistret iekosten
Begistiàt iekosten
Admini stratiekosten
AdmÍni stràtiekosten'

sf20
ss25'§ 20

Í35

:D.
Siekman
Sanders, B. Bogisch, ï,. v.
Merencia
KroI, W. Frèntzen, F. S!a.

FiJ n

Betaling vóór 1l+-05-1991 . d.oor overmaking op gÍrorekening .336?l_1 of bank-
rékening a29921+229 Babobank Den Haag, t.n.v. V.V.LENS te RiJswiJk oDder ver-
nelding van ttBoetett.

Het Bestuur.

A.q Zondag LENS - La.akkvartier aanv&ng 1l+.00 uur 1 ,

en natuurLiJk zijn we tlaar a1s tvaalfde nan biJ aanwezÍg !!

IENS .iubileunaktiviteiten
Ín het kLubgebouv hengen d.e affiches net daarop vermeLd. het prograffiia voor 18 nei t99t,
in het kader van het ?0 Jarig bestaan van LENS. Het Zeyenkaflp spektakel bevat de volgen-
de onderd.elen: zonerski-estafette , Junslangrace, ruchtkussen, korf-estafette, voll-ey
J oambel- . overgooÍ spel, zeephelling ps,rcours, kubus /krattenrace ; behendigheid.spel-, Aan de
meeste d.eelnemers is inmiddels vÍa cle aanvoerd.ers een progra.mnaboekJ e uitgereÍkt. Voor
BeLangstellenden is op de dag van het evenement een prograJrnaboekj e te verkriJgen (uiter-
aartl kosteloos). Aangezien de Jubil-eumfeestavond dit keer gekoppeid vordt net de Jaar-liikse med.e'werkersa,vond, vervachten viJ een grote opkomst, De uitnodigingen vord.en één -

dezer dagen d.oor het bestuuï uitgereÍkt, Wellicht ten overvloed.e melden uiJ U dat de
toegang voor de feestavond toegankeliJh zaL zíjn voor al-Le LENS-ers, yanef d.e A-klassers,
deelnemers v&n de_.Zevenkanrp en d.egene die een uitnodigi.ng ontvangt. Het is d.us bel-engrÍjk
det rfeestgangersrr met kinderen, voor deze gelegenheid een aLternatief voor hun kind.eren
zien te zoeken' zodat ziJ d.e feestavond tot in de kleine uurtjes mee kunnen :beleven.
I'li j blijven U via de LENS-revue op de hoogte te houtlen en lÍie desond.anks nog nieuwsgierig
is verzoeken vij bel-eefd doch dringend om 18 mei 1991,vanaf uit,erlijk 1'[.00 uur aan de 

,Hengelolaan op LENS ,acte de'presence,t te geven.

LENS EN DE ST]JGENDE L,]JN

First things first: door onopLettendheid (en afwezigheid) van' uir red.aktie is het kartrpioen.
schap van het zesd.e senioren zondagelftal t'd.oor onze vingerst' gegript, I{e trekken hei'
boetekleed aan en feJ-ícriteren dit el-ftaL alsnog met het vorÍge wèek behaalde kanpioen-
schap. '. . 

:

zoals ve in de vorige LENS-revue a1 voorspeld.en, zou het een spannend- weeken4 vorden
voor LENS. Het werà een weekend. met een sii;gende liJn. Eerst i.oest zaterdag 1 zÍJn neer-
dere erkennen is KSD. Het verd. uiteindetiJk 2-0 voor de staLmeesters en ziJ konden het
kampioenschap gaan vieren.. IENS verd veroord.eeld tot de nakonpetitie. Dit betekent een
eeks-loodzvare L'edstriJ tten met hopefijk toch nog een hoofd.priJ s voor. d.e mannen vEn iIlans de Bruin.

Het tveed.e zondagelftal wlst lraar het as.n toe vas. Het Eoest vinnen om niet te degra6e-
ren. GeliJkèpel- betekend.e een be s1i s singstredstïij d tegeh Nieuwenhooïn. De Westgeest-
reserYes bleven in een slechte ved.stïiJd tegen Tonegid.o helaas steken op dubbe]-b1anh' en zull-en dus nog eeD keer stevig aan de bak moeten. De vedstÍlJd vordt zondag a.s,al gespeeld. om 10.30 uur op het terrein van llermes dus,
ri aan àe àpttn"o"i" van d.it weekend. LENS L speeld.e op Mad.estein tegen nededegrada.tíe-
kandidaat GDA. Zond.er de gebl"esseeïde Íheo Dikstra maar met de herstel-de Bichard v.d.
Hoek startte LENS de vedstriJd verressend..

1



Reeds in de vierde ninuut pegelde Richard v.d.. Iloek een intlirecte vrije trap langs tle.
GDA cloelman. Deze onverwachte openÍng maakte GDA duidetijk nerveus. VerdedÍgers lieten
zích "gek" Eaken door Ruben Jordan d.ie voorzet na. voorzet ,Iosliet , Fred Spa en Jan . "

Buitelaer konden af en toe vanaf hàt niddeirvèÍd:'vri j opkóien'kortom, IENS hed de wed-
striJd steviS in hand.en. Zo 6tevi6 zelfs dat na 2, minute! Jer SuiteLaar ongehind.erd- kon
inkoppen na een voorzet vEn Buben Joraan (2-0). De [edstrÍJd .teek bes]ist rrare het niet
dat nog geen ninuut Ièter verdealÍgend uÍtblinker Percy Bieknbn de ba1 met een sierliJke
boog achter Patrick Puister deed beland.en. Nu vas bet de beurt ean LENS on nerveus te
vorden' De or6anisatie ïas zoek en het Llet zich ver terugd.ringen d.oor.het ogenschiJn.:'
liJk ontketentle GDA. Even voor d.e rust kvam GDA zelfs lanlsziJ d.oor een ls.nge schuiver
waar Puister ka.nsloos op uas. Na rust werd er d.oor 

- 
LENS getvijferal. }{oest het genoegen

neEen Eet dat ene puntJe of moest voor de vinst gelaan vórden. oor c»,q had het moeiliJk
met de ontstane situa.tie, Gevolg: een vlakke ïedétriJd totdat Ruben Jordan zorn tien
Eínuten voor tijd in d.e rebound. d.e, nae,r later breek, winnende treffer inschoot. rn d.e
resterende bloedstoll-end'e mi4uten b}eef, ï,gNS Eet vallen en .opstaan overeind en verd. d.e
overwinning uitbundig gèviercl.

ZoaLs ve Yori8e l,eek ooÈ aI voorspeLd.en werd Studio Sport gedevalueerd. tot een zoute-
loos progranEaatje net surogaat-spannin8 1n vergerijking ][et deze overvalste kraker,
Maar' ' ' WE ZIJN EB NOG NIETI !! 0m definiti.ef degradatie te ontlopen za.l Lanstaande zon-
dag gevonnen noeten uoralen van ],aakkwartier. Met el-k and.er resultaat zijn we 8'fhe.nke-
liJk van d.e uitslagen van rle overige l'edstïiJden. BiJ vinst is LENS ge1iSk scherprechter
voor Di'I0 ' DSO en GDA. f$ree van de drie degts.tlerén d.an rechtstreeks 'en de derde zal nog
een besLi s singsvedstrij d moeten spelen. LENS Eoet d.us nog een keer ale kr€.chten bund.el-en.
SpeLers, technische leiding en supporters zuIlen nog é6n keer all.es uit de kast moeten
haren zod.at we volgend.e week studio sport niet een meer wirl-en (en kunnen ?) zien,

red.

A.S. Zondag IENS - ï,aakkvartier aanvang 11+.OO uur
U bent er toch ook biJ??? -

fIJENSj ee.
* I,Iog ruÍn tvee weken ! ! ' . i

tt LENS 70 Jear! I U houdt toch ook l-B mel vriJ?
x Het is eei.tÍ;a;e stil geveèst rond. de pu"loon Joop wiLlems maar d.e afgelopen vekenvist hiJ toch veer op te vaIlen dooÍ de resultaten van.het eerste feilloos te voori.

spellen.
* Eerst tle Hc-cup tegen Vltesse Delft. HíJ \'oorzag d.e O-0 en vist ook ie melden dat LXNS[et, strafschoppen zou winnen.
#vervo1gen§voorSpe1dehiJ.ookde2-3vinStopcDA.
# U kunt Jöop tot en net.5 mei 

'condulteren 
op het lange Voorhàut, vierae attractie, finfs,

de tent met het opschrift "Maitre Joop, voor a1 uw voorspeJ-Iingenrr .
* Steun en toeverlaat van zontlag LENS B Ron Scholten rlreigt aan het eintt van het sei- ..'zoen zijn schoenen aan de willen te hangen.
* zijn collegats lappen ziJn privé-redenen ,aan hun Laars en vragen een ied.er die het ' '' 

.achtste en IENS Ín het algenèen een varn hart toed.raagt, Joöp over ale streep te trekken.
* Zijn telefoonnurmer is 070-3610233 (na :-8,00 uur).
* Jirn Harn en Wí1lem Kltihnen ziJn er vederon in gesfasgd. de J aarliJ kse, klaverJ astrofeete veroveren.

.# Zij,no8en zich weer een Jaai lang I'koninÈskoppel van LENSfl"noémen,
* Dat de v&tler-zoon verhoud.Íng zich soms vel eens vreemd openbaart ma6 uit.het volgendebliJken.

-2-



n I:"":.?l?--!lll"I9:q.r) tegen zijn veder toen hiJ zvaar gewond. ter e,arrre vas geótorr. en zrJn vader r-iefde.'vor. met d.e vaterzak kvan aansJokken: rwat kom-Íé doenr.,10h, ikheb je toch nÍet geroepen l?l?t' (....)
.* Mggel "il .r.nqs even vijzen op de besr-issingsredstriJ d d.ie LENS 2 zondag a:s. om 10.30uur speert tegen NÍeuwenhoorn. De wedstriJd wordt afleuerkt op het terrËin -;""-íu;;;-

DVS. : ..
* Jongens , sterkte !

* zaar I kon, ond.anks onze oproep van rrorige week, niet rrachten.en $erd voordet d.e vorigeneyue verscheen aL kanpioen.
+ tr'lauw hoor, toch gefeliciteerd. !! '.

A.S. Zaterdag speelt zat. 1 en zat.
12.00 uur svcI,I/GEB 2 - LENS 2
1)+.OO uuÍ SVGW/GEB 1 - LENS L
Terrein : Guntersteinveg.

UNICORN UN]COBN

- Uitslasen 3e kl-. ru,lvB

2 vrÍentls chappeliJ k:

IINICORN UNICONN

Leakkvàrtier - VIO'S 
'

DWo - DSO
GDA - LENS -

H.v, Holland
DW0

!s0
ï,aakkwartier
Wippoltler
GDA

It

9P4====LEIE===3=1
De nensen met het minste verstand. van het spel-IetJe, liet ei: , zich: afgelopen zonalag kom_pleet neesl-epen 'door hun emotÍes. Kortom, uir eigen redaktie vas afgóIopàn zond.ag de,..lrNlcoRNrapporteur ! I

1. Delfia
2. WC
3. Vredenburch
1+, I.lestlandia
,. WOS
6. IENS

6
"6

6
6
6
6

7.
o

9.
10.
11,
12.

UI{ICORN

I,Iestland.ia - WC
Delfia - Vredenbureh

- Wippolder - H.v,Hoffanti
Kompeti tiestand
r.. vlos
2. WC
3. Vredenburch
b. Hestlandia
5. Laakkl,artier
6, I{ippolder
Stand 3e periode-ti tel-:

0-0
2-r
J.-U

l_-0
7-2
2-3

21-30
2t-25
21,-21+
2t-23
2L-2t
2t-2t

!l+-18
33-26
26-21+
JU_Z)
33-31
z, t-to

[. Delfia \" 2f-20 3O-3,
8, H.v.Hol-1and, ZL-ZO ZA-3g.
9. LXNS 2r -i 8 ,A-.o-: ------- - - - =---: -_: :,-J.u, DWO 2!_17 3r_\2

11 . GDA 2r-rT 3O-)+2 ,-.

12. DSo 2i_16 264.1

-L1
-9
-9
-7
-t
-6

+6
+6
+5
+2
+1
+1

6-6

6)+
6-3
6-3
6-z

+0
:-2

-5
-3

-6
lledstri.l tlprogramla 05-o5-1991
LENS - Ï,E akkkuertier
DSO - GDA

,H. v., Hol]and - De,lfia

VIOS - I{ippolderwc - DHo -.

Vred.enburch - Westlandla

A.S. Zond.ag " .LENS j IJaakkqartier 'aanveng Ll+,00 uur.Bent U er dan ook veer biJ? Zij hebben Uv steui fraraer noai6 dan ooit!

UNICONN UNICORN TINICORN IINICORN IJNICORN .r. . '

r'angs deze veg vi1 ik ied.ereen bedanken die ons d.eze konpetitie heeft gèsteund. Helaashet ka,pioenschap hebben-ve-niet kunnen behar-en, maar de kompetitie ïas met 31 uit, 22,nedstrlJden en een periodetiter succesvof. ook het 2e behaalàe een eervolre Je plaats,
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Ik hoo! de.t de IENS suppolters ons de koEend.e wedstriJalen in d.e nakonpetitle veer zul-
Ien Eteunèn. WiJ zull-en ons best d.oen om toch nog een promotie naar d.e hoofdklasse af
te dvin§en.

fk vens IENS zondag veel- succes in de belangriJke vedstriJd tegen Laakkqertler, behoud\
ven het 3e klasserschep staat op spell ! !

EE"ns de BruiJn
Tranier ï.ENS ( zat )

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREI\Ï ZONDAG S

ÈDÈÈÈÈDDDDDDDDDDDDDbDD

UitsLagen 28 april
GDA ].
I.,ENS 2
Texas DHB 2
11Y U J
LENS 6
LENS T
LEI{S B

LENS 9

- I,ENS 1
- Tonegido 2
- IENS 3
- IENS l+

- Archipel
- KiJkduin 5

-BTC\
-.quick Steps 6

2-3
0-0
3-l-
2-L
1-3
6-z
)+-3

r.-3

Progra.ma zonAag 5 nei
LXNS 1- Laekkvartier 1.
!ENS'2 - Nieurenhoorn. 2' -terrein
degratlatie
IENS6-IENST
I,ENS I - S0A veteranentoernooi 

.

9 nei

Alpina Toernooi: Nadorp Ma-ke1a,ars
LENS/Alpina 2
3rand.veer..

Progranma 6 mei 1991

rt+ . ob uur
10.30 uur

1l-.00 uur
10.00 uur

Dond.erdag

' 21. 15 uur ï,EtlS : '- YgY l
l,igging Spoïtha1 Zuialhs.ghe:

532/t026
HSiMES DVS.

vr.

.i

2c. Zuiilhaghe'

Melis Stokelaan 1201.

W. ïoek V1
Be sli s singsrredstriJ d inzake

n.n Y2

? uur IENS B - BMT toernooi
Zondag 12 nei
? uur LENS 3 - Marathon toernooi
Opqtel l,ingen
LENS 1 t/n ! a1s bekend.

AfschriJven
LENS 1 t/m !: zie vorige week.

L]GG]NG TEBBEINEN:
Hermes DVS - Sportpark "Harga", Schiedero Noord, tet; 010-l+?1139?
S0A - Sportpark "Kijkduin", MachieL VriJenhoeklaan, tei:
BMT - Hengetolaan, telz 070-3662167,

zzzzzzzzzzzzzT,zzz
Z ZAAIVOETBAI 7.

LLL LL LI)b LlrtJ IrlJ Ir lJtJ Ir

UitsLaeen 22 t /m 2í apral-

o7o-32r01r.3

ri

Vogel 1 - LENS l- 2-9
Door deze vinst en het gel-iJk spel van concurrent Snovcaup heeft LENS 1eén veek eerder
d.an verwacht het k€.upioenschap bebasl-d. IarteliJk geíelicíteerd.met dit -uitstekentl re-
suftaat eil eindeliJk kunnen Ju11ie vólgdnd seizöen in de le.klasse acteren, gok hier
veryachten $iJ veel van Jullie. . . .. ,:

1
2
3

Il



Topscorers seizoen ,go/,gr

l+O doel-punten
27 aloelpunten
23 d.oelpunten
21 doelpunten
19 aloel-punten
16 doelpunten

tr'. Disseldorp
A. Kwpers
E.v. KniJ ff
S. d.e Nennie
L. Sinke
J, Heyink

LXNS 6
TENS 7
LENS ?
],ENS 7
TENS 3
],ENS B

(zat.)

LENS 7 549I9=Eg
Eindetijk dan iets,over het kampioenschap van LENS J in het krantJe, Mi.Jn excuses dat
het zoleng. duurde, Ons Te elftal k$artr vorig seizoen nog in de reserve 2e klesse uit.
Dat seizoen konden ziJ zich redelijk handhaven. Helaas warén viJ (Seko) aan het begin
ven dit seizoen door allerlei omstandigheden gedlrongen LENS I terug te plaatsen in de
reÉerve Je klasse.. I,ENS ? boos! En uisschien lrel een beétJe terecht maar; uiteÍndeIíjk
ziJu ze d.an toch, ziJ het net veel tegenzin, begonnen in de reserve 3e klasse J. Om U
een idee te geven van het overvicht dat LENS ?. in deze korDpetitie had., vol-gen hier nog
een es.ntal uitslagen:
Paraat l+

SVH 3
VDS l+

Celerites
IENS 7
IENS 7
IENS 7
LENS 7 .

b

LENS ? ..

TENS 7
TENS 7
LENS I . .,

Paraat l+ -:

Bohemen 2
svH 3
!,rvs 2

0-11
0-10
0-1-L
0-11
t-
6-
7-
6-

0
0
0
l_

LENS 7 zondag'vÍerd. dus met oveïnacht en ongeslegen kampioen. Dit is onflanks alat ze een
klasse tel-eag speelden toch een buitengevoon goede preetatie. Het eind.resul-taat van
LENS 7 vas: ' : :
20 vedstrijden gespeeld )l0 punten
122 d.oelpunten voor slecht 19 doelpunten tegen (19 fouten maàr,Jan).

fk kan dus uef, nanens de Seko zeggen, d.at ï,ENS J een enorme sportieie revancht heeft ge-
nomen op het ïesluit van de Seko. LENS ? is ook een elftal- 'waar heel LENS trots op k&n

Jongens alsnog gefeliciteerd

P.S. LENS 6 volgt vol-gende veek.

A.S. Zondag LENS - Laakkvartier aanvang 1lr.0o uur
Pi.n en spelers, succes, we stean achter Ju]lie!!!

T,ZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZ,ZZT,ZZZZZZZZZZZZZT,ZZZ
Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.IJADDER Z
zzT,zzzzzzzzzzT.T.zT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslag Woensdag 2l+ april 1-99L
Duno l+ - LPIIS e 0-0

iI tUitsl n zaterala 1
KSD - LENS
Takdier Boys - LINS

. .2-0
) q_,

2, mei 1991

a

I,ENS 3/II
I,XNS 1

KSD Kampioen.

Toernooien zaterdag
Postalia- terrein èroenendaal 11, Wassenaar tel-: 32\3\2L
Marine- teïrei! 0ude Waalsdorperveg, Nieuïe Alexanderkazerne ,

32|+t+253

LENS zaterdag heeft het op een druk bezocht veld bij KSD niet kr:nnen redden. De ner-
veus gespeelde vedstriJd eÍndigde in een 2-O stand voor KSD.

bij
biJ
tel



Deze overwinning bezorgde KSD het kampÍoenschap in de eerste kLasse B van de H,V,B. De
eniBe mogeliJkheid. voor LXNS om alsnog oveï te gaan naar de hoofdklasse is het-winnen
van d.e nakonpetitie. Ook hier hebben ve uw steun als toeschouïer ffeer biJ nodig. Kómt u
elLen daaron (net, zoaLs biJ KA.D ) kiJken naar de nakompetitie, Al-vast bedankt. De na-
kompetitie voor de eerste klasse B bestaat uit de ploegen.LENS, Postel-ia en XVC.

VAll HET JEUGDFBoNT

Algemeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, Chopinstraat lO3, 255]- SV Den Haag.
. tel: 397015\. BiJ. geen gehoor: 36311+18 r'red Grens.

trledstrii dproara.mma A-B-C-D-E en f' J eusd.

Afbel-len voor ond,erstaand.e vedstrijden alleen biJ Paul v.d.Steen (SgZOfr&) '
zo snel- mogeliJk doch uiterliJk voor vrij d.Egavond 1!.00 uur. BiJ geen gehoor
belLen naar tr'red Grens (3635\18). In uiteïste nood nog op zateràaporgèr, op'
LENS (366131\) nei LOO uur bij iemand. van de Jeugdkonmissie.
Elfta.l datum aanvang tegenstander uit/thuis terrein/veld sam, k.l,ens

à

9
6
B

9
It

9
l+

9
6
9
l+

9
Il

5
9
6
9
9
l+

9
l+

9
l+

9
4

9
l+

B

B

9
l+

B
l+

9
l+

o
l+

o

!
9
l}

9

A1

BL

B2

B3

C1

a?

D1

D2

mei
mei
nei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
nei
mei
mei
nei
ner
nei
mei
nei
mei
mei
mei
mei
nei
mei
neÍ
nei
neÍ
mei
meÍ
mei
nei
mei
mei
nei
I]IeI
EeÍ
tne 1
nel
nxe i
nei
ne]

IIEI

10.00
15 .00
18.30
18.15
15.00
10.30
10. 00
10. 30
15.00
19.00
10.30
11 .1'
15.oo
r-1 . r-5
t2.\5
J.-L . UU

.00

,00

12.00
13,00

Vitesse Delfttoernooi (zie kopy) Oude Laan/Dtft B,)+5 (auto)
Sixestoernooi op LENS (zie,kopy) Ll+.30
IIMSH A1 uit Vrederustlaan . 17.\5(uit) . ,

Zaalvoetba.l- Snoekie (zie kopy ) Majubastr. 1?.30(hel) :l
Sixestoernooi. op LENS (zie kopy ) , ' 11+.30
LENStoernooi (zie kopy) - 9.\,
Heeïj ensdamtoernooi ( zié . kopy ) Molenweg/L ' dsni 9 .15 ( auto )
LENstoernooi .(zie kopy) g,\5
Sixestoernooi- op LENS (zie kopy) 1l*.30
BTC C1 thuis VI 18.1,
Meeulrenpas,ttoernooi ( zie kopy) Hoogvliet /R I da.n B.L5(auio)
LENstoernooi (zie kopy) .: 10.30

LENstoernooi (zie kopy ) , g.\5
Laakkvartier DI. thuis " V1 12.00
Vertrek naar Limburg (zie kopy) '1O.l+5
BTC D2 thuis yZ 18.15

D3

EI

E2

El+

E5

E6

F1

T2

I'?

I'l+

12.
11.
14.
1l+ .
t3,
11.
1l+ '

11
L2
1l_

9
1l+

1)+

00
00
00
00
00

00
00
30
30
30
30
30
00

10

11
!2

9
tz

t2

Vertrek near Limburg (zie kopy)
Sixestoernooi op IENS (zie kopy )
BÍC toernool (zie kopy ) HoutlriJk
Sixestoernooi op LENS (zie kopy)
BTC toernooi (zie kopy ) HoutwiJk
blxesloernool op lJ.Eil\rlt ( zle lropy )
VriJ
SixestoernooÍ'op LENS (zie kopy )
FVC toernooi (zie kopy) '- ' SpperkPr.Irene '
Sixestoernooi op I,ENS (zie kopy)
Wilhelmustoernooi ( zie kopy ) Wèst+lietveg/Vbg
trainen, eten, slapen op IENS (zie kopy)
trainen , eten, slapen op IENS (zie kopy) .

10. l+5

11.30 :

B.r5(auto)
11. 30
12 . 15 ( eut'ö )
11.30

.00

.00

?n
_L) ( auto,
30
\5 ( auto )

.00

.00

9
13

a

3lauu Zuarttoernooi (zie kopy )Dr.Mansveltka de/W tnasr 12.00(auto)
0ranJeplein toernooi (zie kopy) Buurtveg 10.00(auto)
trainen, et en, slapen op LENS (zie kopy) 11+.00
Vredenburchtoernooí (zie kopy) Vretlenburchv. 8,f5(auto)
Tonegid.o toernooi (zie korv) noodeln/Vrburq 11.)+5(auto)
Vred.enburchtoernooi ( zie kópy ) Vredenburchwe[ 8.f5(auto)
VUC toernooÍ (zie kopy) 't Kleine loo 10.15(auto)
Wil-hel-nustoernooi ( zie kopy )Westvlietv/Vbg - 9,l+I(auto)
3lauv Zvarttoernooi ( zi'e kopy ) Dr.líansveltk/tl' n 1l-.\5(auto)
Vredenbuïchtoernooi(zie kopy) Vreàenburchveg 8.f5(auto)
Vrij
Vredenburchtoernooi(zie kopy) Vredenburchueg B.Ir5(auto)
VUC toernooi ( zie kopy ) rt KLeine Loo 9. )+5 ( auto )

tt.?,
11. 00
13. 15

' 9.t5

6

F5. 9.\5 -

11. 00



A1

*** trrI moet zijn,
El- ll mei 13. O0 BTC toernooi (zie kopy) HoutviJk 12 .15 ( auto )

B]JZONDEBITEDEN:

-aansezig Juko vanaf 8.1, uur: P,vd. Steen en !'. Grens
-gaarne oud.ers net Yervoer voor al-Ie uittoernooien
-geen training,op: zie biJ de kopy

Toernooien l+ en 9 nei

opstelling

0p zaterdag h nei een toernooÍ biJ Vitesse Delft. Vorig.seizoen wonnen
ve daar d.e wisselbeker, dus opnieUv naar De1ft. Tegenstand.exs ziJn
Vitesse DeLft, DHL, RAVA, VredenbuÍch en Westlantlia, De weatstriJden
duren 2 x 1! minuten, en ;uiIie beginnen on l-0.00 uur, prij sui-treiking
on Lr.L5 uur. , ,:
aLs bekend met lÍ, Bannis, zond.el W. Pierau en M.'Visser.
zie ook Sixestoernooi op 9 nei ' ,. I I

B2 Zaterd.ag l+'mei LINStoernooÍl íet'3 vedstrijden ,.ri 2-* 20 minuten. JuLl-ie

opstelling

eerste vedstriJd is om 10.30 uur, daarna spel-en jullie om l-2.00 uur en
13.30 uur. FriJsuitrelking is om 15.00 uur.

:,aIs bekenal net W.v. Dienen, W. Pierau en-M. Visser. ,'
- Donderdag 9 nei een toernooi biJ HeerJansda.:n. Eën klein uur riJden,. en de
eerste wedstriJd is om 11.00 uur. Tegenstanders ziJn Nieuwenkerk, Good-

: Zaterd.eg h nei , LENStoernooi , met 3 vettstriJden \Ían 2 x 20 minuten, d.e

eerste om 10.30 uur, en tle priJ suitr:eiking is 15.00'uur.
: als bekend.. Zie ook Sixestoernooi op 9 nei. .,

opste]l-ing

0p Henelvaartsdag 'naar Meeuwenplaat óm een toernooi té spelen tegen SïoD,
Meeuwenplaat en BLoemhof. Na d.e poulevetlstri j den volgt een finaleronde.
De wedstriJden duren 2, ÉÍn, en d.e eerste vedstriJd is om 10.25 uur. ' -

PrÍJsuitreikins oE 17.00 uur, ..
el-s bekend. 

_

0p zeterdag I+ mei een LINStoernooi, net 3 vedstriJalen van 2 x 20 íinuten,
waarbiJ jullie teginnen on 11.15 uur, en de prijzen vord.en uitgereikt or
15.00 uur,
al-s bekend. zonder M. Mattheijer. Zié ook Sixestoernooi, op ! mei.

0p zaterd.ag een thuistoernooi, samen net C2. Ju11ie spelèn. drie weàstriJ-
den van 2 x 20 minuten, en de eerste ved.striJd is om 11.15 uur. De
prj.jzen vorden uitgereikt om 15.00 uur. . --;J:'.r '
a1s bekend. Zie ook Sixestoernooi op ! mei. , .. . *.r . { ;.,..
Op zaterd.ag }+ irei eèn toernooí biJ BTC, Tegenstand.ers zijn: BTC, SFC,
DSO en VUC. Jullie beginnen om 9.00 urii,'en de priJzen vorden uitgèreikt
on 13.15 uur. ' : ''1 '.
als bekend. Zie ook Sixestoernooi op ! mei.

D?

opstelling
cL

opstelling
c2

opstelllng
D3

opstelliirg

opstelling
E3

opstelling
EI+

opstelLing
nrq.

D2

E1 0p zaterdag L nei spelen Jullie. biJ BTC een toernooi,ven- Ir vedstriJden.
De tegenstanders zijn BTC, VCS, DSo en BSC 68..Jul1-ie begirnen om 13.,25
uur, en tle priJzen vorden uitgereikt on 17,Lr.uuf. Yeel.succes.
a1s bekend. Zie ook Sixestoernooi op 9 mei.

Een toernooi bij nVC voor Ju11j-e op zaterdag 4'meÍ, met a1s deelneEers
RVC, Quick,. WC en DSO. Jul1ie be.ginnen L3.25 uur, en de p"iJzen.vorden
uitgereikt on 17.15 uur..
aIs bekend. ZÍe ook Sixestoernooi op ! mei. ,D

Een toernooi biJ l,Iilhel-n'nrs in voorburg, op zaterd.ag )+ mei, uaar
11.00 uur begÍnnen. Tegenstand.ers ziJn nu nog niet bekend. - ':
aIs bekentl.

Op HeneLvaertsdag een toernooí biJ Blauv Zvart in Wassenaarl De
is on 13.30 uur, en de prijzen vord.en uitgereikt om 15.30.uur.

Ju11ie on

aanvan8
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opstellling
E6

opstellíng
E1

opstelLing

opsteffing

opstelling

opFtel].ing

r'3

opstel]ing
I'1+

tr'2

Tegenstanders zijn BKDEO, Quick en B1auv Zvar+..
al-s bekend.

Op zaterdeg I+ rnei naar Oranjeplein voor een toernooi met als tegenst d.er s
OranJeplein, VUC, DSO en GONA. Ju11ie beginnen om 11.25 uur, en het e nd.e
is on ]6.00 uur .

als bekenal.

Ju11ie spelen eerst zaterdag L roei bij BTC een uiddagtoernooÍ, net als -*
tegenstanders BTC, Duinoord, HDV en BSC 68. Dit toeïnooi begint om 13.00
uur, en het einde is on 1-.r.1-5 uur. .,, . '-

a1s bekend.

0p dondeldag 9 Eei spelen jullie bij Tonegid.o een toernooi met a1s. tegen-
standers. Tonegido, RI(Avv en oIiveo. Ju1lie beginnen om 13.00 uur en de
priJzen vorden uitgereikt om 16.00 uur.'
als bekend.

0p zaterdag l+ nei een toernooi bij Vredenburch, net aIs -tegenstand.ers Lyra,
Ve1o, DI,l0 en Vredenburch. JulLie beginnen om 9,00 uuJ, en de prÍJzen
vorden uitgereikt on 12.30 uur. '' l

aIs bekend..

0p HemeLvaartsdag 9 mei een toernooi biJ WC, met a1s deelnemers IIVV,
vUC en Duno. Ju11ie beginnen om .L1.20 uur, en het einde is om 13,30 uur.
s.Is bekend..

0p zaterd.ag )r nei naar Wilhel-nxus, vooï een toernooi wat om l-l-,00 uur
begint. Tegenste,nd.ers zijn nog niet bekend,
a1s bekentl.

opstelllng
F5

0p zaterdag Ir neí een toernooi biJ Vredenburch, Eet aIs deel-nemend.e tea;ns
Lyra, DliO, Vred.enburch en VELO. Ju11ie.beginnen on 9.00 uur, en het eind.e
is on 12.30 uur ,

a1s bekend. -

opste.1ling

Op zaterdag lr nei een toernooi bij Viedenburch. Jullie teginnen on 9.1+,
uur. De tegenstand.eïs zijn Vred.enburch, Delfia,'DWo en BKAYV. Het eind.e
is om 12.30 uur.
a.Is bekend.

0p dondeïdag 9 mei een toernooi bij WC. De eerste vetlstrijd is on l-l-,00
uur en het einde is om 13.30 uur.

opstelling :. aIs bekend..

Sixestoernooi op IXNS

0p danderds,g 9 mei Hemelvaart sd.ag, zi.jn eï nogal wat teans die niet spelen. De veld.en
op LENS zijn ecbter heLemaal l-eeg. Niet om aan te zien,. nÍet lÍaar M\Iij veïzonnen
daarom een Sixestoernooi, we mixen wat, teans van I,ENS door eLkaar en voetbellen ond.er-
ling toernooi op halve veldjes, I^le verwachten alle spelers van A1 ,81,83, C2 ,D1 ,D2 ,D3 ,
E1,E2 ren E3 op d.eze dag. NatuurLijk niet d.e spelers van Dl- en D2 die.in Limburg zitten,
Nas.st het voetbalLen (t e uur) staat d.e fre:"e àag ook d.e barbeque aan. Niet al-leen vooï
d.e speleis maar ook voor de ouders of voor de teams d.ie terug konen van de toernooien.
Aan de bar 'is vlees te koop voor J 2,!0 (karbonade, saté incl: stokbrood. en satésaus).
We maken er gelroon een heLe toffe, EezèLlige dag vaà. Neem gerust ook een vriendJe mee
van dezelfde leeft,iJd. HiJ kan gerust Inee voetbaflen en nee eten. Er is genoeg. Zorg
alIenaal zeLf voor je voetbalkleding en !e1 !reJ- even af a1s je niet kan tel: 3970111+..

P,S. A1 en 81. spelen samen, 83 en C2 doen hetzeLfde en de D- en E-klassers ook. Bi.J de
ls.atste groep ook nog een lenaltybokaa]lÍed strij d met natuurlijk drie prijzen voor
d.e beste schutters.

Zaa.lvoetbal- Snoekie

Op speciaal verzoek van Snoekie gaan 6 spelers va.n 81 toch nog één keer de zaal in.
Snoekie speelt in de Majubastraat, Sporthal Transvaal. verzaneLen bij de hal- moeten:
M.v,d. Berg, B.vd.S1uys, H, Verhey. H. Pronk, D, JongeJan en F. Al,lad.in.

B



D-klassers ns.ar Linburg: 9 t/m l-1 meÍ

De D-klasse-rs gaan e1s eerste groep naar Linburg toe...0m 10.1+5 uur verwachten wiJ tie
volgende spèl-ets op IENS :

A. Alkabi, J. Buis, W. Daamen, J eI Haddioui, J.
R, Herreïijn, A, Nol-ten, L. Peek, R. vd. Post, j.
L,eid.ers: A t s-Gr'avendiJ k ' en L. v. RiJn.

Wat_ hoeten Ju11ie meenemen: een slaapzak (;ultie- slapen in caravans), een llyama, tanden-
torbtet, tand.paàte, zeep en douchespullen, zwembroe!, twee paaï Í-,XNskousen, tvee witte
broekjes, een lÉivsshirt van Jezelf, een schone ond.erbroek, schone soklen en een trainings
pak, NatuurliJk neen je ook een Jas mee en ten hoogste Í f5,- zakgeld in een portemon:-
nee. Neem ook een luchpakket, lrat snoep en te drinken mee voor de eerste dag. 0p 10.nei
spelen Jullie een vedstriJd en op 11 nei een toernooi in Sittard. On I 2l-.00 uur komenjuLlie op. 11 uei ueer terug op LENS, Maak er iets- leuks van. 

. .-. i, 
.

Beisj es Limbure

Nog lang niet aLle deelnemers hebben de l-aatste Í 50,- bet,aald. Yooï zondag 12 nei noet
echt al-l-es betaa.l-d zijn. Doe het snel kontant biJ Paul vd. Steen op.LENS.

LENS E)+, X5 en E6 opgelet

AIle spelers van X)+, E! en E6 vorden op voensdag B nei om l-l+.OO uur op.d.e training ver-.
wacht. Voor diegenen die blijven slapen meenemen: stretcher, luchtbed. of .matrasJe.ruet
een slaapzak' pyama, tand.enborstel en tandpasta verder een kompl-eet LENStenue, voetbal-..
schoenen, gymschoenen, trainingspak, extra sporttenue, twee hand.doeken eD een jas. o!

_ uoensdag na d.e training en het douchen gaBn we eten en daarna. in I{aterl-oo vat voetbal
theorie doen. HÍerna gaan ve naar het strand om r l,9.OO uur. Gaarne dan ouders met ver-
voer en voor begeleiding op het stranil. Om 21.00 uuï gaan ve veer terug naar I,ENS en be-

- kijken ve wat videors daÉrna lekker slapen. Donalerdag p uei om B.3O uur ontbiJten'eir om
9.00 uur beginnen ve met een onderlingvoetbsltoernooi , Als l-eetste gaan ve gm circa
1l-'00 uuï al-s afsluiting om de penal-tybokaal strijden. Hierna douchen, eten en naar huis.
VeeL plezieD.

,, ;
P'S. Willen de ouders d.ie meegaan voor vervoer en begeleidíng op het strand d.it aan d.e

leider doorgeven en tevens op hun kind bl-iJ ft slapen.

Vier te n vier

Hage, R. vd. Hèijden, nl genarihs, 
.

front en .q,. Senl

Hel-aas bl-eek tiidens cle voorrond.es op het veld van HMSH dat veef verenigingen er niets
van snappen. Schreeuvende leiders en oudeïs lengs de kant die de spelers ophit"tun en
zich bemoeiden met het spelr Net' niet de bettoelin§ van dit spel. JaDmer hooi. Het LENS
E-viertal eindigde op een derde pLaats d.oor soms te sl-ap en soms heeL goed. voetbal. '
3ij de D-klassers was de opkonst zeer slecht te noemen afgelopen zondag. slechts 1\
spel-ers varen er' Abd.ul Akkabi, IsmaeL el Haddioui, Jeamrot Pronk en Akif Sen. rne! àIs-,',
reserve Lesley Peek gaan na.ar de afdelingskampioenschappen op dond.erd.ag 2 nei biJ KI{D.
Verzamelen op LENS om 16.à5 uur. " -. .:

Geen trainÍng 
, .. :.

De ond.erstaande trainingen yerva]1en: : .

dond.erdag 2 mei , ,oo, d" D=selektie. De C-seLektie tiaint ve.l-!! ' L' : '
naandag 6 nei : voor d.e B-selektie. De t.weed.e j;"r;- i-iii.;;... t"àtr", ,,"i "a" 

, 1-
kLassers nee om 1!.1) uut',

woensd.ag 8 nei : voor de l- "" i-""r"íti". l. lroensd.agmÍd daeklub (h- en r,- en.t.sere
B-C-D ) gaat ve1 d.oor. - ;r' ' -

tlonderdag ! nei : voor tle C- en D-selektie. .: ':\1: l ' : :

- ': '
De overige trainingen gaan normaaL door.

Ceen/Deen cup

Helaas verden zovel CI als D1 vorige veek dinsdag uitgeschakeld...Dl verloor-na èen,.Ieu]re.r
wedstri jd met 2-0 van trrJC en .CI verl-ooï door penaltyschieten van Gravenzand.e. Jag5er ' " :
jongens maar Ju]lie hebben echt je best gedaan.
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Jong LENS

Begin.Juni vi1lèn lre het seizoen t+èer afsluÍten met een uitgave van Jong LENS. Voor ie
nieuwe speiers el leid.ers even een korte uitleg. De Jeugdkormissie bliki in deze special(
LXNSrevue terug cp het afgelopen seizoen 9o/9f err neemt ieder elfta,L even onder de loep.
Verder 'kijken viJ ttan vooruii naar het nieuwe seizoen. Ook ie lei6ers l-aten de spelers .
even d.e reyue pasBeren bf beki;ken het elftaL in zrn geheel. lJe verzoeken biJ deze aanalle leiders om voor L Juni hun kopy (roinirnaaL óén Al+-vel_ ) in te Leveren bij paul vd.
Steen. Natuurlljk spreekt het vooï zich dat geen teem mag ontbreken in d.eze Jong LENS.
Extra, kopy, van ouders, senioren of ríie d.an ook (spelers bv.) i6 van harte velkóm.

Toernooien-

Nogmaal ev€n' eandacht voor,het vofgeDde:

-uittoeïnooien ziin vas,k al-l-een te bereiken &et behulp ve.n de oud.ers net eèn auto. Lei-
d.ers: regel het vervoer zo snel nogelijk van te voren. Afuachten tot het tijdstip van
verzamelen is erg riskant, I\IiJ kunnen de teans niet brengen, sperers regeL zelf ook .

eens ïat of neem anders d.e fiets of een strippenkaert rBee.
-een toernooi is pas afgelopen na de priJ suitiéihlng. liet hele tean bliJft hier danook ó1rrachten en is daadverkelljk biJ de priJsuitreÍking en niet ín het kLeeàl-okaaI,
-roken en bier d.rinken is uit den boze voor alfe jeugdsperers. Heren leiders geef het
goede voorbeeld.

-gevonnen piiizen u.o6en best een weekJe meë naar huis of rouleren onder de épe1ers. Uit-eindefÍik EoeteD ze wel in de pïiizenkast terecht komen op'LENS. verlcten onder d.e spe-
l"ers doen lre dus niet meer,

Bedanken aIs.Ii d/Overschri.l vr-ngen

Pasfotors iriieverën "
De onderstaa,nde spelers moeten zo snè1 nogeiijk één pasfoto uet hun naarn erop inleverenblJ Ps,u1 vd.. steen. liet liefst hebben 1íe alfes voor 11 nei binnen. Gearne aktie d.us:

Heins , J. Spaans
v. DiemeD, E den ïIeijersm M; fzendoorn,
MerencÍa, R. Iienen, H. Vredeman
BuJrtelaar, B. Jagga, E. l.au
Koppend.ra&ier, P, Sinke
Ea§dogan, A el- IIadd.ioui, 'F eI Haddioui

Pronk, R. Pronk

Peek, A. Sen

Sedahken a1s Jeugd lid. van I,ENS kan sl-echt6 sehrifteliJk en vel- voor 31 mei a,s. aan
Paul vd. Steen, Chopinstraat 103, 255I SV Den Ïaag. Spelers die naar LENS Ï,i11en komeí-Eoeten bii IENS èen cverschri jvings forrnuJ-i er kcmen halen, dit invullen en afgeven biJ
hun" "oude "vereniging en dan veer voor 31 nei inleveïen bij paui vd. Steen. Speleïs d.ie
naar een andere verenÍging willen Saan moeten biJ die vereniging een overs chri-jvingfor-muller hel-en, dit ivullen en inleveren bij Paul vd. Steen. Is dé kontri.butie helenaal
be',,&ald en is eventueel- ontvangen kleding teruggegeven dan hïijg Je het fornurier pas'
teru8. íoÍ vef eerst even praten voor Je besl-uit cm raar e"n anàere vereni6ing te iaa.r.WÍi ziJn benieuvd near de motieven, Alvast ergens mee trainen of spelen is ten allà tijd.everboden. Ni.et specieal door ons maar dat is gewoon een re6e1 ve.aràan eigenliJk erre
klubs zich zouden moeten houden. I,Iij hopen echter d.at $einig jongens stoppen met hetvoetbellen-bÍi IENS, ]naar det zich daa"entegen ve1 veel 3ongens Àanmelden bij ons. Jutli€
kunnen ze daarin stinuleren d.oor positie! over IENS te praten. Echt ve kunnen nog hee]
wat Spelers. geèruiken. Dcé Je best,

D

H

M

ï
A'x
A
It

A1

EÓ.

33:

C2:
D1:
L'è:
D3:
El+ :

olsthoorn, J.

.Lktabi, J. Buis, !J. Daa.men, A vd. Eeuve1, !.
Akar , 

-8. Kanpfraat
Jagga en A. Sounaré
3oua1i.

, Voetbalcl-Ínic

Dat vas een hartstikke leuke miald.ag net Gerie en Arnold Mtihren. Demonstrat ie s' van' d.e' ge-
broeders. Lekker veel zelf bezig zíJn, veel hulp, 6oede keepers en mooi weer. Kortom zàergeslaagd en voor berha}ing vatbaar. Dat doen re d.anooir teslist.
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Uitslagen j eueii
IENSAL.. )

-LENS Bl- ". ].
I,ENS 32 "] .'

1ENS 83
Tonegido Cl
LENS C2
TENS D1
Gr.lI.If Vac D1
I,ENS D3 ]

QuÍck E1 - i

'3lauw Zwart 'A1 1-3
RVVIi 81' ' 3-5
Quick Stèps 82 \-1
Hestland.ia B)+ tz-t
IENS Cl O-O
Hoékse'Boyè C1 2-1
sEv D1 l+-0
LENS D2 1-g
Velo Dl r.-^. 0-\
LENS E] ,,- O-O

DHL .Xr- 
-.

SVPTT '81 "

LENS'Xl+ '

Eravenzande.Ej)
I,ENS N6
I,ENS F].
LENS F2
VIOS F3
IENS ,Fh i .,,
T.ENS .r! ,.

- ],ENS E2

- soÀ Èl-. '" 1'r '!;
- LENS E5 .
- BTC E6 

r"'1 ' ::r
- Quick Steps F1
- Scheve.ningen 12 

--- LENS F3 - ;r 'r .iJ "

- Wilhelnus'F2^, ' .

- Vredenburch J'6 .r:

. o_J

. -,, t...I-u
. 0-0

3-2' l-o-1
.,1-2

' ' i': o-1
' 2-r
J-U

zo, dè kompetitie iroor de Jeugd. zit erop. Geen _kà.rnpioènen bij. LENS maar' vel ,.à" riíi"veer gevoetbs.ldjdit seizoen. t,Iij kijken-er tot-no io"'""ij p;=iil;i 
"p- 

t"rrgl . r,rà"":"Ëklappen niet te veer uit d.e schook. Dat doen ve in àe .rong, inNs in juil . I,lu toch eenseven aantlacht aan de senioren-efdeling. Zower senioren r àis 2'zijn-nog".dnlh ao"naà o,d:gr?datie t: ontlop:l: ?:-.gplo"p cm àfgetopen ,oraag ueiàe-t;";;";"--;;.;r=".àU"ri"Ër.
welnlng opger-everd, Bij LENS 2 vas het heremaaL itif. Door het geLijk sper'.(wat een na_tige vertoning met te veinig inzet bij sor,Eige sperers ???) mag-LENÉ a è." l""il==i"*í_' Hedstrij d' bpelen tegen Nieuvènhoorn'. waar en-wanneèr is'nog niàt lerena] ;"';;;il;;ï:;",degraderen' r,ENS 1 deed. betere zaken. Door'd.e bverwiirning Iaat rdlts n" ari" pi;;;;;-;.:*

' derzich. ' zondag thuis tegen Laàkkvartier (11+.00 uur) is àen overwinning 
""taàànÀ3 

-à.- 
ru-ker in de derd.e ktasse te bt j.jven. Bij elke andere uitsLag ís het a*aànten ""i 

tosól --
DI^/o en GD.A' doen. Echt heel spannend d.us. I{e vervachten onwÍ3s veeL jeugdleden en ouders
om IENS 1 te steunen en natuurliJk feest ied.ereen rnee biJ eàn gunst ige-uit sLag. g1s laat-ste gaat zaterdag 1 d.e nakompetitie in. De winn8ar promoveert naar de hoofdklasse. Laten,Íe hopen_ dat dit.LENS is; De veg is, echter nog J-ang. rn de'HC-cup zit ook zondag 1;il -steeds al-s er tenEinste niet.verlore4 is van BnC, Kortoin er vordi nog heer)wat .afgevoet-
bal-d op LENS. BIiJven komen dus supporters en fees steeds d.e LENSreyue en de dagbladenheel- nauwkeurig.

ick E1 - LXNS El
Met 2 ge1Íjke spel-en, slechts 1 nederlaag en verder veeL overwinningen heeft E1 eenprima seizoen afgesloten. Hoever- deze laatste vedstrijd. tegen het. sferke euick in 0-0eindigde, was dit toch de beste wedstrijd van het seiàoen-óuiek va= inàiviar"e] r.,at ster-ker, maar ''ri& goed sanenspel en heeL veel l-oopverk (a:."frt.ti; eftrr, ,oàttalfen he !)L'as Er duidelijk het beste tear. zo kr,Enen Tim, Michear en Dónnis vel àx aueen voor dekeeper' maar de bal wilde mbar niet in het doei. Achterin "verdedigtten f,rti..r, Bahied enMartin heel geconcentreerd. en hiel-d ook Bonald. net goedei-1ed.dingói ziJn doel schoon. KIa.sse gespeeLtl Jongens. Nu nog nat leuke toernooien spàl-en,. Éep , g"I.lfiÀ"uitstap,1e naarLimburg en. dan.naar d.e ,lDtr op een heel_ veldll._... " .t.." ----: --

euickEr-LENSE1 i 'i=ï. .$.j, ._ ...,..',
zaterda.gnorgen on !.1+! uur speren.bi; en:.tegeniïbpr.pà à":èr.j vaïur, aà."rtrap lras d.uÍde-liJk dat onze jongens tegen deze tegenstandÀr p"""é Ë"4 eded:r."írta.t, igaen behar.en.Er werd direct fel orr de bal geknokt; gó'ed geconitrineu.d.e-en vele kansen gecreeërd. I{e-l-aas vild.e het rnet de afverking ileze keer niet' Lukken ( zenufeir ' joirgens ? ). tn de tveed.ehelft een wakker geschud Quick d.at ór nu ook re]Ler t"è"n;r; eirÀl'ii-j';i.;;r, il;";r*,fl,ink onder druk te staan, met nan en nacht.'"en eeii keeper in Iopiorm 

-f,w"rnen: 
và hier ie_,dere keer ond.eï vandaan. Mèt snelle uitvarren,iraar.in pideirtij: ;wÈid..;e'c;;;Í;"".a1-li"!i

LENS de beste kànsen op een doer-punt ,houden. Het.g;]u; "". ;ï"t,;;":à;rË r."irt..ir;-;;- or"stonden succes Ín de veg, Eindstand 0-0, Fetinitaties ria afloöp,lVog, "d" XrrpiA.!"-r"-à"í"-poule Quick Ei., dat kon geen Íeestvieren in oèivetensórr.p-àrijiluó,- af- competj.tie nÍetrf ,k:n.T?k.n.. Jonsens, juI1ie en.vii (de vaste 'suppoltu"Ë 
). *àt"n'' aót 

".nnàË, 
j"iii"-àir"

weoslrlJo.en had.den gespeeld, Quick.genoe8en had. moelg5 p"Tg" met een tveedeilpiaats,achter LENS. Jongens bedankt *vöor. Jur..l ie mooie;;voettài..ir.et fra_sig-gl.".f.an!àstisch seizoen.Oud.ers en- support_ers 
, 
hebbe-n gënàten.

'i Í1 
-' *.

>-r

.ArnoLd,

SVPTT E1 - IENS E3

We gÍngen met zes man het veld op ( te weinig dus). De tegenstand.er had. 1 speler meer.

- l-1 -



De eerste helft ging het heeL geLiJk op, meaï a.L snel- vielen'de doelpunten. Na een 2-l-
ïuststand gingen ale spel-ers van LENS weex geïoon verd.er. Er werd heel hard geverkt door
iedereen (Nico vat tteed jiJ goetl Je best, klasse Jongen) uear het mocht niet baten. Ze
verloren tenslotte net ,-L, 0p <le komentle toernooien zul-IeD we ze.Is.lgD zien d.et JuJ-lIe-!oed kunnen voetball-en' 

een toeschouver.

LENS I'2 - Schevèhinee n Flt l-2
Met een Jarige noeder in ons nitlden speelden ïe onze laatste konpetit ieïedstriJ d tegeD
Scheveningen. E\renals tle eerste vedstriJd tegen Scheveningen bleek ook aleze ïedstriJd
lreer een thrifler te worden. LENS ]<wam op voorsprong door een prachtig aloelpunt van Kees
ne een goetle konbÍnatie net Ered. Tot aan ale rust konden !Íe d.e voorsprong d.m.v. goeal
voetbal vasthoud.en. Na de. rust kve,m Scheveningen vla een lrlucky" goeJ. op l--1. Een over
iJverige keeper Eèièi d.ie zrn verdealiging verbaal goed leidde kotr echter ook niet ver-
hind.eren dat Scbeveningen l-ater otr) l--2 kl{am, Hierna zagen ve no8 een zeer spannende veè-
striJcl rnet kansen aen beide ziJden uaar heLaas bi.eek L-2 toch ook tle eindstand te ziJn.
JoDgens onalaDks dat ve iets ]a.ter, in PouLe tr'13 (oktober) ingedeeld ziJn hebben lle d.it
seizoen toóh nog 15 kompetit ievedstrij den gespeeLd, We heblen l-1 punten behaatd, [5 doe:..
puDten gescoord en )+6 doelpunten doorgeLaten. Met dit resuLtaa,t ziJn we een goed.e niè-
denmoter geveest maar het belen8riJkste is natuurliJk d.at lre el-ke 'week een l-ekker potJe
Sevoetbal-d hebben' 

Jan'

LENS Fl+ - Wil-hel-uus tr'2

Een goed.e spannende lÍedstriJd net twee barilweïkenale pLoegen die geliJk aan elkaar varen-:
'De aloeLpunten kua,nen van SaLatlln en f'eJas. Tot ziens biJ tle toernooien.
uitslag 2-r' Juflie reider.

LEN$middenvelder Freal
Spa ln duel met een GDA'er,
Í'oto f,'rank Jansen.

.gIORDT 5 Y.ËT, 1991 EE],I IIEVRTJ)INGSDÀG VCOR I,ENS
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DE I,ENSREVIJS
I{EEKBLAD VAN DE' VOETBAIVEREIÍIGING LENS
6)+ste jaargang nunmer 39, 10 mei l_99L.
*;+{ lí* **tc *tí* nrÉ* **,n ** r{ * * * r{*n ï.* * n ** * tÍ* *n *$* n * * tt $ ri n t( #n* *****lt * àt* *r§*** tr r+* n * x**:a í+* * *tt rí ** r(**
Otr'FICIEEL:

Nieuwe Iéden.
2899 R. Kfopstra, DJun, 2909?9, Tes seLschadetaan l-37, 2!33 KI Den Haag, tef: SBgtlBi.2900 Í. Ayvaz, EJun, 220880, Trekweg L1O, 2516 SB Den Haag, tel: 39926[8.

',
Yerandering of beeindi ging van het Lidrnaatschap.

Intlien er leden ziJn die aan het eidde van dit seizoen hun lidmaatsehsp van onze vereni-ging wiIlen beeindigen, omdat ziJ stoppen met yoetbar. of nEar een andeie ,""""i!ing-"ii-len gaan, dan moeten ziJ de volgend.e regels in acht nemen:
1. opzeggen kan uitsluitend .schriftefi

I,lX RiJ slri j k ofGoedendorplean 28, ZZ
Den Haag en veL vbor

eeschieden bij het sekretariaat, J. KoLpa;
-biJ I.v.d. Berg, Gramsbergenlaan fft+, à>[f .qf,l

k.

31 nei- 1991.- 
' -

2. leden die naar'een'andËré vereniging villen ga.an, moeten bàvendien bij t,- n1uo*":1ré-reniging een overs chrijviÈls fornulier gaan halen en dat voor 31 ,!ei a.s. door hetbestuur laten tekenen. ondertekening zal al}een ,geschied-en aL" ri-".n uw ÍÍnanciëIeverpl-ichtingeri tróbt votaaao (dus oof bo,ete(s);.zorg d.us daí d.it eërst geregerd is.u kunt uv formuLier Laten tekenen in ons klubgebouv op Eaanda8avond tussen 20,00 en21.00-uur. 0p vriJ dagavond..3L .rnei a.s. (de stuitingsaàtGE;;E;;verschriJvingen ) kéndit tussen 20.00 en 21.oo.uur, daarna besr-ist nÍet íeer. rndien,u niet volgens boven-
steaade 1,eg9f,s. 

-oi.zegt, briJft u.in ons-IEóËi5EËTand. er dat van rle KNVB gehandhaafd met -'als gevoLg dat u kontributieplichtig bent ook voor het seizoen lggL_Wgà.
Ook kont het voor det r-eden hun trsoort lidnaatschap" wilren viJzigen b.v.vordt sleIend en omgekeerd., senioren zaterdag {ordt senÍoren zóndàg en o*g
voetbaL sordt (ook) zaal,voetbal en ongekeerd.- In deze gevallen ge:_àt 3t mebericht aan eerder genóènae adressen.
Overigens ïiIl-en lriJ leden tiie stolpen uet voetbal in overveging geven niet op te zeggen
rnaar hun Ild:naatschep on te l-aten zetten iD dat van 'tniet spóleidit of. donateur te rord.en.Verdere inlichtingen biJ het bestuur.

_t _ r:.
niet spelend --

ekeerd., veld-
i schri ftefiJk

KONTXÏ3UT]E KONTRIBUT]X KONTRIBUT]E KONTRIBUTTE

I'li1t u volgend. seixoen uet een schone 1ei beginnen? stort dan nu uv faatste gedeelte
van de kontributie en/of boete op onze bank- of girorekening. D.an kan de pennÍngneester rook zÍJn La.atste verenigÍngsrekening betal-en, rniichti.ng"n ii; r..,ra. nerg-, tet:-o7o_
329797.8 en U L'eet achteistand betekànt volgend seÍzoen niet tógÍnnen aan de voetbal-kom-petitie,

=rE!E:..::++-.::::ssl=lgs!=gÉ=ss!=!+g!, .

Tien ninuten vobr hèt einde vaÉ de ved.stiijd LENS - Laalikr^,ertier kopte LAkwa de iLiu-sies van LENS aan flarden en zorgd.e' daarmee voor eèn,minder reuk éi-nde van een dag dietoch goed begonnen vas;'
Het tweede zorgd.è voor dat 8oed.e begin. Het von d.e besfis s ings*edstriJ d tegen I,tieu;n-hoorn op het teirein van Hermes DVS knap mèt 2-o en behierd àa.rru" rrà* pï""t"-ii'à"
reserve eersté kLas.'Hèt eerste wist wae.r ze aaí toe r.,aB, ttet moest vinnei-;; ;;-.ii"'onzekerheid een einde te maken. De eerste helft vas vöor LENS. Met goede f.un"u, "oo,..o.a. nuben Jordan en lred. Spa rdenineerd.è LENS de ïedstriJd. $ren .iioör -rust vas het Jor-tlan die koetr 1-0.intikte.'Na rust een heel and.er beeld. ierrrailpt liet LINS zÍch terug-va]Ien en het kon het éi:él niet rieer maÉen. De barge. vooigevoelËns van veel nensen verdbewaarheid toen tien dinuten voor tiJd de geliJkmaier tot stand kva'.

is dat LENS en GDA in een beslis singsvedstri J d uit moeten gaan maken
,.de derd.e d.egredant uordt. Op dit Íoment is nog niet békeid vaarriJd gs.at plaatsvind.en. Houd.i u ulr krent -in de laten over deze in_uv club heeft u ook.in.de besli s s ingsvedstriJ d. hard nodig! ! I

Gevolg van dit aUes
uie, naast DWO en DSo
en Hanneer d.e
fornAtie want

ze wed.st

1

red.



UN]CORII UNICOBN UNICOFN UNÏCOBN UNICORN.

LENS - Laakkvartier 1-L
De verzorger van d.e LxNSselektie Leo Rienen, vas afgelopen zondag onze uNrcOffNrappor-
teur. Leo bedankt. voor je metleverkÍng.

I,ENS - LBakkr,rartier
DSO - GDA

H.v.Holland - Delfia

1-l-
0-1
3-1

Vred.enburch
wc
vï0s.

- Westl-and.ia
- DWo .':
- y.,rppoJ.d.er

7-?
]-1 -

0-2 (gestaakt).
Ko:npet it Í e st an d.

1. Vros
2. VUC

3. Westland.ia
l+. Vred.enburch
5. Wippolder
6 . . Laakkvartier

1é-5V
22-?6
2?-?5
22-2\

l+à-20
3\-27
l+0-26
21-26
29-28
3ll-32

. H.v. Holland
, Delfia ,. .
, IENS

2?-22 '3l,-\o
22-20 31-38
22

;
,B

o

1ö
11
12

2 -30ii^-7

o-4J
6-38

GDA

DI.IO

DS0

22-tg - 3r
22-tB 3'. 22-t6 2

D}IO en DSO ziin gedegradeerd. De d.erde tlegradant za.l de verliezer ziJn uÍt cle binnen-kort te speLen be sL i ssingsvealstrij d LENS - CDA, È .
. .,'li

UNICOBN UNICONN UNICORN UNICORN UNTCORN

fLENSj es.
x Nog l week !!'
* De voorbereidingen voor het LENS jubileunfeest ziJn in volfe gang en het belooft

spektahel van de bovenste plant te ïorden.
x De kerais is voorbij en Joop l.Irrlems is ook veer met beide benen terug op aàr.de.
* ïij voorspelde een 3-1 winst tegen Ladrkwartier. :. .

n JaEmer, Joop !!

LENS .i ubiLeumaktiviteiten : (voor ]aatste aflevering ) .

een

Zoals u i.n d.e Lae.tste ll LENs-revues aI heeft kunnen lezen bent u steeds nader geinfor:
meerd omtrent de aktiviteiten op zaterdsg 18 nei 1991, dit in het .kad.er ven het To-

- jari.g iubileum. Door o.e artikeLen van de afgelopen veken samen te vstten hopen vij een .

ieder voldoende in te lichten en enthousiast te maken om d.Ít grandioze spehtakel mee tè
beleven. Allereerst is dit iubileum natuurliJk voor alle LEI'lS-ers !, naar tijdens de
zevenka.up (aanvang L?.00 uur) doen a]l-een de spelers van s.Il_e (zatéraag- en zond.ag)
seniorenelftal-Ien mee, echter aangevuLd. net een teau van barnedelÍerkers en 3eugdlàiders/vaders. De Jeugdled.en hebben hun jubileunaktiyiteiten xeeds.in november 3.ri gËiraa.
HeL venÍachten wÍJ deze Jeugdled.en op deze rnidd.ag om naar d.it zevenkamp-eienemeDt te ko-
men kijken (eventueel na_ hun toernooi). T"ren. vàrwachten vij een grooi aantal suppor-ters en andere belangstefrenden om hun favorietb tean aan te moeàilen. i
De deeLnemers aan de Zevenkamp vervachten vÍJ rond 1,6.30 uur on zich te verkleden in
sporttenrie, opdat viJ om exact 17'oo irur, onder deikund.ige en professionele begelei6ing
kunnen beginnen. Het gehe.le zevenkamp percours vord.t uitgezet óp veld 1.: Behalve de be!e-leiding ei1 de deelneners aan de zevenksrtrp is veld 1 yoor veïd.er iedereen (voorat Ju"ga]. .
leden) verboden "terïein , dit in verbànd iet de veiligheid 

"" rret-i""i-à] grote aantalsporters (t l5o) o$ veltt 1. Vanaf 16.00 uur kunne4 i.n de kantine d.e consunptiés .betaaLd
worden door niddel van bonnen. Deze zogenaamd.e 

. 
strippenkaarten kunnen-ti;. a" : fed.en van-de jubileunconrni s sie (Jan Heins, reo ían Bij eri Ton Is-Gravendijk) gekocht rrorden. Er. zíin 2 verschir.lende strippen ( consr.uptiebonnen ) kaartén te kooi.'vàor f to,- B consump- .ties' voor 5 25,- 22 consurnpties. Deze bonnen zijn de geher-e felstavond .gerdig, rn prin-cipe word.en géén consunpties kontant betaerd!!! (een eikele uitzona"rinel tijï.."i-.Ëià'-snoepen, chips daargel-aten). De keuken in bet klubgebouv is vanaf f6.OO-íur ö."fàiunl-"bent dan aa_ngevezen op onze special-e attracties:

2



Barbeque (saté, karbonatle en hamburger), pàtEt, haring en fruit. Bij d.eze kraampJes
(tuiten) dient ve1 à contant te. vorden betaal-d., -tegen onsinziens redeliJke priJzen. De.
1à deelnemende teans bestriJden elkaa,r gedurende ? onalerdelen tegen verschifleflde teanxs
om uit ite komgn op uiteindeliJk 3. vinnaais. ,De .3 best scorende teams ontvangen tlan. rond.
2L.15 uur.tijdéns de officiëfe opening van de feestavond de priJzen. Uiteraard. is er voor
elke deelíe(e)m(st)er een blijvende herÍnnering.. Na de Zevenkampaktiviteiten is er gele-
genheid bm te douchen (eventuèel on te kleden) en ond.er het genot van een versnapering ge
zeJ-1i6. ira te praten. Óm t 20,30 uur zal de bar geopenè zijn en tussen 20,30 en 2I.00 uur, \ --. .;-vordt er geen alcohol neer. geschonken. Het. (korte) officiëfe gecleelte vordt ingeleid met
koffie en een eveneenè kort openingswoordJ e , zodat om uitertÍJk 2I.30 uur het feest in
volle gang kan zj-jn. Hiervoor zijn uitgenoaligd voor 1n de kantine het Santa-trio en voor
het vat oeer Jeugdige publ-iek Ín líaterloo (benedenzaal) discotheek Zaratustra, korton '

aan de rnuziek zal het d.eze avond niet liggen. Voor de feestavond. ziJn a1le IENS-ers,
vanaf de A-klasse"s van harte welkon. I,liJ verwachten een grote (enthousiaste) opkonst
temeer daar deze jubil-eu:laktiviteit ditmael- gekoppeld is aen de traditionele medeverkers-
avonal.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, .;"Ëffiffi";oö;;--1';'"', r . '
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UitslqgqL 3Q epril t,lnI lr,eí
IENS ].
LENS 2
I,ENS 6
I,ENS ?
LENS 9

P{ggranma 9 t/n 28 nei
Donderdag 9 neÍ
10.30 uur IENS B

Zondeg 12 íei

- l,aakkuartier l-
- Nieuvenhoorn 2
- LENS 7
- GoNA toernooÍ
- De Adelaarstoernooi

BMT

uur IENS

1-1
2-O
t-0
3e plsats
!e plaats.

veteranentoernoo i

10.00 uur !ENS.?, - Marathbn toernooi
zaterdag l-ó me1
l-6.30 uur Jubileum Zevenkamp voor a.I1e LENS el-ftaIlen.
Zondag 26 nei
rh . ao "ui l,eNs
? .uur LENS

6
I

?

- l,ouèvater (mgeland)
- ga&t Europainter vóorbereiding o-p de E.C. voor res, 3e klasse

e1fta1len
-.Fu11 Speed toernooi '.

Dinsdag 28 mei
19,00 uur ,LENS coinbl '- Reddishvulcahes (Engelahd)

opstel-Lingen: als bekend.

Afschrijven: Zie vorige LENS-revue

],IGGING TXBBEINEN:
3MT - HèngeloLaan, teLt 07O4662L67
Merethon - Oostersportpark , wassenaarseteg, Waa'ldorperlaan , te1:
tr\r1l Speed - Kerkpolderweg 3, Delft (zuÍct) , tel: 015-6L8263.

Ef4qs ald topscorers seizoen '90-'91
l+0 doeLlunten
28 doel-punten
25 doel-punten'
23 doellunten
J-! doelpunten
16 doelpunten

F. DisseldorD*
4,. Kuypers
S. de Nennie
E.v. KniJ ff
1,. Sinke
J., Heyink

IENS
LENS
TENS
LENS
I,ENS
LENS

o
7
7
7'
3 ( zat. )
B

* tr'. Disseldorp Ís net l+0 doelpunten topscore" vs.n het selzoen ,9Ol,9f gevordeD. Flans,
gefelic iteerd

3

o7o4?t+2608',



En ook LENS 6 kanpioen.

Naest LENS ? is ook IENS 6 dit seizoer i<arnpioen gevordén. LENS 6: Een elft;I, dat a1 ja-
ren in d.e top van de reserve 2e klasse meedrààit. Een elfta1 net vat ,'mind.er'i jonge
voetbaflers, die net hun routine toch tot de betere elftallen van LENS behoren. tnNS 6
mocht afgelopen seizoen uitkonen Ín d.e reserve 2e klasse J, DankziJ hun konstante en de-
geLiJke voetbal zÍJn ze dit seizoen rreindeliJkrt kampioen 6evorden. En om het extrg span-
nend tè maken, hebben ze gevoon tvee kanpioensved.stri J den gespeeld-. !e eerste vas:
LENS 6 - WiLhel-Eus 91-2 (toch geen ka.npioen). En ae tlreed.e ïas: Wilhelmus' 9 - LENS:6
?:0 I ! (eindeii;t<) tranrpioen. Vol-gen hieï nog een aantal andére uitslag"., '."n LENS 6.

vlos 5 - rxNS 6 ?-2
o.s.c.3 -IENS6 3-8
LENS6 -TXDO3 5-3
Voorburg l+ - LENS 6 O-l+

De eindstand. van LENS 6 vas: 20 gespeeld 32 punten, B0 doelpunten voor 32 tegen, ven. dÍe
B0 doerpunten heeft spits lrans DisseLdorp er l+o gescoord. (50%). laarmee is hiJ.topscorer
van LENS gevorden. Heren, harterijk gefeliciteerd met het behaarde kanpioenschap.
René Keus, Ronald Bergenhenegouven.

b L u a L b L L L lJ Ir lJ lr IJ L L l)

Z ZAALVOETBAL Z
ZZZZZZZZZZZZZT,T.ZZ

Uitsl-asen 29 april t/m 3 nei
IENS 1 - Snovkamp
Cronvl-iet 2 - IENS 2
IENS 3 - HMSH 2
IENS l+ - Concoïdia 3

3-l+

Programma maand.as 13 l[ei
21,00 uur llestl-and.ia 2 - LENS 2

ligeing Sporthal: BalLonhal bÍJ Westlandia

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?,ZZZZZZZZZZZ 
.Z TANGS DE SPORTEN VA],I DE Z.M.LADDEB Z

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

l+-6
11-7

op

naconpetitie ziet
19.00 uur
1\.30 uur

. l-9.00 utr '
'19.00 uur

I 19.00 uur.

pïeg , HrJ s\.r1J I(

De lIoge Bornen _

Bomen" , Naald$ij k.

alsvóLgt uit:

sportpark "De Hoge

?:-_:erste vedstriJd. van de nacompetitie zÍt er inmidd.els ahreer op, n€inelijh d.e Jagers-,
LENS zaterdag J.1. over ileze wedstrijd valt veinig te vertel-Len. IIet veer ras slecht enbuiten de eerste tvintig minuten vas het vertoon-de spel ook niet best. De einduitslag
5-0 voor d.e Jgers was dan ook een juiste weergave van de vedstrijd.
De rest van het progr€f,nma voor LENS in
8 meí Woensdag LENS - postalia

11 mei Zaterdag IENS - BVC
l-5 mei Woensd.ag nVC - LENS
22 rnei lÍoensdag Postalia - f,ENS
27 nei Maandag IENS - de Jagers
TIGGING TERBEINXN:
RVC

Postal-ia

U bent .bi j

d.eze er

- Sportpark ,Pïinses frenerr, Schaa
- Groenendaal 11, Wassenaaï.

deze vedstrijden toch ook aanvezig. Wij hebben ur steun iraia noalg,
Heren aanvoerders en uv tea.m denkt u aan de LENS JubÍLeumakt iyiteÍten die gehouden wor-
den op zaterdag 18 mei vanaf l_.Í,00 uur (+ feestavond). - 

- ,.

Toernooien zaterdag' 25 nei 1991

],ENS 3/l+

: bij.Marine, terrein Oude lJaalsdorperÍ{eg, Nieuve ALexanderkazerne , teJ-:
32\\253

: bij ?ostalia, terrein croenendes.l 11, Wassenaar te:-: 3Zl+31+Zl+. ,. !

l+

I



ïoernooi DVC 1 en 19 nei r.oor LEIiS 2
De volgende spelers worden vríld.ag. l-7 mei vervacht: C, Roos, tr'. de Vries; R.ytl. Toorn,
M. Spa, T. Muld.er , S, v. d. Togt , lÍ. ïliinnen, M. Fortnan, R. MahÍeu, R. [a.rn, R. Keus,3, Driessen en W. Stuifbergen.
Zondag 19 me i: word.en verlracht: C,. Roos, F. de Vries, M. ,Spa, T.. Multier, S,v.d, Togt,
H. K.liinnen, M. Fortman, R. M&hieur.,B. Har, n. Keus, B. Driessen en Í.I. Stuifbergen.
Grensrechter: M, 'Keus, Leider: 3.v,d. Nouland, Verzorger: A, Spa.
Afueltlen bij W. Kliinnen te1: 3!6?830 (s.'.p._ niet op de laatste dagen). Verzanelen op
IENS: Vrijd.agavond 18.00 uur en Zond.ag om !.J0 uur .

VAN HET JEUGDT]RONT

Algeneen kontaktpersoon: Paril- vjd.Steen, Chopinstraat fO3, ZjSf SV Dèn.Haa6,
tel-: 397015)+. Bij geen gehoor: 3635)+18 trred crens. i

==;==========
Wedstri.idpro granna A-B-C-D-E- en tr'-.j eusd

AfbelLen voor onderstaande wedstrij den/toernooien all-een bÍJ paul vd. steen,(39T015)+)
zo snel- nogeliJk doch uiterlijk de dag voor de vedstril a/toernooi vooi fg.OO uur. iit
geen gehoor bellen naar Fred Grens (36351+f-B), ià uiterste nood nog op de dag zelf op ,

LENS (3661-311+) biJ iemand van de J eugd.komni s s ièl
Elftel datu.n aanvang tegenstander uit/thuis terrein/veLd - sanr. k. I,ens
At
B1

32

9
9

11
13

9

meL
rie I
mei
mea
mei

18.00
18. 00
l-0 . 00

10.00
o?n

. 15.00
= 13.30

Sixestoernooi op IENS (zie kopy ) 17.30
Sixestoernooi op LENS (zie :topy ) 17.30
WiLhe.l-mustoernooi ( zie kopy ) We,stv.lietveg . 9.OO(auto)
Zie kopy: nieuve efftallen tegen vredenburch (auto)
Heerj ans'dartoeinooi ( zie kopy )Molenveg/H r dan 9 .15 ( auto )
Vitesse Delfttoe:.nooi ( z ie kopy ) Oudelaan/Delft 8.15(auto)
Zie kopy: nieuwe elftaLLen tegen Vredenburch ,, (auto) -
Sixestoernooi op IENS (zie kopy) .;.. 1l*.30

"Zie kopy:nieulíe elftalLen tegen Vredenburch _. (auto)
Meeu!Íenpl-a.sttoernooi ( zie kopy )Hoogvliet/R t dan B.l+5(auto)
Zi.e kopy: nieuve el-ftall-en tegen Vred.enburch (auto)
SixestoeÈnooi op LENS](zie kopy) Il+,30
GDA toernooi (zié kopy) Eiasrnusveg la.15(fiets)
Zie kopy: nieuare elftal-Ien tegen Vredeniurch (auto)
Vertrek naar linburg (zie kopy) 10.1+5
ZÍe kopy:nieuve elftallen tegen Vredenburch (auto)
Vertrek naar Limburg (zie kopy ) 1O.l+5
Sixestoernooi op LENS.(zie frópy ) . "11,30
GDA.toernooÍ (zie kopy ) . Erasmusveg 9.30(auto)
Zie kop1.3 y1lquïe elftal_]en tegen Vred.enburch (auto)
Sixestoernooi op LENS (zie kopy ) 11.30
Vites se DeLfttoernooi ( z ie .kopy ) Oudelaan/D r ft 13, 00 ( auto )Zie kopy:nieuwe elftalLen tegen Vred.enburch
Sixestoernooi o! LENS (zie kopy). 11.30
GDS toernooÍ (zie kopy) Erasmusveg 9.30(auto)'Zie kopy: nieuve elftal-Len tegen Vred.enburch
Sixestoernooi op LENS (zie kopy) 11.30

.Zie kopy: nieuve elftal1en tegen BTC 15.15(auto)
Sixestoernooi op LENS (zie kopy)
Ki jkd.uin toernooi (zie kopy ) K:. j Xd.uinseveg
Zie kopy:E-klassers nieuve seizoen
trainen, eten, slapen op LENS (zie kopy)
A.rchipeltoernooi ( zie kopy ) Buurtveg
Zie kopy: E-klassers nÍeuve seÍzoen
Zj.e kopy.nieuvel elftallen tegen BTC
trainen, eten, slapen op LENS (zie kopy)
Blauwzverttoernooi ( z ie kopy )Dr. Mansveltkede
Zie kopy: E-klassers nieuwe seizoen
Zie kopy:nieuwe élftal-Ien tegen BTC
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-hib

Ht

F2

I!?

ru

ï'q

B meí
13.nei
15 Íei
9 nei

13 nei .

9 mei
I_L me1
13 nei
9 nel

11 nei
13 neÍ
9 nei

11 nei
13 mei

Y me1
13 mei

1)*.30
1? .00
16.00
13. 00
17.oo
l,r-. 15
10. 00
17.00

9. 30
17.oo
13. 15
13, 00
1'r . 00
11.00
17.oo

trainen, eten, slapen op LENS (zie kopy)
Zie .kopy: E-kLassers nieuve seizoen
Zie kopy:nieuwe eLftal-fen tegen BTC
TonegidotoernooÍ (zie kopy) Rooclelaan/Vbg
Zie kopy: E-kLassers nieuwe seizoen
vtJC toernooi ,( zie kopy ) \ I t' Kleine 'Loo
cDS toernooi .(zie 'kopy) Elasmusweg
Zie kopy: E-klassers nieuwe seizoen ;

Vrij (zie we1 kopy) '

Archipeltoeïnooi ( zie kopy) Buurtweg
ZÍe kopy: E-klassers nieuwe seizoen
Bla.uwZvarttoernooi ( z ie kopy )Dr, Mansveldkade
BTC toernooi (zie koBy) Houtwijk
Zie kopy: E-klassers nieuwe seizoen
WC toernooi (zie kopy) 'tt Kleine. Loo
Zie kopy: E-klassers nieuve sei.zoen

1l+ . 00
16. 30
15.15 (auto ) '
11. \5 (auto )
16. 30
l-0. l-5 ( auto )
. 9,15 (auto )
16.30

8.30 ( aut o )
16.30
11.h5(auto)
12 .15 ( aut o )
16 .30
9.15(auto)

L6 .30 ( auto )

B]JZONDEBI{EDEN:
-een heel dru.k, progranma.:Lees oEder-staande kopy dan ook hee] goed. door
-zie ook kopy: geen tr8iningen op....., pasfotors inlever:en, reisJes Limburg
-voor opstelJ-ingen zie biJ d.e kopy: toernooi overzicht en nieuve elftaLl-en.

GEEN TXAINII{G OP. ....... ..
fnverband net het overvolle prograrma. vervall-en de onèerstaande
donderdag ! mei: 'voor d.e C- en D-selektie
Eaandag 13 mei: voor de B-sel-ektie alsmed.e voor El en E2.

Overige training.en gaan normaal door, ALLenaal komen dusl!!

Toernooi-overz icht 
t

trainingen :

41 0p verzoek is het Sixestoernooi op ! rnei wat later gezet. We verwachten
oDdanks de exa.nens toch zoveel mogelijk spelers. Zie verder de kopy
achterin d.eze tENsrevue mbt het siÍestoernooi. -

r 0p 9 mei het sixestoernooi op LENS. Het is vel vat later gelÍordeD. Zie de'
kopy verderop in d.eze ï,XNSrevue. M. vd. Ber6, W.v. Diemen, J. Pronk zie
ook bij BZ op 9/5.
0p 11 nei gaat dit tea.n naar l,lilheLEus, vaar een groot toernooi voor ver-
schilLende leeftiJden vordt georganiséerd . ,Xr is na het toernooi gelegen-
heid on iets van de barbeque te Da.klen, en er noet ook nóg gevoetbald
vord.en. Na d.e oveïlrinning bij Scheveningen rekenen viJ o! een nieur,re toer-
nooizege. Vee] succes en vee] voetbalplezier. I{et toernooi begint on
10.00 uur, en het einde is rond. 16.30 uur, De vol-gende ploegen doen mee:
EDO, Stormvogels, Zvart Wit '28 en Wilhelàus.
al-s bekend net lí.y. Diemen.

0p p nei naar lIeerJansdam. Zie voor neer intormaiie d.e vorige LENSie''rue.
M.vd. 3erg, W.v. Diemen, P, HerreviJn, n. Krayenoord, S. Merencia,
M. Ueurink, I,l, Pierau, J. Pronk, P. Smoorenburg, P. Snelders, M. .Visser.
Leider: D. Hooning

0p 11 mei naar Vitesse De1ft. opnieuw zijn er ouders met vervoer nodig!
Tegenstand.ers zijr Die Haghe 81, Vitesse 82 en WestLandia 82, Jullie be-
ginnen om 9.30 uur; en het eind.e is on 13,00 uur.
P. Herrewijn, R. Krayenoord, S. Merencia, M, Meurink, B. Msaad, 1,I. Pierau,
B.,Bienen, P. Smoorenburg, P. Snelders, M, Visser, H. Vred.enan, H. ïs.sa.r.

is vrij. B. Msaatl en H. Yasa" zíe bij B2 op l-L mei.

0p 9 mei naar Meeuwenplaat. Voor meer nieuws zie.de LENSrevue van vorige
ïeek. ZiJn er ouders net vervoer???
a.ls bekend zonder J. Santlifort.
Op 9 nei het sixestoernooi op LENS. Zie hiervoor de kopy verder op in deze
LENSrevue. NeeÍn eens een vríend.je mee.

31

opstelling :

B2:
opstelling.:

opsteLLing

B3

,cL

opste11ing

c2

6



i, '0p J-1 mei íadr GDS. 0m te spelen tegen BSC '68, Cronvliet en GDS. De eerste
teddtriid is on 13.30 uur, en de priJzen uorden ultgereikt om 16,1+5 uur.
Veel- plezier,
als bekend. zonaler I.4, MattheÍJór
0p 9 nei vertrekken Jul-l-ie naar LiÉburg. VeeI plezier en fees ook even de
kopy. verder op in ileze LENSrevue.
A.v.d.. Ileuvel zie biJ D2 GDStoernooi op 11 nei
0p 9 mei vertrekken enkel_e spelers naar timburg en de rest speelt het
síxestoernooi. op LENS, ZÍe de kopy verd.er.óp in deze LENSrevue. Neen eens
een vriendJe mee.

0p 11- meÍ spel-en een s.antal van julJ-ie een toernooi bÍj cDS t" .*"n r"t d"
spelexs van LXNS E}. De vofgentte spelers vèrwachten vÍJ rran D2: E. AJ<ar,
P, KaÍnFfraat, R. Korfmaker, R. Vreesuijk en A. vd., Heuvel van LENS D1.
0p 9 mei het sixestoernooi op IENS. ï,ees ook de kopy verd.er op in aleze'LENSrevue, Vriend.Jes ,""rur"i hoo". : ,

0p 3-1 roei naar vitesse Delft. Yervoer is echt nodig oud.ers. Tegenstand.erszijn: DHL, Yitessen Del_ft en Vredenburch. Einde ! i?.OO uur,
al-s'bekentl. i .

0p t mei,sixestoernooi op LENS. Zie ook kopy verder op in deze LENSreyue. -
0p 11 mei tesanen met enkele spel-ers van D1/D2 een toernooÍ biJ GDS op een
groot vefd. We veffachten a1l-e spelers van..EL en jul1ie spel-en tegen Schip_
luiden, GDS en Loosduineu tot t 13.00 uur. Succes. 

i0p ! mei het sixestoernooi op LENS. Zie ook kopy verder op in d.eze rE}Ísret'u

Op donderdag 9 nei spel-en jul1ie bij'Tonegido een toernooi net a.Is tegen-
standers Tonegido, BKAW.en'oliveo. Jullie beginnen om 13.00 uur en dàpriJzen vordeà uitgereikt om i6,oo uirr.
0p 1-1 nei rust voor Ju11ie, (en de ouders). _,

opstelling
D1

D2

D3

opstellíng
x1

E2

0! l-5 mei op'een gioot veld iegen BTC. A}]enaa1 komèn.hoor.
:, Op 9. mei ook het sixestoernooi voor ju11ie. Lees verder op in d.eze LXNS-

ïevue, de ?est maar.
' Op L1 nei,voor julIie een toernooi liJ SV IiiJÉarin. De wedstriJden begin-

nen om 10.00 uur, en de prijzen vord.en uitgeïeikt om 13.15 uur. JuLlie
spelen tegen K_iJkduin, Bohemen en oSC. Veel_ pLezier d.eze d.ag... ,.1

: el,s bekend zonaer P. Knorr en N. Siliakus.
: 0p B nei komen jullie atlenaal met een stretcher,' slaap;ak étc. naai l,lNS.

Voor neer nieuws verd.erop in d.eze L,ENSrevue. ?as op ! mei om 12.00 uur
gaan Jul]ie veer naar huis.
0p 11 mei 4aar Archipel, voor een toeïnoo net SEV, Archipel_, Roodenburg-en.

.-ryne,p '67. JuLlie.eerste lred.strijd is om. IO,O0 uur, en de prijzen *norí"., iuitgereikt on 12.30 uur.
: al-s bekend

lM. Essiad., J. Guenom, D. Roos en D. Tieze zie ook E5 gp g/5. .

Ook Jull-ie vord.en op B nei velwacht voor een heLe Lange sessie (zie kopy
verderop in d.eze revue). ,.. .

0p 9 4ei vervolgens het toernooÍ op B1auv Zïra.rt met de tegenétand.erà:
RIOEo, Quick en Blauv ZÍart. We rekenen nel op vervoer en op d.e vol-gentie
spelers die best e,I moe zuflen zÍjn: A. Bharos, A. Jhinnoe, S. Siregar, .

.R.vd. Snoek, N. Topuz en J. Zwart. Van E! doen mee: M. Essiad, .I. Guenàun,-
D. Boos en D. llieze.
0p 8 nei hetzelfde verhaaf als bij EI+ en E). Lees maar.
0p l-1 nei ziJ n. Juuie vi-Í j .

opstelling
Eh.

opstelling

E5

.Eib

-'t -

T1



F2

opstelling

opste.Lling

-b'4

T'

Op hemelvaartsdeg 9 nei eu, ioernooi bij WC, met El-s d.eelnemers IíW,
WC en Duno. Jul]-ie beginnen on l_1.20 uur, en het einde is oI0 13.30 uur.
0p 11 nei naar GDS. Loosd.uinen, Laakkuartier en GDS ziJn er ook totI 13.00 uur, Penaltyschieten doen Jullie ook nog.
els bekend. zonder F. Kuik.
0p 9 nei zouden Ju11ie naar Bls.uaÍ Zvart gaan. Echter biJ F\ gaat het vatnis net d.e toernooien. ZiJ gsan nu naar Bla.uw Zvart toe. Niet treuren
want :

Op 11 nei hebben Ju1lie een toernooi biJ Archipel uet. tegenstand. (??)
ven SEV, ornas, Iíassenaar en Archipe1.
aIs bekend..

dat rn'as bel-en zaterd.ag j.1. Vroeg (8.f5 uur) op LENS en een geweld.ige
bl-under van Vredenburch. SegrijpeLijk die boosheid ma,r ïij konden àr dus
echt niets aan doen. Sportief dat 3 spelers 13 nog vilden hetpen. Ter
conpensatie nu a.s. d.onderdag toch naàr Brauv Zvart ipv F3, Tègenstanders
zijn: Blauw Zuart, Concördia en RI(AW. Doe je best.
0p 11 mei naar BTC voor een toernooi met HBS, BTC, Texas En DSVp, 0n
17.15 uur is het af6elopen. He verwachten al_Ie spel_ers. Nu naar hopen
dat alles goed. gaat,
0p donderdag 9 mèi een toernooi bij WC. De eerste vedstrijd is om 11.00
uur en het eind.e is om 13.30 uur. Komen jultie eIIenaal op tiJd en ver_
za.uelen op LENS,

0p donderdag p mei orgeniseert d.e. jeugd.konÍissie een sixestoernooi op LENS voor de eff-tal1en die vriJ ziJn. I{et geat om Ar- en 81, 83 en c2 arsmed.e onx D2,D3,E1,E2 en E3. I{e
formeïen zoveel rogel-iJk SeliJkraardige zestallen van d.e tea.ns en ip"I"n:u"n onderJ-ingitoernooi op harve velden met kreinere doelen. Bij D2, D3,Er-,E2 en E3 gaan ffe ook nog ,
penaltys chieten. Het voetbarten d.oen rre voor d.e 1or, dus zond.er prijzàn. Bij het penal-tyschieten zlJn er twee bekers te verd.ienen. Naast het voetballen staat ook de baibequeaan. Niet alleen voor de spelers near ook voor de oud.ers, leid.ers, spelers d.ie terugkomen
van de uittoernooien: korton voor iedereen. Aan de bar *ord.en kaibonàdes of 3.stokJessató voor 5 2r!0 verkocht incl' pindesaus en nat stokbrood. Maak er een hef.e leuke d.agvan. Het spreekt voor zÍch dat ve atle apelers vervachten met een eigen sporttenue bij I
zÍch: Afbellen is verpLicht e1s je niet kan konen (3970151+). Neem geiust een vriendJe mee

Sixestoernooi net barbeque

Nieuve eLftalfen tegen Vredenburch

In de maand mei gaan ve ook aftiJd vat inventariseren m.b.t. de elfte1len van het nieuve
seizoen. Niet atLeen via trainingen met de nieuve groepen maar ook 6oox te voetballenin de nieuue s€.mensteIIingen. Zorg ervoor dat je zoveel mogeriJk aanwezig bent biJ dezewedstriiden en/of trainingen. Op naandag 13 mei hebben ve àe onderstaande we6stliJden
met Vred.enburch afgesproken :

Sa.nenkonst LENS
19.00
19,00
19.00
1-9. 0o
19.00

uur
uur
uur
uur
uur

Vredenburch
Vredenburch
Nieuw LENS C1
NÍeuv LENS D1
Nieu-lr T,ENS D2

- llieuv IXNS B1
- Nieuw IEïS 82
- Vredenburch Cl
- Vredenburch D1
- Vredenburch D2

vI
y2
v3

uur
uur
uur
uuï
uur

Izendoorn, R. Krayenoord.,

nee en G. Schluter

t7
a7
LB
1B
1B

.4>

.)+:
,15
.15

We vervachten onderstaande spelers:
Voor LENS 31 en 82:
Van Bl-

, Yan ,B2

Van 83

Voor LENS Cl:

M.v.d. Berg, A. Cruz, W,v. Dienen, E. den Heijer, M.
B. Olsthooïn, J. Pronk, B.v.d, Sluys, A. Soechiet.
S. l4elencia, R. Riemen, D. Smooïenburg, H. Vredeman
L. Abounarsa, M. Buytelaar, R. Jagga, B. Msaad., R.vd..

c1
c2

an
Y. Basdogan, A el- Had.dioui, F eI Hàddioui, M. MattheiJer, D.v.d.. Raaf, L. sendar.

I



Ven DL : i,r-, Dae.len, 3.v.d, HeíJden, R. Iie:rrevijn
Van D2 : E, SahÍlren en .8.v. d.

voor LENS Dl eii D2: : ';: '':.
Post

i,

ïan
Yan
v

anv

D1
D2
D3
E2

Al AlkabÍ, .I. Buls, J ef iladdioui";'.R: Í{endriks-,.n.v.ril neuvet, J. ÈronÉ, A. Seir
E. Akar, D. dB. Cruz, J. Hage, F. Kanpfraat, R, Korfmaker, B. VreeswiJk ..'...r'.r
§. Essiad., M. Gok}ala,.A. Hageèoorn, F el Masoudi, H. Sahin, y. ïasai
M. Dijkgraef, M.v.d... Donek, T. Jozee, R. MeeuwÍsse, B. Oeoed, D.v,d. Steen.

Uieulle eLftal]en te
Hetzelfde Yerhaal al-s hierb
ta1 is on E-k1asser6 te lat
zelfd.e, Het 'z'aL' best',mèeit:.
st"riJd oI. 15.15 uur op IENS

een 3TC

0pstellin
Van E2: a1le spelers

IXNS D1/D2 naar limburs

X-klassers nieuwe seÍ zoen

oven zouden ve hier kunnen herhe.len.
en vennen aan het voetballen oD een
Jt .ziJn.' lie-,vervachten de öndeistaan
. Vdndaar gaan rre nas.r BTC.

,t,\\
_: i - * ..",. .! '. l )

B. 0lsthoorn, J. Pïonk, 1I. pronk

De bedoeling van dit elf-
groot ve1d. BTC wil het-
de spelers' voor 'deze ved-

1L-\ -.. .\ \ i\
Van E\: J. Brugrnan, D. noos, K. Boual-i
Van El: A. Bheros, A. Jhinnoe, F. Lock, S. Siregar, R,vd. Snoek
van -ro: E. K1Sa.

De spelers van DL/Dz die zieh opgegeven hebben voor het reisje naar Limburg veruechten
ve o! donderdag 9 nei on, r.0.\5 uur op LEITIS net biJ zich: een sfaapz,k (geen st:'etcher,
luchtbed' of rnatras), een -pysrna, .{andenborstel- , tandpasta, zeep, dóuchesiutl-en, zvembroek.
tvee paar LENSkousen, twee vitte i'oetbalbrodkjes, een eigen l,lnsstrirt, icho6n 

'ondergoed
(niet een schone ond.erbroek dus), schone sck-kàn, voetbars choenen , een tr;i;i;g;;rk-;;r;",
Jas. verder hoogstens F- 1!,- zakgeld in eeri poríenoniree en een tucnpauret, vat snoep en
g:ïk^I":: onderves.,veLl ptezier, sed.rees J-e nefl.es en op r"teràuÀ-ir-r"i itjr lïiïi".:-
om I 2L.00 uur veer terug op LENS i - . -. -. : 

:.
?.s. speelt IENS l- op donderdag 9 nei de besli s singsvedstrij d. tegen GDA, Dan vertrekvaarschijnlijk pas op vrÍjdag. Dit horen jul]ie nog.

Theo l{oefn€,8el, d.e trainer van de E-se.rekti.e, nodigt op naandag 13 nei al_}e spelers uit
d-ie volgend. jaar in de E-klasse gaan s!e1en. De bedoeling is h;t dat hij inzicht kïiJgtin cle spelers om tie seLektie voor het nieuwe seizoen te kunnen forneren. Het is d.us

-zaak d.at ied.ereen aanvezig is, Het spreekt vooï zich dat viJ dit nog rrer een paar keerherhalen, 0p 13 mei verwachten ve om 16.1+! uur op LENS (etnàe r_B.OO uur):
v&n
ven
van
vaD
van

van
van
van
van

Et- :

lrj :

El+ :

E5:
E6:

T2:
F3:
El+ :

F.v. Leeuvaarde
alle spelers
M. Essiad, J. Guenoul, R.vd.. To1
I,l. Topuz, J. Zvart
A, B1on, P, Bodaan, P. Cool_en, I4. Elouarti, K. J1iev, R. Noltèn, M. poot, A. Ram_hiet, S.vd.. Steen
L. Bukman, P,v, Fessem, J. Fiets, S, Gombault. B. Groos, N. Heid.e], I"1. Oemed
V.v.d., Geest, I'. Kuik, K. lcrie, R. oeldrig, M.vd. Voori, B. VreesEiJk
R. Smees
R, Bekling, R, tle Klerck, A. Nandpersan, f', Nazarali.

De onderstaande spelels [oeten met spoed é6n pasfoto inleveren bij peul vd steen net
hun naa.m op de a,chterks.nt:

Pasfoto I s inleveren

D. I{elns , J. Spaa,ns
l,l.v. Dienen, E den HeiJer, M. Izendoorn,
S. Merencia, F. Riemen
M. BuyteLaar, R, Jagga, E. I,au
J. Koppendraaier, P. Sinke
Y. Basrlogan, A eI Hadd.ioui, E eI HaCdiouí
A. Alrkabi, J. Buis, A, vd. Heuvel_, A. Sen

AL:
3t:
B2t
Da.

Cl:
C2:
Dl:

-o-

i



E6

f"-n u"r"t"g van Patrick uit de E6 . We waren een goetl team, tíe gingen tegen E1 en

lraren sterker tlan ons' Maar ve varen heel goeal. ïle hebben goed gespeeld. Maar lre
de Eporttiviteits prÍJs gewonnen..We stonalen op d€.viJfde plaats. Maar ve hebben
bekers gevonnen.

' Patrick Coofen.

E2 clie
hebben
tvee

il DíN"/1 UoND iv',/).a(1 H/r f r/ 7/{c

Z ,a Tf ,4 't'3 /.f//S -Fos7/Zi'a
/3 èi qR

7 r: /YDfrll
- rl,n r/ // rf-Z-r's

77o R r//Y ;r'j
,/ t ,t/s -tP -/./ uq<
N it'7

D,4

frrr([//D *
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De defdë episodè ; Vàll i LENsi_begon net'.de'ÍèrhuizÍng,:' i.i,r0. i 1'r i'^' van wàter Ioo haar ockenburgh, waar de klub zichherstelde van de Waterloo:affaire. en een :goede tijdtegenroet ging.:- l.taàf 1, döàr 'het.'uitbreken van de 2e

L

I{ereldoorlo g moest. :LENS: héé;' Verhulzen ,en
erde Periode aa
t'$ïg+ 5s peelden

Uit deze L
LENS uit mei tgaz

RÉndèrkafip - ;i
{'- \;;l

n:í. Í,ENs* ln .$§t ?utderpark, r waar Íe
aatste per iciae de' bovenstaande foto van

,,. S
\

I

Í

Boven:-Jan Huibregtsen - Henk van Rijn - Aad van
Koppet le - Jan coenans - Harry Jacobi

ItÍidden: Jac. crul - Huug IIouJ<es - Ànton WaLhain
Lisr'Í',:..;-Lr, :r,r".i ii.;.lii..?'. tiiiï..'. ,-:r!.'l thit ..ri;l ;'r';'.,'1.; '
Onder: René Roemers.- Àlex van Deelen - Jan

t.l r.r.'.'Jii.
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SteÍrn uw club
eË wordt lid van LENS ..

l'i

z. l ;. .1,

ZARÀTU 9TRÀ
d.lyr-ln shOH

- V.rIoryl & ns.i.t tloÍi: , íl uw Íc€tlzroid.n
... (vmijoÍ1s.n oud)
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': -' 21.00.: ????'tnr;'Feiisiàïono ilrËt .
'.,"liye 

frruziek'vair tiet u'ekeÀoe lsanta trioi
riin de;grote zaà|, aÍQewis§ëld.niet'rhuziek'1

. van 'Zaratuslra' in Waterloó l .',. 'ï'] r'.: ( ''r' " (beíiedehzààD'' -:.:; , :".,
: ,l\ .r. h(:i., o,,.ii, ,i:' ,'.r_-ii - ÍÍr,.:Jfr,)..ii..,Ài rI: ^- aï,Í'l)a i+
i -Ïu - ,Clr:;..i. i.-:;l . ií;§i.'i';L. rí?:!.. - ,, -1 :; J!)'l í:"i-"'.,' ,i"j,L 1' ,i-,.:.: . .,,.tJrnr, r, .+,.\ - ..1-r.r..iI ir!!.tl , i,.t-,") .i-,.'-r 3.--9$àÍH iíe rÍi..'

Deze,acliviteiten ziin mede mogelijk gemaakt door de op dit atfiche vernlelde sponsor§:i
,d:1i.-"..iÍ'7..'.,..:i.li!-l,.à.;,.,,.r,1,ífi.t:'\lh!íi'

ROVAN
kder- en suede kledinsi-
voor het gehele gezin

i ... ,1 *\
Schr;olstraat, 4 . : -j
2-51 I AX Dcn Haag
Tel.070-36.s3279

lkrgc krtalilcit-Redcliike pr[jzen

,,,t

{,

VEBKEEBSSCHOOL

. ,,PHILIPPO"
.t

voor al uw Riibèiïiizen
.r" .:.. | *. .

Kanloor en lhèoiiicenkum:
Fahrenheilskaai 266-268

2561 EJ Oen HaaO'
070-325r ! s3/353467r

aulo-molor-scooleÍ-vrachlauto
Oók t0.daagse cuÍsus mel

riibewiisgaÍartie

..,,1 :"1.-t.
-.1;

e
Thereiiasii. 28
L;ywég í046
Barikastr:62
Sweetinikbl 42
'Absldoorrisel-
W€imerstíaat 160

1e1.382517s
tel. 3666243

- 1e1.3552197

cj tet'sqsasza
lel. 3656666
1e1.3453714

TREND SETTER VOOB FOTO-
GFAFEFEND DEN HAAG
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70 laar
voelbalvereniging LENS (lenig en sneu den haag
llengelolaan600

I

P Jr-r f f ermans
Amandel straat 5l
?564 EI.I DEN HAA6

's-Gravenhage, april 1991

Beste lens-supporter,

Nanens het bestuur van de voetba }veren iEiing LENS is het ons
een eer en genoegen u uit te nodiElen tot het biiwonen van
de festiyiteiten ter gelegenheid van het 70 iarig bestaan.

Deze aktiviteiten zullen plaatsvinden op 18 Eei 1991.
Vanaf 17.00 uur zaL et op .veld 1 een zevenkaDp plaatsvinden,
terwijl de officiele feestavond om ca 2l .00 uur za\
aanvanÉlen
Voor verdere informatie omtrent deze dag verwiizen wii u
glaarne naar publicaties in de lensrevue.

In de hoop dat wij van de jubileumcommissie u en uw partner
op deze daE moÉen begroeten, verblijven wij,
met de neeste hoogacht ing

Jan Heins
Leo van Ri jn
Ton ' s-Gravend ij k

LENS
F
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Jubi
Zalerdag 1B mei 1991 

:

leumactiviteiten in het kader vah

70 aar
I

I
í _ .rrortb8lvcrcílglíg LENS (lenlg.m snel) déh haag

' met onder andere:

17.00.19.00 uur. Groot spektakel
in de vorm van een'zevenkampiop het

hoofdveld. Enkele onderdelen zijn: .

Zeephellingparcours, ' '

Luchtkussenbasketbal, f un-slangrace

, . l-

21.00 - ???? uuÍ. Feestavond met
live muziek van het bekende 'Santa ïrio'
in de grote zaal, aÍgewisseld met muziek

van'Zaratustra' in Waterloo

19.00-2ï.00 uur. Gelegenheid tot
' het versterken van de inwendige mens

(baibeque, patat, haring, Íruit,-enz, ...)

.1., -.,
it

BE alrrGÉ,.lu 
'[r..xr

Íièhev. Courant
1. ,i .

Steun uw club
en wordt lid. vsn LENS '

Drèc-IIfch sport
*rirw l|l . tÈ' t|-.ftió. ,ar 6t:,

EoauursoitrDóc .

u*rarit rlrrusurut i

FF
zaR^n sm^

drlYC,h.àd
vqrDíat Íh Du-i.t $ G

- rluflÈrírroÍd.n -
(iDc j$r o o'rd)

rt,r*rrarlrlrÍí 'l.l.-!aÈ r. mr.rrlí»

Spaarbeleg

Deze activiteiieir zijn mehe mogelijk gemaakt door de op dit afÍiche vermelde sponsbt

ROVAN
' [,eder- en suede kleding
'voor 

het gehele gezin

Schoolstraat 4
25 I I AX Den Haag
Tcl.07O-3653279

HoRc krïalilrit-Rcilclijke Drijzen

VEBKEEHSSCHOOL
-,,PHILIPPO"..

Voo, sl uw Ri,bsv{iizen

Kanloor en lheorlecenlrum:
FahrenheilslÍaal 266.268

2561 ÉJ Den Ha89
070.325r t53/3634671

auto.motor-scooler-vÍachlaulo
Oók lO-daagse cuÍsus met

rïbewiisgaranlis

ThsÍesiastÍ. 28
L€larreg I 046
Banlíaslr. 62'
Sweglinckpl.42. '
Apeldoomsel.
Weimsrstraal 160

., tel. 38251 75' 1e1.3666213
16l.3s521 17

. tslr3464974
tel. 3656636
tsl. 34537-14

L

TREND SETTER VOOF FOÍO.
GBAFEBEND DEN HAAG
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WEEKBLAD rv-All, DE VOETB_AIVmENIGING LmS 
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i
6lste JaaiËàfië nrtuÀiÍër r l+b, r^l-?,'trièÍ'1991.' ,

+ nt t* ll*í ll ltlt ** +lt lt l{ L lflt *ll+3**T lí *lt**ll lf lt* * * l( llitll l.

DE LENSNEWE

BESLISSINGSI.IEDSTNIJD LENS ].

LENS JubiLeuraktlviteiten

DC

0nd.er voorbehou$' kgln
dle zich hiertoè. gÈio

I

It*tt tÍ*iÍ* + $rt{H* tí tt tt titt *** tfit* tt *fl* } n* ltÍ|l* t}lt $ *tt }lt'lt lt*

,JÍè 1-''_-t. !
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He1aas vas vorÍge veek biJ het ter perse gaan v&n de IENSSeàe nog nlet bèkend waar de

besli ss ingsvettsiriJ d ón de derde degradat ieplaat s . in 38 zöu vord.en geopeeltll.i Desondank€
kouden ve afgelopen zondag een grote schaie tlNs.suppöïtef" Jqngg de liJn van,het Zoeter-
Deer6e Dso aÀntiÉiten.'' -omàai ( oott nq. verienging ) \e'een beslliiinÀ"ygCA terÈiegen , vortlt
tleze $edstrild a.s.' naairdbgr (eè Pinlisterdae) ioËnieuq eeàeé-ri', nï <i$.net.teribin van
v;i; i; w;i;;irÀ"q.i Àiày..enË',it+,oo urr". l,i-ledeie.ni.ditnaar rïin vari-tèíorei op de hoost:
ls van plaats en tiJd., vervachten he. een no6 veeJ- groterdl.panhang LENSers aan te treffel
dan afgèlopen zonds,g het geval was.'ili,1 roepen iedereen dié.LEills een goetl iib,rt toedraag:
op on ànze-Jongens in deze allesbeslis sende vettstriJd te steïnen.. -B_eppttivan het d.erd.e-
klasseschap is van groot belang voor onze cLub. Wii hopen dat u ln liote getale aanvezl 3

bent on de zo belengriJke rrtvaalfde nan" te ziJn' Er zal m8.an-d..ag. in ieder geval een
beslissing worden verkregen, uocht de vedstriJd't-eer'igeliJli-'eïàdigén dah'ïoiAt er ver-
l-engd. Mocht d.e verlenging ook geen wlnnaer opl-everen, tlan word.t de uedstriJd niet op-
nieuv vastgesteld, naar besfist het tloelgelnidtleltle van de reguliere kornpetitie (uaarbÍi
LHrIS in het voordeel is), We hopen op.-een goed"einde v-en dit "Hitchcoclt-sceneriorr en
wensen speJ-ers en begeleid,ing al"le sukÈes'ioè"

"!'li:!)rïhr. j:ic.í) ïIJl"l Ïfl"Ë f -i [,e,t:.B.estuur'

I,leer of geen veer maar &&n
op Ï,ENS. 'A11ërë^e.r§t',ïd.e ?an
neuers vèrwachten viJ rond
overdekt ) dq i6pe9ia1q.. attr
16.00 uui 'zljn dr consumpt
vel 22 stu.ks. Te verkriJgen biJ L,eo van BÍJn, Jan Heins en Ton rs-GravendiJk' De Zeven-,
karp rtuurt tgt".l. 19, qo 'iir ;,'1yra.ó,rna. er;.votoi ,lere.geiie,i.d 

\ ié, o-mf te.ljaàucrren en zich te
verkleden ter voorbereiding. op.,69- feestavond, "d.ie.om È:21.00, uur ofÍicieeLl geopend ;zp!,i l{ ,

vorden (to-e6ang 'ranai ae l-ÈraÉse,{s ). 1it,. aie 'ti,1d.'kàl'ir'hus'}ebiuik rnaken.'ién àe vo'or'-'
zieningé-n-.op het terras J-angs vë1d'2 ën'tle. snaakvbÏ ingèrichte kantine. Het fees't za}"'' 1

muzikaal- vooi Jong en'oud aangels,st ziJn (vand.aar 2 -Ig\qties-) _om een ieder tot tn de - - . .'
kleine uurtJes d.e .gelegenh-eial i t q'.,gevd!r: oq:21-öh,/r.lit ide *ióïen 

ílÉrlaf i-het 9.p LENS noet kun-
nen. Dooralat dezé ;ubileum feeste.yond dit. Jaar,ggliJk net.de netlgwerker-èavond valt -.z.iJr.,-' 'i
er tvee ',rerschil1end.e uitnodiginjen'verstuUrd.- -A1l-ereer,st tie-..uitnodigingen tloor.'de" J u-bi:
teunconilis è ii 'èii tàtir zi,1ri'ei aóor irettËe'stuui ae urtnbaisi;ied;l '(ief aas vat aan de 1àt-'
kant ) verstuurd. aan die nàdeverkers (oóti leiaeld+öudeís',) aie.nog niet doör.öe ijubileu:n- - r

con:aissÍe uitgenodigd Heren. Zodoende ziJn. er tqgn,tlulbel-e Ínvitatles verzondenir' Masr.,.r !
fouten ziJn nenseliJk, -dus d.aarom nod.igen wij Íealereen nog uit die d.enkt dat tlie vàb.ld.e -
vo1 voor LENS is geveest en helaas geen uitnodlglng heeft gehad on toch te komen, TiJd.eís
het gehele spektakel zal- het notto gelden: hoe meer zielen hoe meer vreugd. WiJ hopen
1n iecler geval d.at u in grote getale op zal kornen om dit jubll-eumfeest flee te m&ken.
Mocht het weer niet geheel meeu'erken den lrcten wij uit ervaring d.at na regen zonneschiJn
kont ,
toe .

r{em§ns de Jy!fleu+c9rgi"._",ie.,I"gsÍ4-qi+,u ,} e1.,,":lli.Ii}e;ï.:,lliq" ."1.q9,,:,:}}iqp.gaF...,i i

;qíi:),:; t-,:aiG: 1r;y..:j rl,-.i.: t]§T f,it(.. il .r

staírÍdè'zei;aiaag 118 iíéi..19911: barsb rrei jubilèr.:m spekteker 1o j l
tastische zevenks.np die: o4,'klokslag 17.00 uur be.gint.rD? 4e-9];,i i,

16.30 u-!rr..TiJdens Fq !q d.s zqygnh.Enp,zijn buitëà '(éíeíitdeér "' "

aètÍe'sl baileóire, Batat] hdiÍne , ' fruit 'ën bierponp' Vanaf
iebonnenstrïpptnÍaàrteri ie"kèof.voor 5 l-0,- B en voor 5 2r,= '; .

en .ée -Zpvenkenp onderbrenSen de-cene irepen i

viJ'.. nog è
vo e l-t

Heins of ton,-J s-:

nkeïe'dee
man ot vr

l-neme
oul{ I.

c+

rs taan
kaí zi
ayenaiJ k,

àb,termiddag vanaf I 6.30 uur opiË
geven biJ : l,eo van

Uitloti

Janl

o

, , ; iliirit.; 1i-r,;r I '., -'i):|1i I
.i

I Maandag
!c=9!]is-e!! E=]!9i=crss!=5=19:999 *=elenin
L3 meÍ JL, heeft.de J aartiJkse uit+o.tín€' plaàtsgevon

. ïterae, ir::ifiers ziJn ö0ooo3/oooo2T /000030:

.,'rJfr jl:,1t:rt.{ ;9$ ft},lJ
den. De door loting vastge-,

rerieleÈàtine vÍndt 'bldats tËegn afgifte
; I |J _,

van d.e bligatie.
t. l:;rl.:1. .

.,1 - r1 'r..r,

!) 1ri

,:'\). i r t l:: .', .), r:9r::, n" i '',r',,5

'r i,iJ t ri(-.'.;,
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:lI,ENSl es .

* KeÍhard en heeL lèlg is er aloor de JubiLeuncomissle generkt bn afíea rond. te krljgehrnaer het Ís dau eind.eliJk zotèr.. i,.;;.. .

* Zaterdag on 17.00 uur barst het los: EET LENS ?O-JAnIc JUBIILEUM.
r Tot in de kl'eine uurt;es zer- er worden gesport, gefeest, gedenst, gegeten en gedronle!.

U bent er toch ook biJ!?t?
I Voor Jong (en oua)...Eeandeg vanEf L2.oo uur kan iedereen zieh Laten schninkeu in aleL,BÍS-kantiDe.

LENS..... ... NOG 1 KEER tt

Een verslag veri de besLis-singswedstriJ d LENS-GDA is verspilde uoeite. zoïst heèI IrEl[S :
wes aanvezig en heeft net eigen ogen kumen aanschouwen. Éoe GDA en ÉENS.eLkaati ne L20ni,uten voetbal ín èveo, icht bierden en aanstaand.e ,.roaug-o, ïu, iioïr= È;ïi ïàJ;;,ven VELO in lÍateringen opnleuw tegenover elkaar staan, :

SpatrDeDd. was.het zeker. Goeal voetbel_ kan (en nagt ) tre niet vernachten iu.allt Boort ved_
-EtriJden. rn de.ïedstriJd va! afger-open zondag vas IENS de rets tetere prJJg ;;;"k';;
ltlu|! kanseu. (Koovenga, v-a. HÀek)l De spelËrsgro.p ,ur 

' 
ootr 

-nu; -;;;;"ï 
sekresen hebtenal,a,t dit GDA beslist te kfoppen is. AfgelopËn zonàeg i-ukte tret àan ii"i,-rr", wiJ voor_6pe1l'en u dat het Eeandag a.s. ver. gaÀt tu}}"r, (zond.er de hurp van .roop l{illens oyerÍ-gens ) .

uiteraerd venÍechten IriJ u Langs tle riJn bÍJ \iELo. sleep LENS aloor die:Laatste weastrijien ve geven het To-Jsrig Jubile,u aet zrn eilen 
""r,. 

nog feesteriJker tintJe nt .í

red. ,

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIONU{ ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSgSSSSSSSSS

uit en
LENS 1
LEIS ï
IEIS 8

?,atertiec 1 Eei

-GDA]-j BMI toernool
- Marathon toernooi

1-1
Je plaats.
2e ll-aats

17.oo
u.00
17.00
17.oo
1ï.00
17.oo
17.00
17.oo

I,ENS
IJWS
IENS
LENS

LESIS
I,EI{S
TEI{S
i,XNS

Jubi Leum
Jubil-eun
Jubileura
Jubifeun
Jubll-euu
JubiLeuD
Jubil-eum
JubiLeuro

uur
uux
uur
uux
uur
uur
uur
uur

r.8 t o 28 nel

ZevenkEeI)
Zevenka.up
Zevenkamp
Zevenlamp
Zevenka,np
Zevenkamp
ZeYenkanp
Zevenka.mp

,wllt u orn 16.30 uur verza,nelen, dat i,v,E. d.e ta,ctische besprekingen en

- GDA I Terrein: Wf,O. ee besli asingeveastriJ d inzake tiegradatie,

I
2
3
It

6
7I
9

IIereD tleehèners
aie varEing-up.

Me&ndeE 20 neiï[ïöGffi§ r
Zon 26 ae
I ,30 uur LENS 6
B.30 uur IEflS T

L0.00 uur LEIS 9

Dinsalac 28 trai
19.00 uur LENS 6 - nen,lr ishoulcones
0DstelLin gen : als bekend '

: a1s bekend, zie vorige LENSrevue

- Loudvater (Engelaaa)

_- Tour tle Selglque (Antverpen)
- tr'ulI Speeti toernooÍ

n.n,

AfschriJven

-2-

J. Heins



LÍGGINO TEBRXINEN:
YELO
Full Sleeri

- Noord.weg, Wateringen' I 'KórkpoLdeirie!' 3 , Detrt zuid, te1:'o1r-6L8263:'.- .... j - ,: -':Í.:

,l --',r I ..r"- '"ZZZZZZZZZZZZZZZZT.
Z Z.AATVOETBAI Z
--------l----:--n-.Lblr L lJlr lr IJ lJL lrlr IJL LIJIt

Uit .Iag 6 neÍ
LENS l- ,- VOV l- ,: .,,,..' 5-\
WedstriJ dprogra.rora 20 t/n 31 nei
Maa.ndag 27 nei
fg.[O uur t etls 3 - I'v Snoekie 5
19.00 uur LENS \ . ,.- DI,Io 3 ' , ,. :

LENS l+ j ieLf scheidSrecbter l-everen,

LÍgging sporthal oranJeplein - Slicherstr&at 11..

zzT,zzT,zzzzzzzzzzzzzzz?.àz,zzz?,E7,zzzz,izzzzz
Z IANGS DE SPORTEN VAÍ DE Z.M. LADDER Z
ZZZZZZZT,ZZZZZZZZZT,ZZT,ZZT.ZZT,ZZT,ZZZZZT,ZZZZ

Uitslag naconrpe.titie
i.Ioensdag 8 nei: ï,ENS - Postalia'
Zeterdag 11 nei: LENS - nVC

,..^ -. l;.,

De rest van het progrs.rrma voox .LENS in de nacómpetitie i

t.l

'-;;1 - |

l: :i

i'+

rr.i t-li;.

OrànJép].ein
r1,: -'1, 

i OranJe}Lein i

il!.. .\ '!

,tr

;r',1: :r- ) J n, -'.

t1

a1A
;.R3D
.i . .:

I

r.-0
0-3

Woensd.ag
Woensdag
Maanalag

t5
22
o1

ner:
mer l
net:

RYC - TENS
PostaLia - LENS
LENS - de Jagers

19.00 uur
19,00 uur
l-9 , 00 uur

I,TGGING TEBRE]NEN:
avc
Postelia

- Sportpark rPrinses lrene", Schaapweg, RijsuiJk
- Groenend.aal 11, WE ssenaar.

a.s. Zaterda§ 18 mei LENS Jubileunaktiviteiten + feesta]rond
l-7,00 uur. IENS l- t/E l+ (7 trampen ) aanvezig on L6.00 uur.
Toernooi bj.J DVC 17 en l-9 mei voor LENS 2.
Verzanelen op LENS: VrÍJdagavonal 18,00 uur,

Zondag 9.30 uur.
ï,iseine terrein: Gen. Sportpark aan d.e Srasserskad.e, gefegen àan de ueg vs,n'Del-ft ;aar)" )'1,

. Nootdorp, teI: 015-13251+8.
Aanspreekpunt voor d.it toernooi is W. Kliinnen, tel: 3L6T830.,.
Deelnernende clubs: LENS, RVC, WiploLaler en DVC.

Toernooien Zs,terd.ag 25 nei 1991

'' lr'

voor aI]e qlftaLLen &anyang
,:

IENS 1

IENS 3/

VAN HET JEUGDFRONT

============:=====

It

bij Marine, terreiD Oude WaaltiorperHeg, Nieuwe Alexand.erkazerne,
tel: 321,ll+253
bij,Postalia5 terrein Groenend.aal 1L, tles se-nAar Í taf: 3el+31+el+.
Aanspreekpunt L, Mantel tel: 310?)+26.

Algemeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, Chopinstraat lO3, ZjSl- Sv Den Haag.
te]: 397015\. Bij geen gehobr: 3535h8 tryed crens,

I,ledstri,1dpro graEna A-3-C-D-X- en tr'-,ieugd

' Afbellen voor ondersta.entte vedstïiJ denftoerncioien arleen biJ paul vd.. steen (397br5li) 'zo sneL mogeLiJk doch uÍterlijk d.e dag voor d.e vedstrij d/toernooÍ voor 19.0Q uur. BiJ .,
geen gehoor bell-en naar trYed Grens (3635h18). ln uiterste nood nog op de dag zelf op
IENS (366131U) biJ ienand van d.e jeugdconmissÍe. ----:l------:-- ' ;. - ; .J
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Elfbal ddtun aanvang tegenstantler uit/thuis terrein/veLd sai. k. Í.ens

A1

c2::'.
Dl -

'18
t9
,o

LB
1B
l-B

J-ö

,18

1B'22
'23
' .'18

18
1B
1B'18
1B

mei
ner
Eei
mei
mei
mei
mei
mei
meL
mei
nei
meÍ
hei
mei
nei
nlei
Eei
nei
meÍ
rne i
rBel
uel'
mel
I]leÍ

l-l-,00
}}.00
9'oo

13.1+,

11.1'

r-0.30

9.30

13,00

10.00
rb.30

. Eurosportingtoernooi ( zie kbpy) Qutn'' E\irospoitingtoernoei ( zie kopy) euÍn

.2ie kopy nièuve elftàlten'tí,1 V§lÖ
' Ve-rburcÈtóerhooi ( zie kopy) ' Arkelve
zie biJ opstel-l-ing Verburehtoernooi
LENStoernoöi (.zie kopy) ,:
zie kopy nieuve elftB1len bÍJ yEI,o
zÍe kopy nieuve el-ftaLfen biJ VELo

.. LENStoernooi ( zie kopy)
zie kopy nieuwe e1fEa.l-Ien biJ YELo
Vitesse Delfttoernooi ( zie fopy)Oude

tu6 ,, 9. \5 (auto )tué 9. \5 ( auto )
B1 .: ' B.3o(

,i(

aut o
auto

)
)

82
a2

cl_

s/P'al.Jk 12.39 ( 6u161
82'| 10.30

. r.. (auto)
, -. (auto )
' 9'45

. ,l ._ , (auto)
L,ean/Drft B.3O (auto )D2

D3

EL

E2

E3

x)l
E5
-tib

rL

19 .00 '
9.30

1\.oo

.30
,00
.30
.00
.00

,,

1)+

9
1)+

I4

zie kópy nieuve elftaIIen bij VXto .
Vitesse Delft D3 uit Middelweg/De1ft,
zie kopy nÍeuwe efftallen biJ VEIO
GDA D2 uit Madesteyn

. Yertrek naar Limburg (zie kopy)
zie kopy Vitesse Del-fttoernooi E-conb.
zie kopy nÍeuve elfla.I]en bi.J yEIo
Vertrek naar li-mburg (zie kopy)
zie. kopy Vitesse.leffttoernooi. !1qonb. .

Vertrek naer Linburg (zie kopy)
zie' kopy Vitesse Delfttoernooi E-conb.
zie kopy Vitesse Del.fttoernooi E-comb.
vriJ
cravenzande toernooi(zie kopy) Gensppark .

Vitesse Delfttoernooi (zie kopy ) Oudelni/D r ft 
,

, (auto )
u. h5 ( auto ). (auto )
18. L5 ( aut o )

9.15
r.z, h5 (auto )

9.45
re.l+5 ( auto )
9.15

12. )+5 (àuto )

" r2 . )+5 (auto )

.00 ( auto )

.l-5 ( auto )

20' mei
.Io ne}

9
r.3

BIJZONDEFHEDEN:

-aanuezlg Juko aBlS vanaf B. 30 uur: M. neuvey en 8. Vereecken
-zie kopy: geen trainingerl op.....,, reisJes Liuburg, pasfotors etc.
-voor opstel-lÍngen zie biJ d.e kopy:. toernooi-overz icht en nieuve elftallen,
GEEN TNAINING OP. .. . . Ve1 . trelni ns op !!

Toernooien zaterdag 18 en maandes 20 nei
A1

Op tweede pinkàterdag, maantlag 20 mei vortlt er uiet getrsind door d.e A-B- en E-selektie
alsnede door de lagere E- en I'-team6. Ook vervalt de training voör de Bllelektie àp ,-",,u.
dagaYonal 22 \ei. Dit laatste Í.v.n. d.e wedstriJd van het nieul,e B-team op [EfO..De twee..
de Jaars B-kl€.ssers t.v.: I', A1ladin, D. Jongejan, D. Le.uers, p.'Herrewijn, M. de Kok,
M. Meurink, I.I. ?ierau, M' visger en H. yàsar vorden wef óp de tlaining bij fuiel Gans
versacht, Deze begÍnt on t8.l+5 uurr Dus on l_8.30 uur aanwezig., De overigè trainingen op
dinstlag, woengdag en dond.exdag gaan nornaal- d.oor. Komen ju}lie allenaar en nogmaals..,...
UEry=E=Egg=EE§=YEI=E§Pg=E=P=E=iliI

Een internetionaal Eurosportring toernooi vs.n tvee dagen rioor Jul1i_e
KlÍintsheu1 begint het toernooi zrrterd,ag om j-1,00 ullr, en Ju1lie spel

.. In=
en de

opstelling
31

eerste vedstriJd on 11.00 uur tegen: Quintus. Daarna volgen pSV Dresden.,en
l,lindich. 0p zondag ziJn er finales en Kiuísfineles.

::sI§ bekentl net J. Doerga en M, B8nnik zoÍ1der M. I{erben en R, Tur.
: Zaterdag een toernooi bÍJ SHO in Oud-Beijerland, Volgens het toernàoiboek-

Je Ís dit een vereniging met naar 1iefst 26 Jeugdtears (!ENS beeft er 20).
In de 31 pouJ.e vortlt gestrealen om een vÍssel_beker, waarbiJ tegenstand.ers
zijn: SHO, Rijsoord, BWH, Alblasserdan en DHL. De ! vedstriJden van 2 x
12,5 minuut eindigen in een priJ suÍtreiking on J_6.1+! uur. lle zijn dus rond
18,00 uur terug op LENS. Het toernooi begint, orn 9,00 uuï, nea'r ii3'beginner:
gelukkig on 10.00 uur. 0n op tÍJd te zijn yertrekken we stipt on 8.30 uur.
van LENS. ,;: a1s bekend.

h

opstelling



32
en de winnas.r van ile andele hè1ve
gd, en Jul-l,ie eerste ved.striJtl is
ikt on 16.00 uur.
W.'figrau, R. Bienen, 'P. SEoorenbure
. Jagga, B, Msaad, H, Yasar en

: Voor sonnige spelers: zie opstelling 82,

: Jul-Iie speLen zalerdag s'a.rn.n'màt D1 op ï,ENS t}'ee toernooien. Éet tgewoner
' toernooi heeÍt drie vedstriJalen van 2 x 2o minutèn, waarbiJ Jullie eerste,
.'vedstrijd begint om L1.L5 uur. Tussen dé wedstriJden door vÍndt er een
, strafsghoptoernooi plaats on eèn grote sl-agrooEtaert. Elke speler Eoet vsn
, "e1f meter próberen raak te schieten. Dè prijsuitreiking is om 15,00 uur.
: els bekend..

: ook voor Jullie zaterdag tvee toernooien op LENS, Naast het rgevoner toer-
., nooi vs.n 3 veèstrijd.en van 2 x'20 minuten vordt er een strafschoptoernooi

'gehouden. Elke spel-er kont tvee keer 'aan de beurt, en het beste straf-
. sehopteam kriJgt een lekkere en Brote sl-agroomtaart. Jullie toernooi be- l

gint op 10.30 uur, en de prÍjsuitreiking is om l-5.00 uur.
: a1s bekenal, :' .^

':-JuUie gaan naar Vitesse Delfb',"voor
, wedstriJden duren 2 x 15 minuten, en' uur: De lrijzen word.en 

. 
uitgereikt on

: a1s bekend met R, KLopstra.

: epn vriendscheppeliJ ke weclstrijd voor JuLLie zoweL op LB Éei (vitesse De1ft
.en 23 nei (cpl). zijn er oud.ers net vervoer.

: als bekend. zonder V. du chatinier en A. Souaré.

: Dit tean 6pee1t biJ Vitesse DeIfE in een toernooi vat on 1l+.OO uur'b.egint;
en v&ar om 17.30 uur de prijzen vorden ilitgereikt. De vedstrÍjden d.uren
2 x 15 ninuten.

: B, OeEeal, A. Bssilogan, E. l.lolsheimer, M de Kok, N. Si1íakus, J. Guénourn, '1

D. Tieze en R. ytl. To1.

Een toernooÍ blJ Gravenzande op maantlag 20.uei. Het toernooi begint ono

1O.OO uur, en de priJzen vorden uitgerelkt qu 1lr.OO uur.. Gravenzande \iV,'
HonselersdíJk, YELO én Verburch ziJn de tegènstànders.' ,"

a1s bekend. zonder M. Elouartie en P, Bodaan.

Yeol juff:-e een-toernooi-met, .een aparte
tegen. Quintus, en tl8arn& een finale teg
finale, Verburch heeft 'Ju1lie. uitgenotli

:. pro r:.1+5 uur. De priJien vorden uitgere
'P:' HerrewiJn, s. Merencíe, M..Éeurink,
M. Visser,.u. vredèman, L, Atounarsa, R

opstelling.' .:

B3

Cf

opstelling
D1

opstelling
D2 '' een toernooi in

de eeiste vealstr
L3,00 uur,

ochtend.. De drie
d begint on 9.30

de
iJ

opste].ling
D3

opstel-ling
Ecomb.

E6

opstelling

opstelling
F1 -.:

opstelling

Ontlanks veel zer:ren hebben o
een med.ewerking zeg. Doe het

: Op zaterdag 18 net 9en toernooi bij VÍtesse Delft,' vao.r Ju1li.e beginnen .,
on th,3o uur, en vaar d.e priJzen uitgereikt vorden om 17.30 uur. De drie I
ved.strÍJtlen aluren 2 x 15 tninuten, . ) -' r . :: als bekend zond.er S, Goumbault het B. Oel-drig en G. Westerhout.

MAAxDAG2oMxII,ENS-GDAoM1)+.oouurBIJvELo'AL,I,EMA.AlKoMENHooR!!!,!!-:.

Pasfotor s inleveren

41: . Heins, J. Spa,ens

lderstaande speLers nog steeds geeD pasfoto ingeleyerd. Wat
nu snef:

)

Bt:
D

E
c

M

J
Y

A
E
A

den HeiJer, M. Izend.oorn,
, Merencie; R. RieEen
. Buytelaar, B. Jagga
. Koppendraaier, P. Slnke
. 

- 
Basdogan

.llkl(abr.
, Alca.r
. Jagga en A. Souaré.

J. ?ronk, 3,
B.2:
rl2.

Cl:
í1D,

DI:
D?:

Pronk



Nieurr€ e lftall-r:r' t,ii YEL0

0p voensd.agavond 22 nei hebben

'-1tL"' Itj -:t ,t:,9:: "t3r, Ïi'
t9,,00-rrul uELO - NieulI..LENS B
L9.00 uur l,"ELo - Nieuw IENS C

l:2..00, uur VELQ' ,:.Nieuw LENS D

De ondeistaaàdè s1Èl-èrs wordeí
strookJ e :

I

I

Iïe weer vat wedslril d
gaat om de vo.Ilentte we

I- 'ï

' ' I 
-',' '

en afge,sprokgn.net onze
dstriJ tlen :- Sa,nenkomst' LENS

' rf.\í uurFauto )
17. h5 uur( auto)

. 17 
'l+5 uur(auto)

nieure for..

vervacht'met bi,l 'zi-ch onderstaand- en natuurii;f Íngevulc"
I

I

,l -r." :

Ik ga weI/ni
i+ .,i _ .tet , op, zomervakantie ,en ben vanef i. . . , , . . . eugustuè veer

beschikbaar on te trai-nen.

. Nièuw B:*1.,Í.
I :-" B"

v.d-i 3eÍg, J. Pronk, R. Pronk, E den Heijer, W.-v'. lièmen,'A. Soechiet,
vd; Sià)s,.8. Olsthoorn, P. SinËe, T. Ozàemir, T. Heins, J,v. Dienen.

Nieuw c: J. sandÍfort, P, vd.. steen, R..Eerrewijn, M. MettheiJer, D. vd. Raaf,. B.vd. BerÉ.:A. e1 Hadaioui, W. Daanen, ï. el Haddi;ui, L..SenOarl l. fasAogan, n."à.. i"iji"i
en R. vd. Post.

Nieuv D: R.,Korfnaker, J, Hagé, R.,IlLndriks, J. pronk, M. Gokkaya, T) Jozea, R. Vrees-''\ wiJk; J: ef Ha.ddioui, J. Buis,-M. DiJkgraaf, O. vd. Stàen, F. eI Maeoudi en-'r. tr'. ï, Leeuvaard.e. ' .' -' :- '

-, Voor de goede orde Illerken vij nog even op d.at' öovenstaande foi"na.ties nlet aI .de vaste
teartrs, zii n _vo9l l 

vglcenq §eízoen. .rD overleg net .de trainers zÍJn gèwoon enkele.§peLers:
uitgenodl-gd'. Dit doen w9 26 49i nog een keer.met een Bl,cr,Dl-;pz én. El-e:.Ítal, op 2Jnei als. Marvel Lene op bezoek kgmt'met.een Dt-elfta1 en op 28 nei ièIs Reddish VuLcans
fangs,rkoltrt met een, D2 en ,een B1-e1fta1. Ook trainen we. de'Laatste week van meÍ en de èer-ste veek van Juni nog met de nieuve groepen. Gewoon on te zien irat er. zo alLenaal rond-foopt en on vast aBn elkaar te vennen. De echte eLfbel-Ien vorden pas in &ugustus gefor-
ueerd en d.us niet iE d.eze perÍode . .. . ' .i i ._ 

"

0P. zs.terdag lB neÍ veruachten- ve -ond.erstaande .spelers en Leid.ers echt on !J1! uur op LENSvoor de- trip nd.ar T.imburg: . : . j j. ., ::1.r, i

L.,ENS xl: M.'Dijk§raaf, M.vd.-Donck, T. Jozed, tr'.v. Leeuríaard.e, R, Meeuviàée en D.vd.' stee
LJENS E2: V, de Boer, E. Gesni, M. postems,, K, RandJana.msingh en R. d.e Boode
i,ENS E3: N. Akkabi, J. SrittiJn, S. BuÍtenhek; J, Hop, p. Knorr, A, Oosterveer eà

C . tle Rooy.
Leiders: A, vd.. Donck, Th, Hoefnege], p. Hop, H. 0osterveer en p. vd. Steen,

IENS E1.E2 en E3 n€iar f,imburÀ

De,spelers vqn.El, 82, E3 die,niet nee gaan d.oen mee in het viteÈse lel_ftoernooi.
ZÍe kopy hieronder,

- 'Hét za1 een te gékke tri! vorden. Kon ècht op tiJd want om.9,30 uur Eoeten we vertrekitea
ondat ve o[ u-.30 uur'.in Eind.hoven vorden ,eiwrcht. lJaar ?? Dat is nog 

""n .r"rr"""inl. 
-:

-Daarnà gàan we naaï Maastricht vaar ve te'gast.ziJn biJ de yt/. ' Scharnï 
, 
Zonaag een toËr-nool in Síttard en maandag biJ Scharn. Om I 20.30 ziJn we veer op IENS terug. Wat moetenjulLie meenenen:

NatuurliJh een stretcher, luchtbed. of matr&sJe met slaapzak, een pyana, tanalenborstel;. ,

zeep' douchespurl-en ' zwembroek, twee paar LENSkousen, tvee vitte voetbàibroekJes i een 
"eigen'LxNsshirt , ' schoon -ond.ergoed,_ 

scÉone sokken, voétbalschoenuo, .ài tràiniirg"gat en"eejas. veÍder hoogstens Í J-j;- zakgeld in èen porternonnee en.eén luóhpakkek, vat síoep endrankvoor':"1""1"g...v":1.p].ezieÏ,,engedraagJenetJes.,:

6

t!



VÍtesse Delfttoernooi- voor E-cbnb.'' I l.:;

MAANDAG 20 I'lEI:' THEE PINKSTERDAG.
A-AXVANG l-\.00 uur! ! !!

spelen d.u6 het. toernooi bU Vitesse
e Kok, N. Siuakus, J. Guenou.u., D. Ilez

" ,. i. rl.

De onaieïsts.ande spelers gean àiet naar LÍmburg dn
Del-ft: R. 0emedr"A. Basdogan, X. Wol6heiner, M, d
en n, vd. ToI. . .-

De tegenetander zlJn: Vretlenburch, Schipluiden en Vitesse De1ft, Verzeneteii'óm ie.b5'uur
op T,INS. Ou 17.39 uur is het toernooi afgelopen..We xekenen op. oude.rs met vervoer.

LENS-legioeD: aktie I J

TeleuràteLlend vas het tlat afgelopen zonalag de tvee bussën voor de srippèrtèrs' vooi d.e
wedstriJd LENS -. GDA. niet eens vol-" zaten. De redenen varen snel gèvonden:

1

3

het Has noederdag
het tiJdstíp van bekèi,dmàkiàg vas tè'ià'at '''
FC Den Haag - AJax verd gespeeltl'en ka&rten varen al gek'ocht.

Degene die er wel varen, vooral Jongere.Jeugd.,.ïerd.en leuk blauw/vit geschginkt en zagen
een spahnende vedstrÍJd die, ira verl-enging in i-1 einàigde. Dit betekeDt 'overspelen -en

$el op:

0p het ,terrein van VELO aan de Noordueg t,e Wateri!ígen.

Bovenstaand.e dxie red.enen tell-en nu dus niet rneer ! ! ! He roepen aIle LENSers op om near
VEI,O toe te komen. De'jongeiè ilie geschninkt vi11en ljortleD vervachten we vanaf 12.00 uur
op LENS. De rest verzameLi natuurtijk schter het doeL van de GDA-keepei. . !àuk zal het
ziJn als iedereen zoveel mogelijk een LENSshirt aen heeft en eventueel cle LENSpet (vorig
iaar verkochten ve er honderd) op zrn hooftl. Toeters, beLlen, ratels èn spandoeken, a1le
Deenëmen..Laten.ve IENS 1 echt eens steunen..De vinnèar'bLiJft in de derde.k.Iasse. BiJ,
een gelijkspel lrordt er Verlengd.. Is het d.an nog ge1iJk dan Ís IENS 1 toch d.e overnin-'
naar op,basis van het betere doelsaldo in, de konpetitie. lLukt dit.dan is er na' efloop "
natuu.liJk feest in het klubgebouw van LENS. Tot.naandag 20 mei bij VELo én hopeljjk 1.
daarr-ra. ook bíJ LU{S ! ! ! f

Jubileunaktiviteiten
A.S. zaterd.ag 18 nei ziJn er tliverse aktíviteiten gepls,nd in het
Jubileun van LENS. We beginnen l[et een 7-ka-:ap om 17,00 uur vaarbi
en ouders uitnodigen oltr te konen kijken. 0m 21.00 uur begint Íerv
vaarbiJ ve all-e red.ewerkers en de A-klassers uitnodigen. De.Jonge
echt naar huis. Tot 20.30 uur staan eÍ buiten d.iverse krsampJes. k
vis::NetuurLÍJk brand öok de barbéque. Kortoo hgt is'veer"fijn op
18 nei. Voor nóg neer' informat ie t zie voor in'de LENSrèvuë.-'

Dat sas leuk

Sixes op Í.ENS

ka§.er van het 70-J eÍij
J ve aIJè jeugdleden -

óIgeíé de feestavond '

re J eugd moef tlan d.us i

Iaar..met o. a, patat en

,LENS-. .Dus tot zaterdàÀ

J

Ond.anks de handicap dat Wil1en Blou niet voluit kon gaan door een operatie kon het festi,
voor. EI+,,E5, E6 toch doorgaan. cetukkig naar. Theo lIoeÍnagel nau hei'proÈràona op het '

veld over. Eerst een tiainíng; d.aarna een toernooltje en. de voigende alag éen spbrtoihtenr
net diverse ond.ertlelen- I,la een overheerl-iJké naattijd (bedankt noederË) ale penaltybokaal
Dennls Pool deed dlt veer voortreffel-iJk en I{as noeiluk tg passeren. Daarna lekker iJs.
en naar het stiand. Het slapen ging ffat rnoeizasler maar n& het ontbiJt,en later de panie'-
koeken ging toch iedereen Íol-tlaan naar hui,s of nog.even het toernooi blJ B]auv Zvart.
Spelers èn organisbtie: het vas klasse. Het enige nègati.eve puntJe vas het bed van Wilnà
voor dé derd.e keer zakie ze er nu doorËeen. Het bed ging met de vuilnisman nee."Drie-
naà1 schèepsrecht.

De spelerÀ vari nh j'E! en E6 varen riog niét veg'oi de speiËrs yan'D2;D3,EI,Ez en E3 ..

stroomd.en het vetd op' I{aar heel veeL verenigingen hun aktiviteiten a1 gestopt hebben
gaBt ],ENs gewoon verder. Gel-uklig vordt'dit op priJs gesield gezien de goed.e oBkonst ge-
d.urend.e d.eze hele dag. De D- en E-sieLers speertién ee; heel Leuk toernooi. ook het pe-
naltyschieten was een succes. Beron v,d. Aee van 83 was noeifiJk te passeren. In de fÍria-
Le versloeg Dennis v.d. steen naar net naymond. vreesEiJk terwÍJl Martin v.d.. Donck d.e
d.ertle plaats wist te behalen.

-t-



Bij 83 en C2 werd er lekker 1 1/2 uur onderling gespeeld.. Een heLe leuke partiJ maakter.
juI]ie ervan net heel- leuk voetbal-. Daarna tieed A1 en Bl- eigenliJk hetzelfde. fuiel Gars
boest ook nog aan de bs,k omdat Robby Tur $eer gebl-esseerd uitviei. Kortom een zeer Ee-
slaagale tlag vaarbij }gt goed.e voetbal en de goed.e onderllnge sfeer heel opmerkell.jk varer -

Zo hoort het ook, De: bar:be.qu-e en de Ëedienlng àÉ ap'bar.'dèden de rest.r,- !:r
. r,r,i .{'--,.4.. . .. ,l ,r :. , ,. . .-

Slotdag 1., ''
ZoaLs a} eerdeï opgemerkt gaet LENS door t/1r,8 ;uni. Dan zal er een-grootse slotalag z1;n
voor C1 t/t .F5 terw.iJl rde p-Ita-qsers d.Àn zul-l-en é-ssisteren. Wat"gàan ve d.oen ??? Geen
voetbel rn&Er"'.gevoon- spefletJqs vanaï 13:OO-uur. ,Wat d.achten julIie..vdn:. touu-trekkep,
sJoelbakken,;2buier6kispel,liingwerpen.; hockéy!-' tchoucken, fiètsparcours, btikgooien,
gèIgkegels, spelparcours, gatenlord, zandbal etc. etc. Tevee] om op te loernen en nog ví1.(
vrsagtekens. De konenale qeken horen Ju]1ie hier nog veI neer van; Natuurl-iJ k houd.en al-..e
speLèrs en l-éid.rrÀ " van 81 t/n F5 dsze d&tuE v_IiJ. Oe dafbdque.rstriat bok aén. en aIle tle( l.-
neneis ontv'angen eèn Leuke héiiianei.ing. Kortoe:..l,SNS is meer'tlàn vele'.anderè vereuigin5;er..,'.,.^'.,;."

: ^ i.: ,'
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DE LENSREWE -i ' '' à

I,IEEKBI,AD.VAN DE VOETBAL,VERENTG]NG TXNS ' ] :'. , Ë

ti*i(*li*l(*******x*àÈt+***xttàrtrltt+****ttttlt*tt**r{*ttlÉlt**ittt*tt**aÉxx,litiS*xxxxxx***,ti*tí*****tÈ***********ll
'" :' I - I '\ F

r;olgehàe "LEl,tsiè-''rue À.s. zönaaèmfaaag tussen l+ en 5 uur inË:

,'.r.:' ,f-i'i.. \'.. , ,;-' i"u; i I

t een lichte (nou Ja, Lichte) kater hengt uw redaktie l_ang-
uit op de bank; Het JubilerimfeeSt is voorbiJ. De 

'strÍppenkaarten nodigden uit tot over-
matiB alcoholgebririk (eiigenliJk hètiel-fde effeht'a1s in het casino met d.e fiches) en dat

.- - _ , .,i.li.:,.-

H.U. korutri s sieled.en opgelet: .'
líi1t U gaarne: de kopy.voor de
leveren biJ de. redaktie.'In de

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

Zondeg, eerste pinksterdag. -Me

lledstri

is te uerken ook. . . , . '.'' '' ir

ls-uravenclJl(, dan He].ns en
'i .,," . .

Het begon Voor'de JubileuncoTrni ss ie. e_1 naand.en BeLeden-. Ton
Leo v&n Rijn sleutelden eèn pro6ramrna. in. erkaar qn.zorgde4 vervolgens voor een peffekte
uitvoerÍng. 0m_1T;.00 ging. d9 ze.renka$p va-n-starti OpgeJuisterd d.oor een soört Blauwhuu-
ster Dahkapel (krasse) verden d.e.meest orunogerijhq opdrachten .uitgevoerd d.oor de ver-
schillende teans., zeephellin8, clroogskieen; 4ak]ópen,.be11etJe-baltetje korton het hele
.scala vaE gein.en ongein was van stal- gehaaLd, Gloriquze wínnaar van de zeÍenkamp werd
het zevende van d.e zonda.g op. korte afstand. gevolgd. _door "de Jongens van pim líestgeesttl
(eigenli.ik was dit een tean van tle redaktie aangequkl net eerste elftal spelers). Na de
douche barstte om negen uur_het.feest Ios. Een l-euk bandJe in de kantine, een disco Ín
\'leterloo ' d.e BBQ-en traringtËnt buiten: het leidde allemaa1 tot een fantastische avond.
waar IENS nog ]png met het.grootst nogelij ke" plezier op terug.kan kijken. ;'

t j.s nd.ar veer'eens tÉwèzen dat je geen drenk nodig
s gedegratleerdl' In, de tveede beslis s ingswedstrÍJ d
(e-O), Votgend seÍzoen vierde klasse. We kunnen

Geef.irons d.e kater van de drank íaar, die- is tenmin-,

r..í:' . .j t'.:. red' 'l i
. :,'l

Maandagmiddag; , tveed.e. pinksterdàg. He
hebt om een kater.op te lolen. LENS.i
tegen GDA ging LENS kansLoos onderuit
het eigenliJk nog niet, echt geLoven.
ste net twee asperientjes ueér wepi.'

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

lE{S 70 J aer

rr '. )'

Een blíjk van waarderÍng vÍl1eh iliJ 'iritdpreÉen vöor 'hét -,grandioze feest, daí'.!rij n"tt"n
nogen meemaken ' Ter gelegenheid van hèt l0 jarig bestaan-van' onze c1ub. 

-Oe 
.liriAaàg tegon

net een groóts opgezette ze.ienkanp dÍe sponiàan tloor àIIe'Léden en vfoi:velijt< (slaoo[)
uitgevoerd. verd.' Het geheel vérd opgeluisterd door'eeri svingdnde berd. en hei veer lietzichvan,dezoniigekantzÍen.,Hetkoneijen1ijka1nietmeerstuk.
Er vas te.eten.en te arintreir vbor.r.ieoór vat rrií", ,'an ailu= *"s gedacht. Het grote klap-
stuk vas de avdnd.'Dooi de géz_euige versiering en ds;ggeqe uuzrek voor jong en oud,
eilg:" 1l gauw ,alIe .beenti es , van de.vloer. Tot in 9e.k]eine.uurtJes vas en bteef het ge-

Èen voord. vari dank is hier d.an ook zeker'op'?i,1n piaati. om dit te orgahiseren is veel-
werk verrlcht. Er uaren vele',mèd.éwerkers mabr.3 mogen er ióch.wel genàemd,vord.en Jatr _
Ton - Leo en af.le dÍe er &a,n biJgedragen hebben-.. §rote 

'klas 
se.. .:_.ï.. ..; ii. . r.--

. ,,,r .. Jannie en Ne1ly v.d. Hoek., '

vAlr nET JEUGDFRoNT "'i e ít'r"' :':'.'1.'.-"" 'tt1!t' :' t :

Algeneen konta,ktpersoon : paul v.d.Steen, Chopinstraat aO3,"Z5ilf SV Den iaag.tefr 397015)+:' Bij seen gehoor: 363i1+18 Fred Grensl
. t_

Afbe11
. zo sne

geen g
LENS (

J dprogra:rma A-B-C-D-E- en F-J eugd.-
en voor ond.erstaand.e wèdstriJ den/toernooi
1 nogeLiJk doch uiterlijk dè. dag voor de.
ehoor beLlen nas.r tr'red crens (3635Uf8).- ï
366L3L\) biJ ienand va,n.Ae Jeugdkonmíssie

': ; ,,.1

Í' v.a. steèn (:gforit+)
i voor 19.00 uur. Bij
og op de dag zeLf op

en- aLleen biJ Pari
wedstrij d/toernoo
n uiterste àood n
j

1



E1Í'ta1 datu aanv&ng tegenstander uÍt/thuis terrein/veld sam. k.lens
AL 25

zb
,o

B1 26

.29
82 26

2g
29

83 '' 25
.. 28

90
cl 26

.. 28
'29/30

c2 .. 26
- 29/30

D1

D2

D3

.28
30' 

.25- 

.?9
1)

29/30
-)\

29

10 .00
L0.00

mei
mei
4,9i -
mei
roe i
nel
neí
Eei
Eqi
meÍ
mei-
mdi
Eei
'meÍ

nei
mei
mei
mei
nei
.me Í
neÍ
Eei
,mei

mei
m9i
Eei
'mei
meÍ
meÍ
EeÍ
meÍ
neÍ
neÍ
meí
meÍ -

neL
mèí'
mel
mei
neÍ
mei
neÍ
neÍ
neÍ
meÍ
mei
neÍ
meí
meí
neÍ
neí
neí
neÍ'

D0SRtoernooi ( zle kopy ) noelofarentlsveen
DOSfftoernooi ( zie kopy) Roelofarend.sveen

, .. e z+err Fppy j trainingeir nieuve groepen .. I . ..i

zie kopy: nÍeuve e.Lftallèn tegen Loudwater F.C.

9.15

'.-.

( auto )
( auto )

tiÍ
Í
B
t
{
'-;_
,,t,

I
)
r

a

zie
zie
zLe
zíe

kopy: nieuve etftal.len tegen fied.dish .Vulcàns
kopy: trainingen nieu-ne groepen ,....
kopy: nieuïe elftalfen tegen Loud.water F.C,
kopy: nieuve elftallen tegen Retldlsh VuIcaEs

10. 00

19.00 
.

zie kopy: tr€,iningen nieu*e groepen .' ., i ,;
, WilheLmustoernooi ( zie kopy) Westvlietveg, ' B.)+!(auto).i.--.,,

ziekopy:nieuvee1fta11entegenFedd'ishvu1cans-.

zie kopy:nieuve elftal-Ien tegen Loudvater tr'.C.
zie kopy:nieuwe elftelleí telen Reddish Vulcaris :' ,,

zie kopy: trdininlen nieuve gróepen " ' .' a

zie kopy : irieuve .eIftaLleil tegen' Lou0rater tr'. C.
. zle kopy: trdiningèn nieuve gróeperi- :'- ."*'

zÍe kopy: nieuwe elfta]len tegen loud.vater I'.C. " !'l

zÍe kopy: tz'ainingèn nieuve groepen - :
. -.2Íe kopy: EI toernooi blJ WSE

zie kopy: nieuwe el.ftalLen tegen Loudvaterl F. C.
zÍe kopy: trainingen nÍeuve groepen
GDA D2 uit , Madesteyn r8:t5(auto)

. DeLfttoernooi ( zie kopy) Kerkepoldervee B.OO(auto)
zÍe kopy:nÍeuve el-ftallen tegen l,oudH8ter F.C.
zÍe kopy: trainingen DÍeuve groepen 

.

26
2T
30
25
26
30
z5
25
26
3o
D'
26
28
?n

25
26

- 19.00
9. 00

9.00. HSE toeinooi (zie kopy) - Haddínxveen 8.00(auto) -
zÍe kopy:nÍeuve elftaLlen tegen Loudvater !'.C. . ;
zÍe }opy: nieuve elfta]Len tegen Reddish Vulcans
zÍe kopy! trainingen hieui+e groepen

l-!.OO DHL toernooi (zie kopy) Érasierskade fe,l+5(auto)
zie kopy:nieure elföal_fen tegen l,oudwater F.C.
zÍe kopy:nÍeu$e elfteflen tegen Redttlsh Vulcans

. , zÍe- kopy: trainingen nÍeuwe groelel . .. 1. :

+.00' VÍtèsse lplfttoernooi,(z_ie kopy).óudeLn/Delft 12.l+5(auto)
: zÍe kopyr ,traÍnÍngen nieurwe groepen -.. rÍ. . . ..

9.30 -. . VÍtesse Delfttoernooi ( zie kopy). Oudeï,n/Delft B.3O(auto).. ; .:.

zie kopy: trainingen nieuïe groepen .
9.30 Vitesse DeLfttoèrnooí ( zie ropy) oudeLn/DèUt 9,30(auto), , zíe kópy: trainingen nÍeuwe groepeir .. ' -13,00 , vredeiàburchioernooÍ ( zià, ÉopyJ vrÉaenburch*eg 12.00(auto) -,, " 

"'
. zíe kopy: trainingen nieuwe gïoepen

14,00 LENstoe-rnooi (zie. kopy)..,r., ",..,.. ,. - 13;30 ..
, zie kopy: tfainingen nÍeuve groepen ..

lU.Oo l,XNstoernooi.'(zÍe-kopy) ,r-.-_, ..- .I i 13.30 .,.r: 
.:. '. 

.

zÍe kopy: trainingen nÍeuve groepen o

10.00 , " IENstoernooi (zie kolry ) 9.30
zÍe kopy: traÍnÍngen nleuve.groepen . , l10.00 IJENstoernooi (zie kopy) g.fO' ",-
zie kopy: traínlngen nieuve seizoen

10,00 LENstoernooi (zie kopy). . 1. ,: .-, ,...i ! , 9.30zie kopy: trainingen nÍeuve seizoen

:2
l5
?

2
2

,o

E1

E2

,

E3

El+

E5

E6

tr'1

F3

Fl+

r5

0
5
0
5
o

5

q

5

9
,
9

SUZONDERHEDEN:

-a&nwezig Juko vanaf 8.00 uur: p,v.d. Steen en tr', Grens _

-geen traÍningen op: maanAag 2? nei (A-B- en E-selektie aismed.e

-lees _onalersteande kopy eeni heel aanaacrrti.g d;;;, --'
-voor biJ zonaerhed.en toernooien en ópsteLlingen zie hieronder.

Lagere É+F)
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,Íoernooi-oye rzlcht 25 mei en 26 mei

t:

à

ir Eèt, d.e volgen;
dere poule speler
beginnen iritLié

n tensLolt.e. on. {
Zondag is JulJ.ié
dag) , lr vord.en l
e veds!Íijsen ,

op. zaterdag ?5 nei. JuLlie - spefen ., r .
vaarbiJ Ef en.F! ö.eginnen on,10;00
ijzen Horden uitggreikt. om, l_3:30.uurj

: Tuee d.agen naar DOSfi Ín Roeloferendsveen , voor een oer.noó
d.e aeelneners: WC, Unitas en DSC '99(Duitsland). In de anI,liLhelnus, DOSI, UYV en Nitrai (Tj echos.Iowak_iJ.e- ) ; ..Zàtertiag
9T 11.09 uur tegen Vuo.,,Daarna o.n J3,30-uur t._egen Unit.as e

i 15 . 5O urir tegen DSC,. 'DetrvedstriJ 
d.en- driren Z , àO ,i""i'"". -

'èerste vertstriJ d ( afhankeliJ k ""; a"'i"."itàt"r-Àp a"-rrïà"
triiisfihal-ès (àx3ó ) en finàIes ge'speeta (ext+5;; Dus nog t$evoor juIlie. De prijzen vord.en om 16.30 uur verdeeld.,opstellins

B3

opstell-iNA

D3

opstel- lins

opste 'I 1i nc

:,r31s..' ekenö"zond.er M, I{erben en R. fur. ZiJn_gT oudeJs met vervoer ???

E1-

:, Een toernooi biJ WilheJmus, ivaar om 10.b0 urir begonnen vordt, Tegenstan_ I
-"$ers buiten wirhernus ziJn nog onbekeíd.. De lréd.striJden duren 2 i rs--- ,' minuten, en het einde is om 16.00 uur'.. '-..! ..--- '--1-,1'..: als,bekend met M. Alting. ZiJn er ouders met ver.t'óer??? l. .,

: Enkele spelers van dit team spelen- mde b'iJ wsE,.samen net'sper-ers van'81,'Het toernooi begint om 9.30 uur, e; de 
-i;Àenstanàers 

ziJn }IèE, Hekelingen
, .. 

en SpiJkenisse. 0m kvart oyer't.waal_f is -de , 
qriJ sui.treidng. .Oé.noig"na"r':'speters doen'iree: E. Àkar, J. -i{age,.q. r9!pi;1à1, n. XropJtrà ._lo-il-w";"_. viJk. ... 

. ...^ - ]-.-: Voor juI3-ie een toernooi bij De1ft, va&r 
^ojlt 9. QQ -uur .begonnen w_ord.t. JuL1ie..spe1eó.tègen IaEkkvartie",.pgI.f! en Scheíeni.nge,n., 04.f2,9q ,rr, *ord"n-àJ---- , priJzen uitgéreikt.

: als bekend. zonder v' du chatnieirlri'a." sduàre ilaar riet's. Arting.
0p zaterd.ag naar WSE in Wa{dinxveen om aLs. eI-fta,l_,.. sauen met spelers vaa

" D2-een.toernooi te spdLen.' H-et toernoo,i begirit, ori'1.:O ,r,.,, ( J.,_rif ià- ""r.t"wedstri.Jd), vaarna Ju1lie spè1en on 10.30 óo fí.pb;""". Tegeistanderszijn- Hekefingen, SpiJkenisse- en WSE. hÍJiuitreiking is on 12.15.uur,els beke+d "89_t; E, AJrar, , J., ïe{e ,. !'.. Itanifraat, n.,Ítàpstra 
"n-í.;vru"""i,: ll

Een toernooi op. zaterda6 bij DHL, iaàr jul,iË Lper.n tegur. biii, HnS, U"u"_dijk en DI'10. De eerste ved.strijd is on il*.oo'o.,r", en o"-p"ijrèí woróen-uit+gereilt om l-6,]+.5 ,uur. .1.. ':..,., '. r .;;-. , - _-.
, aLs bekend.,í '. 1....-,".r.,r.-- ' ' :i.. . i.-, 1'', .ir "'"..'

E2

opsteLlinE

E5

E3 : Ju11ie saan naar vitesse oàrrt, oin'te,"r"i;;Ï;;"r;*ir'ir";irr;ir en vites_. se. Jutlie eerste wed.striJd is orn ,ll.0o ,uur, ,"à"n, ., í>. oó,.. 
".r..!e;öo 

,;,1;-i
ge§peeld vordt. ?riJsuitreiking om l-?,15 urir.- *.: .. ........ ..:.-

opstellilrc : aIs bekend.,. -. i!. ., t,,' '-: 
- , .-: r 1 ;-.,13 .. .1,' '""-.--"' .:'

El+ : JulLie gaan ook naa.r vitesse oe:_rt om'te: èp"r"r, i"gà;'MSv ?1, ,ii""""'"o..*. HestLarxdia. Jullie speten om 9,30 uur, en.àm l-0.30*e, ii.io uui, priJsuit_" reikÍne om l-2.1+5 uur. ' 
,- 

- -;-:- -" -ï' 
,.,opsteLling'::'eId beËend.

??k nyl yitesse Del-fr, om te spelen'iegen vitedsè (trióu 
iteur") .ï wËitf"r_dia. Ju]Iie beginnen om 10.00 uur, en slelen daarna o*-11:àó-;,.Ë-";'ià.óouur. PriJzen vorden uitgerèikt om. 12.[5-uur, .'.. - -. --

a1s bekend zonder M. .Mosselvèld.: . -. .:
E6 : voor Jur-r-ie een toernooi bij vredenburch. ràgensianaui. ,:.ro v""ièntr."r, -

.,," ": .,r'.Ï!i;dÏffiË:ï:'"ir?ï15'i;"1ï ""ï*":,""9-'iï{i.'i,"r 'i:9Ëí1:-:;. ;;;;ïi"-opstelling : aIs bekend. zonder M. Elouarti. ....1.-1 . . -i....,.1 . r..r ',.i

-; 
'trri 

'\ ' I _jYl1.Í:-"p:1"" een niddastoernooi op r,ENS, met diie vedjri,ldei van 2 x 15mrnuren. .ue eerste vedstriJd van F2 is om 1)+.00 uur, terwi,ll f,L beclnt onth-. 30 u,r , De pri j zen uorden uitgereikt om rr . :o ï,ri: :ïi:'' -'--. su.'-ru-v 
. u

als bekenal zontler S. Gonbault :: .. ' -: . . '..:..'- :.-...- . l. .Í' :,' .:

. q.J.s 'lekend zonder .tr'. Kuik ,net H.,. Gieben. ' . :: : '.:., à;' r; . . 'J Lr- Y /r'r .r'

oÉste 11Íne'

f'1 en tr'2

opstellin F1:
. opstel-fins F2:

Voor Ju1lie'ookieen toeinooÍ op LENS'diie vedstriJd.en van p x 15 ninuten,
uur; en ï3 begint om 10.30 uirr.'!e pr
als'bókeÈd met ö. Sensoz.- . . ,'

-3-

opstel]in

D2



opstelling 11+:

olqtelling, !'5 :
a1s bekend xaet 3.
aIs beke.nd.. r . .

lrÍttijn
ir
dl
:,l
1

Nieuwe elftel-len tegen Loud.vater' F, C;",

ve- ale konentle. veken nog wat net ni
rdere spelers eens lbezig te zien.
De onderstaende wedstriJd,en ziJn

Saríenkomst IENS .Í

Zöels ve vorige week aL schreven spelen en .trainen
tèaUè on de treinérs de gelegenheià te geven 'on nee
zöhd.tig 26 aei is-het een echió E4gelse àag op LENS I
afgesproken: ' ' , ,"." _"- .".r._

EUTIE

0p"

'!'1l*.30
12.30
12. 30
1L,00
1L. 00

r.c.
rlN
Í.a
F. C.
Fr!

13. 30' 11.[5, 11. l+5
- 1Cj.,15

uur
uur
uur
uur

U U ATLE]4AAt JE EIGEN I,ENSSHIBT MEE!TI'
opstellingen
Nieuv Bl L. Abounarsa,'A.

' . .. cia, B. Msaad; M.
Leider: F. Grens.

.Nieuw Dz:S. Al-ting,.D da
soud.1 , fl. §enIn,

- 1' .i- Leider: P.',Vrees

Nieuv D3:A. Basdogen, V.
uaarde, n. Oene
E. Wolsheiuer.

Loud.vater
Loudi'ater
ï,oudvater
loudvater
l,oud.r'ater

d.e Boer, M. DiJkgraaf, M.vd,"Donck,
d., M. Postens., K. Rs.ndJana.Es ingh, R.

Leider: Th. Hoefnagel,.

Cruz, R. Douu, M. Izend.oorri, R. Jagge, R.v. Leeuwen, S. Meren-
Pronk, X.v.d.. xeej R. Riemen, G, Schluter, H. vred.enan.

uur
uur
uuï
uui
uur

Nieuv
Ni euv
I[ leuv
NÍeuw

ll f, eur' -B vl-
Y1
v3
vl_
v3

c.
D2
D1
D3 10.15 uur

NÍ eur,r C: Y. Basd.ogan, R.vtl. 3erg, W. Daamen, A.:el Haddioui, trikri e} flad.tiioui
den, R. HerreuiJn, M. MattheiJer, A, NoLten, X.vd.. post, D,vd. Baaf,J. Sandifort, 1,. Senatar, p.vd. Steen.
!elo.er: u. Hoonlng.

, R.vd.. HeiJ
E. Sahiman,

' | .-

Ileuvel,Nieurr D1: E. Akar, A. Akkdbi, J. Buis, i à:- ifdaAioui, .r..ttage, R, iendriks, A.v.d.
I'. KaEpfraat, B, Korfnakeï, J. pronk,"A, Sen.

. Leitler: A t s'-GravendiJk,
; .-'.r,

: Cruz, S. lssia.d,.M, Gokkaya, A. Hagedoorn, R. Klopstra, F e1 Ma-
D. Tieze, R.,. VreesHiJk, Y. yasar.

wijk,
Il

dè
Gasni ,
Rootle ;

T. Jozee,. tr'.v, J,eeu
D.vè. Steen,'' --

Nieuwe eLftalLen " teged Réddish Yulcans
Nog neer EngelEe teaEs dus nog meer voetbaLLen voor ale LENS Jeugd. 0p dinsdag eB rnài règef.
tlen ve ,ond.ersteend.e twee lredstrild.en:

19.00 uur Nieuw B,-.
18.00 uur Nieuw D3

!9ry=4=I,=LEy4ér:E=E=EIg
'opstellin gen

-'Beddish Vul-cans '

- Reddish Vulcans

=EU=_lE!§EgIEg=gElti

vl_
vL

18.00 uur
.1?;15 uur

Nieuv 3j M,vd. Berg,
. J. Pronk, R

Leider: f'.
NÍeuw D3:A. Sasaogan, V. de ,Boer,, M:

íeeuwaarde, B. Meeuvisse, R.
D,v. d Steen, E, Wol,sheiner.
Ieialer: Th. Hoefnagel.

,:.,." '
J + W.v. Diemen, E den HeiJer,. T.
. Pronh, P. Sinke, B.vd.. S1uys, p.
Grens .

Heins, 3. olsthoorn, T. Ozderoir,
Snoorenbuf:g, A. Soechiet,.

DiJkgraaf, l'{.vd. Donik, F. Ga6ni, T.'Jozee, f'.v.
'Oened, M. Postéma, K. rahtuanamsingh, R,_de Roode,

TrEiningen nieuue oeÈeí '- "'
Aengezien niet alle §pelers aan d.e beurt kunnen. koEen Ín de bovénstaande ved.striJden heb-ben.ve.nog enkele trainingen verzonnen voord.at.al1e velden gesloten zila (ro J;ii-;r--,-_'de tïainers d.e kens te geven. om arre speJ-ers tegeriJk ean hèt werk te iien. Gii;p dezekans danook en kon' al-lenaaL àaar. deze traininlen toe, Kon Je.niet alan m€,g J. o;;'"i;i-'
Zeuren. a1s Je st?aks niet in een'Èelektie zit..Kom Je vet àan nog h.; jè ate garantie oorrniet mas,r Je hebt ve1 Eeer'k'ans. NatuurliJk'bepeikèn de trainers zicn i:.;aens"a;;; ;;.i_--ningen tot het speLen van onderling yoetbaL.

It



Ë,,

\'
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ItLet uei: op en na deze trainingen vcrd.en nog geen teans vool het volgend.e seizoen gefof!

ngeïd. of bekendgenaakt.. Dat doen ve. pas eind-ugustus.-bei. onders,tàanàe, groepen ziJi ge-if-orrneerd.: i'. : :: - - - ,j

A-kÍas'§erè se:-zoeh. 9,t / 92
trainen nog op:'vöensda[ 2p nei van 18.)+5 t/m '20.00 uur

". maanaeg '3 Juni ,van 19,15 í/n.eb.3O.uur' - roèns'dag , Juni 'van 18.'t+5 t/d eO.Oó uur

,1

!
i,
I

We verwachten: H. Atdeniz, tr', A11adin, r.l ej,aËào;l r,r. 
'a".rnis;:..1. 

Dameri,'M. # "t o,,i, i'J. Doerga, G. GuJ-pen, D, Heins, p. HerrewiJn, p. Hitzert.,, O.,JongeJan,
M. de Kok, D. ï,e.mers, E. lau, W, Lut, M. Meurink, l{..'pieràu. D, ioóf .t'J. Spaans, R. fur, M. Visser, H.'yaseï + de Speleïs die naàr de senióren
gaan of hel,aas vertrekken, ' r

.l- .,-:

NEEM HET STNOOKJE

3-klassèrs seizoen 91/9?
trainen. nog op: woeíèda!; 2! mei

m€,ando,g 3 juni
voensd.ag 5 juni

We verrachten:

_YqOB DE ZOI{ERVAKANTIE ! I I

§-EE§=EEI=ggE995g=E=UE=E=g9gE=!=E=g9y+Ey#Jg+Eili

C-ÈfasserÀ seiàoén fulsz

D-klassers seizoen o1 lo)

van l-7.30 t/m f8.lr5 uur
van 18.00 t/m l-9.15 uur
van 17.30 t/n LB. L5 , uur

van 17.00 t/n 18.00 uur
van L7.00 t/n 18.00 uur
van 17.00 t/q 18. oo .uur

van 15.00 t/m 16.30 uur
van 17.00 t/n 18.oo uur
van- l-5.00 t/n 16.30 uur

L.. Abounarsa, M. Alting, M.vd, !erg, M. Buytelaar, A. Cruz, J+ W.v. Dienen
f;, Douw, {1 Ekrgn, E den HeiJer, T. Heins, J en S. HoefnagóI; M. Izeq*
doorn, R. Jagga, M. Jan6en, M, de K1erck, W. Kl-opstra, U.-foóa, f. f<óo,.
{._ _tf3.pn9"a1qa!er r R... Krayenoord, Th. tachnan, R.v. Leeuven, S,, Merencia,
B. Msaad., B. olsthoorn, T. ozdemir, J. pronk, M. pronk, R. pronk, B.vd., Re

!. !iS..S", G. Schluter, P, Sinke, B.vè. Sluys, p. Snoorenburg, A,. SoechietJ. Soy§al, V.vd. Spek, M. Urgerl, fl. Vredeman en natuurliJk àe trainers/
Leld.ers: F. Grens , . B. , Bogisch, 1,.v. IÍJn, M. Schuuiman e.,-W,. H"ijrruo.

trainen nog op: donderdag 30 mei van j-8.00 t/m l_9,00 uur
dinsdag \ junl van LB.OO t/m I9.OO uur^ donder_dag 6 Suni van lB.oO t/m 19.00 uur

\,i

Ííe verwachten: N. Afonsa, K. Azgaguen, ï. Basdogan, n..ió.'seíË, lI. Dr*"r, i,tr;""i",i,-' A. eI Haddioui, tr. eL Had.dioui, f'ousi eI lladdiouí, R.vA.,H;ijden, R. HórrewÍjn, A. Jagga, M. MattheÍJer,' M. Nahari,-A,., Nolten, D.,Obdam, R.vd. Èost,
D.vd. Iaaf, S. Ranhiet, E. Sahiman, J. Sandifort; L. Sendài, i.ía. Stéen, 

-

M. Welbergen. r" :: . ,..' r! J.-"'.. .i , .

u=E=Eg=ë=EL§gEg_Q§_r=E=y9gE=g=E=gguEEg4E4EgIE=gEil] ',i;', :'"-r '\" ', r-
:' '" .r.'.'ï .. :'.

trainen nog op: donderttag 30 nei
dinsdag l+ ;uni

.dond.erdag 6 Suni
We verwachten ! E.

. ..- i:J. D

wÍs' D,
R,

Akar, A. Akkabi, S. Alting, J. A1'vaz, A. Basdogan, A. Bbaros, V. de Boel
Essiad, I. Gasmi, M. Gokkey&, J el_ Hadttioui, J, Hage, À.',Hagédoorn,, ,

Iend.f.iks. A.vd., Heuvel, A. Jhinnoe, T.. Jozee,.tr,. KamFfraat,, !. Kisi, .

Kl-opstra; B. Körfmaker, E.v. Leeuvaard.e , . 
tr'. Iock, F el,-MÀsoudi, R. Íeeu.

se, B. Oemed., M. Postena, J. pronk, K. RamdJànansinsh, h. de Róode,
Roos, Ili Sahin, A. Sen, S. Siïégar,.B,vd: Snoek, D.vd.. Steen,.D. Tieze,

S.
n.

u=Egg=E=Eg=§9998{E=E=E=y99E=p=E=!9U=EEy4{4gIE1il

E-klassers seizoen 9a/92
trainen nog op: woensdag 2p uej-

. maandag ,3 Juni
' Troensalag 5 juni



iie ver:;echten: I. Ailkabi , H. tsekking, A. B1on, P. Bod.ean, J. BrittiJn, S. Suitenhek,
L. BuJman, P. Coolenr M. ElouBrti, M. Essiad, P.v. tr'essen, J. Fiets, V.vd..
Geest, H. Gieben, S. Gornbault, R. Groos, J. Gueooun, N. Heidel,, J. Hop,
K. ï}tev, B. d.e Klerck, P. Knorr, M. de Kok, F. Kuik, K. Lorie, R, Nantlper-
sa.n, F. Nezarell, K. Ng, B. oeldrig, M. oened, A. Oosterveer, M. Poot,
A. Be.urhiet, C. de nooy,'N. Si]iakus, R. Sneès, S..và. Steen, R.vd. To1,-
N. Topuz, M,vd, Voolt', B. VreeswiJk, G. Wèsterhout, ,l.,Zvart.

uEES=_EEE=§IE995E g=gE=E=y99E=p g=!9gE5g4§4IEI EIri
!'-kIaèsers seízoéD gi*/gz
trainen nog opi vóensdag 29 nei van 13.30 t/n 1l+.30 Uur

voensd.ag 5 Juni van 13.30 t/n'11+.30 utr
líe verwachten: A. Àkkabi, R, AntonÍssen, X..31on, 3. 3rittiJn, B. Cra.Eer, tr'. -.D€.a.men,.

Z. ElbouJamai, Omur en Onui Gokgul; E. Kipp, B. Kipp,'M, KuÍk, M ter Lln-
d.en, P. Lorie, K. Mornbarg, N. Muas, M. Oosterveer, S. Oufrigh, B, Reuver,
T. Ruyters, 0. Sensoz, n. Spiessens, R. Staa6, S.'Verear, Kt' Veréecken,

. t.i i

Attentie: alle spelers en oudersl l !

Iet bekend:naken v€.n de nÍeure elftaftèn/zeventàtten zai pas einà augusius gebeuren àn niet
op tleze trainingen' Laat èe trainers rustig met de spelers reiken en bLiJf van het veldveg. .- 

-' : :....

STROOKJE ZOMERVAKANT]E. STROOKIE ZOMEÏVAIONT]E

ft gan vét/tiiet op àonervakantÍe en ben,op . . . . . . , . . . . . . augustus beschikbaer on te
trs,inen.

a'Ià àm

.Pasfotors inleveren 'l '''

0p het noneDt van schrijven (r7/5) uelten ond.erstaand.e speldrs nog niet die ene pasfoto
ingeleverd met hun naa.m acbterop 2 , :, ,

c2

D2
.D3

F

D1

Doe het a.s. zaterdag bij Paul vd,, Steen.

Reis e6 Linbu}

B], :

R2'

AL:. E
81: I'
BZt S

CL: B
C2'! 1'l

D, lleins, J. Spaan§. _.,,

E den HeiJer, M. _Izend.oorn, J.
S. Merencia, X. Rienen
M. BuyteLaar, B. Jagga
J. Koppendreaier
Y; 3a6d.ogan
A. Akkebi
E. Ake,r
A. Jagga , ;1 !
H. Gieben

Pronk, R: Pronk.

a

A.
n

0p het roment'íran scbriJven (t7/> ) moeten de onderstdande'lersonen nog'steeds f 50r- be-
taLen voor de reis naer LÍmburg:

Aydogalu,
A11adÍn ,
Merencia,

.v. Leeuven

.v. d. Spek

,,'./
Gls.nd.enans, ?. Hitzert, R. Tur en H.v... Wanr:ooy
Cruz (5 100,-), D. Jongejan, R. Pronk, A. soeàhiet

. Riemen 
:

Xeis.l e DuitsLand I,ENS Dl-

Öp 22 en 23 Juni gaan rle net Dl nog íaar Keulen om aan een heel sterk toernooi deel te
nemen' De spelers hebben a11em8.a1 een stencil meegekregen. Toch hebben sl-echts enkeLe
spelers gereageerd en sLechts één heeft er betaaId..

6
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WEEKBLAD YA].I DE VOETBALVERENIG]NG LENS

6\ste Jaargang nunmer \2, 31 mei 1991.
* tt tÈ** *l| *,tÉ t+t(** # Ë* r!** tt* tt * * {t }t ** t( * i(*t+* ií tt* tt tt+ tÍ * l+ ri}t** * * lÉ* * tt * * ll lHí***l( ll* lt **lt it *lttt li ** l{ ** * ií +§** it ***

U]THUILEN EN OPiÏ]ETII,I SEGINNEN ;,

Het onverhoopte is dan toch geschieö : LENS Ís l+e kfasser. Ietler LEI'lSlitl za1 deze dreun.
op ziJn wiJze verwerkt hebben. Helt is overbodig te vernelden hoe slecht het voor een cl-u!
aIs IENS is on op dit niveau te moeten gean acteren. Toch ís d.it de reaLiteit. Lang tïeu-
ren heeft echter geen zi!. We moeten dit ttrampJaartr snel- vergeten en er afles aan doén gn-

het verloren terrein zo snel mogeliJk te herninnen. llij zijn nog steetls van mening dat.
LENS miniEaal in de tveede kl,asse hoort te spelen. De doelstel-ling van het._bestuur is hier
ook op gericht. MakkeliJk gezegd. natuurliJk, We zul-Len dan ook hard noeten verken om d.e '
voorl,aarden te scheppen on lreer hogerop te komen, Voora1 n.b.t. spelersmateriaal, organi-
satie, begèleiding en faciLiteÍten voor de selektÍe alsmede het verven van.sponsors za]
een duidelijk plen ont'worpen vorden, Het bestuur heeft de dr8.ad opgeps.kt en is bezig op'
alle fronten de zaak weer in het Juiste spoor te kïiJgen, De komende maanden zal daaï nog
verder aan gewerkt worden. De cl-ub is erbiJ gebaat dat iedere I,ENSer, ond.anks het slechte
seizoen dat achter ons 1i4 t, zich positief bliJft opstellen. De club nu laten zakken, be'
tekent nog verd.er afgliJ d.Ën. Ied.ers Ínzqt vord.t dan ook gevraagd. om I'ENS zo snel mogeliJk
terug te brengen op het niveau 'raar het thuishoort. We komen hier nog verder op terug.

Het bestuur.

JUBILEUM-feèst

Toen het bestuur een jaar geleden d.e organisatie van het ?O:jarig Jubileunfeest in hsnd'en
gaf van Jan Heins, fon rs-GravendiJk en Leo van Rijn visten ve dat ziJ dezd taak zeker ,--j
goed. zoudei uitvoeren. Maer dat het zotn grandioze happening zou worden al-s het geveest ir
hadd.en ve niet duryen dronen. WiJ en iedere lENSer die aanvezig yas heeft net vo]l-e teu-
gen genoten. Een perfecte organisatie en een enthousiast LENS-publiek. Konplinenten Aer- i
hal-ve aan Jan, Ton, Leo en aIle andere yriJvílligers ' die deze avond. tot.zorn succes hebbel.
genaakt. 0p naar de ?5.

llet bestuur.

L,ENS jubil"eunaktivÍteiten

3-B nei JJ-. vas het dan zover, I,Iaar aL lang over werd. gesproken en geschreven bleek niet
voor niets te ziJn geweest. Het JubiLeunfeest. Voor d.e aanv8ng van de Zevenkau! een grote
opko&st van d.e deelneners, (slechts enkele teaÍs moesten vorden aangevuld ) een priía an-
biance en bovena.l- een zonoveïgoten LENS-veld en rëdelijk veel belangstell-end.en.. Na een
kort woord van welkom door d.e voorzitter uerd. de organisatie v8n de Zevenkamp in handen
gel-aten van de professionel-e begeleidÍng vsr de d.ienst rrSportieve Recreatier', die wel een
pluin verdiend hebben. De deelnemend.e teams hebben eLkaar op eèn enthousiaste vijze be-
stredèn net muzikale opluistering van,een ,,boerenkapel" die de sfeer op en rond. ve1d. 1 ve:'
hoogde. Daaïna llas er.volop,gefegenheid om de inwendige mens te versterken. BiJ de.barbe-
que ontstonden zelfd vachttiJden, d.e moed.ers van de petst kwamen frites tekort, tle,haring
lÍeïd verkocht als het va,re het hollandse nieuve en laten vij oyer het bier naar hièts dan
goed.s zeggen vant het snaakte goed. Dan ca 2L.J-5 uur tte officiëIe opening van de feeàt- -
avond en d.e prijsuitreiking van het Zevenkamp spektakel (glorieuse vinnaar verd LENS ?).
Kort daarna d.e klanken van het Santa-trio, die konstant de mensen op de d.ansvl-oei wist te
kriJgen en natuurliJk in de tot discotheek ongebouvde Waterloozaal bs.rstte het.tl"isgoge-.
weld Ios van Zsratustra, compleet met een geweldige tichtshöw en zelfs een rookmachine,
Eet feest, waarvan ietlereen genoot, verl-iep gladJes tot in de kleine uurtjes en dat rÍas
natuur.lijk de opzet van dit 7o-js,rig Jubileulfeest. De leden.ven de Jubileumconnis sie vil.
len dan graag een roord. van d.ank uitspreken aan de, deelnemers van de Zevenka.mp-teaEs voor
hun opkomst en hun geveldi€e sportieve inzet. Vervolgens aan a1le vriJwilligers (het ziJn.
er teveel om persoonlijk te vermeld.en ) voor hun grandioze en hart vert'arnende biJdrage -

die geleverd is om deze happening tot een onvergetel-ijke te naken. Hiermede vorden natuur.
liJk ook d.e mensen bedoeltl dÍe (àchterde schermen) aan de. voorbereid.ingen hebben neege-
verkt en d.ie er mede voor gezorgd hebben. dat èe kantine weer'in oorspronkelijke staat ..

kÍan, Zond.èr de inzet van deze vriJuÍI1ige"s hedden vi.j van de jubileuncommÍ ss Íe niet op
d.it geuenste resultaet kr:Inen hopen. Nognaats orze ïelgemeend.e d.ank, ïoor aI uv. ínzet na-
nens Jan Heins, Leo vaie Rijn en Ton rs-GravendiJk. _...,r: .. :

- 
.,1
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Het seizoen '90/'9L zit er veer op. !íe kunnen veI zeglen, een voox" de elftaLl_en 3 í/n 9
een rederijk tot goed. geslaagd seizoen. LENS 6 en T arerd.en ka.mpioen, LENS 8 werd ."n zà"r.
goed.e tteede., LENS 3 en 9 ziJn red.elijk goeti in de mid.denmoot geëindigd.. En last but not
Least LENS h is in de reserve eerste kI&sse gebleven. Volgen hier de- óindstanden van deeLftallen 3 t/n 9:
Xe s . Hoofd.kLas se C nes, l-e klasse C. Hippold.er
. HS Texas DHB
, verbut ch

. IENS

1

J
f+

,
6

1
8
o

D. W.0 .

2
2
3
3
3
3

5
D

3
l+

2
2
3
3
3
3

21-3\
?2-3t
))-)o
)) -)'I
??-?5
22-2\
22-22

1.

l+.

5-
6.
7.
o

9.
10.

fB-20
tB-29
18-27
1.8-2r.
1B-20
18-15
1B-18
1B-1].
18- 8
18- 6

0.s.c.
Juventas
Vred.enburch
Gona
R.V.C.
SOA
RKAW
Groen llit r58

Flaningo I s
LENS

R.K.S.V.M,
v,c.s.

.yt,C

. Del-fia
10. Duind.orp SV
11. Westerkv,
12. Delft
nes. 2e klasse J
1. LENS

\
3
?

J

6

2t-2t
22-?t
22-t3
22- B
22- 7

-20
-9q
-r-a'

10. Paraat
1l_. svH

20-3t
20-25
DA_DÉ,

t9-23
20-22
79-15
19-10
1q- q

20- B
20- I

Res. 3e klasse J
. IENS 20-l+0 112-l-B*2. Archipe]

3. Wi.lheLmus ^-
- !. l^lik
5. Vros
6. Voorburgr7. Toofan
B, was'senaar
9. Tedo
l-0, Jai Hanuran
l_1. osc

Res. l+e klasse J
1. Tonegido
z. ]JMtÈ

l+

9
l+

5
6
2
l+

3
?

2
2
2
2

(54yEIg=E! )32
30
c.l

18
l-B
L5
1-5

1?

q-
0-
0-
0-
9-
n-
0-
0-
0-

t9
20-

I
2

3
l+

5
6
7
o

9

KiJkduin
Groen Wit '58
Duindorp SV .
I{VS
SOA
M'lSH
Ceferitas
Bohemen

1
2

6
2
5
6
6

)+

3

l-

2

:=!EUq=L9§9=EE!4SE!=E4y!I9EN ! ! ! !

13 18
818

Res. \e kla.sse H

GDA
H.v. Holland
Verburch
SpoorviJk
Westlandia,
Ri-j sviJk
Quick Steps
NKSVM
LENS

I
2
3
l+

5
o
7
B

2
10
11
a2

l-1
6

11
L

?t
6
6

t2

D)-?Ë,
é,1-5L

, ))-)o
1é-1)
2?-22

22-20
22-19
22-tB

3. Postalia
l+, YvM

,. OSC

6, BAYÀ.
7. CeLeritas
8. Archipel
P, Adelaars
10. BTC

3
3
B

B

7
7
3
6

t8-22
1B-20
1B-19
1A-rq
r.B-12
-r A- "18- B . Lyra

. GDS

. Trionph
volgende ,èeli'za1 het oefenprogramna voor de erftalren r i/n 9 worden vernerd,
Seko.

Uitslag afgelopen zond.ag: IENS 6 - tr'inscley F,C. . f_Z

IENS 8 zo even voorsteLlen.

2
,
6

22-16
22-1_'
22-t2

' Af enkele seizoenen kanpten IENS 5 en I net een tekort aan spelers lraardoor het plezierin het potie voetbal- behoorlijk vas afgenomen. Na etrig eandridgen heeft de Seko de fusie
d-oorgeYoeïd en werd. a1s IENS I aan het seizoen 90-91 begonnen, IIoe is het bevallen? Debeide bloedgroepen ziJn gaand.eweg goed. genengd. en èr is nu sprake van een eenheid.. Hetfeit dat het om l"7 nan gaat (met vele zeer bekende namen), iÀ ti;aens het seizoen een aan-genare lu.xe gebl_eken .

?



Er ontstond een gezonde rivaliteit, er x0oest irmers voor een basispraats geknokt word.en.Bovendien maakte d-it het afschrijven een stuk eenvoud.iger. Een kaulioenschap heeft ei
1:'fl""tii9 ii.gurut:.,,Eaar tegen de uiteindeliJkè k'mpioen verd tireemaal verroren ( 2-1en 4-J/, zodat'.4'e als tweede zijn geeindigd. Een prÍma prestatie, naar het tean hechtloorveel vaarde " aan d.e zgn. aerae rrótrf, rn mËnrg-k;ntine ii ftink.aón de onzet ,§èwerkt. Hetvoetbarseizoen verd besloten net toernooien bÍi soA en BMr, .a'aar lÍe resp. èei'ste en d.erdeziJn genorden' De verkelijk gigantische trofeel ,dÍe op het doA-toernootl isj"veioïe"à, 

-i;--
in de LENSkantine te beuonderen. Ook aan het prima georganiseerd.e LEl$si.jubixeum-feest isenthousiast deelgenomen ' zelfs enkele echtegenotes hebben hun sportieve tafit,,getoona. iet
z_al- _d.uideli j k zijn.dat gezÍen d.e geleveide prestaties op dit rnoient met de;,spànso, a "là-YeLde verhuizingen) wordt onderhandeLd over een beter contract voor hetlkonènde. seizoen.AU-e 1? gaan d-oor' het plezien is terug, kortom de. fusie mag geslaagd vorilen genoemd,

Arno Bilderbeek.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZíZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ,

Z I,AI{GS DE SPORTEN VA}I DE Z.M.LADDEB Z :

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Uitslagen naconpetitie
RVC - IENS
PostaLia - I,ENS 2-t
0p 27 nei is de laatste vedstrijd van de nacompetitie ook veer gespeeld zod.at het seizoen'9o/'9L er voor de zaterd.ag- afdering veer op z-it. promotie naar de hoofdklasse'zat er J8lnmer genoeg niet i.n. Hopelijk het volgend. seizoen.
!e eindstanden van de zaterdaBafdelíng zÍen er alsvolgt uit:
1 klasse B
KSD
PostafiE
T,ENS

RVC

BSC '68
HS Texas DHB
niJ sl'ijk
Vredenburch
Wassenaar
DVJ/Bizon
BAVA
0r'nas

lre klasse A

VAI{ I{ET JEUGDFRONT

i Hes, 2e .klas se D
SVPTT
Jac
I,,/DU

Monster
Ariston r80
Vit. De1fi
v.v. Marine
IENS 2

22-35
22-33

22-37
D) -".)r
22-29
)r-)o
22-?5
22-22
2?-20
22-20

22-31
2r_cq.
22-21+
22-23
2)_)a
?2-t8
22-L7
é1-rl
))_ o
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Algemeen kontaktpersoon: paul v.d.Steen, Chopinstraat t§3, ZS:)t SV Den Haag.tel: 39T015\. Bij geen gehooï: 3635h18 Fred Grens.

Wedstri,j dDrograrnna A-B-C-D-E- en F-j eugd.

Afbellen yoor onderstaande \^,ed.striJ d.en/toernooien eUqgn biJ paul vd., Steen (39?0114)snel nogel-ijk doch uiterlijk. de dag voor de weastifjàJï-öer.róoi ,ooriS,ào ,u".
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Bij'geen 8ehoor bellen naar tr'red Crens (36314:-8).
LENS (3661311+) bij ienand. van de Jeugdkoflmissie.

In uiterste nootl nog op de dag zelf op

EHtal ilafun aanvang tegenstander uit/thuis terrein/veId san,k.Lens'
A]

BL

B2

B3

U.L

3

7
31

un1.
uni

ne].
3 Juni

L9.00
r_9,00

19 .00
12 ,00

12 ,00

19 .00
12,00

19.00
12.00

1l-.00

1l_ .00

l-1, . 00

11, 00

Ll{ .00

1l+ .00

10.00

1unJ
j
J

Zie kopy: tralningen nieuwe groepen
zie kopy: trainingen nieuwe groeBen
Vertrek naar Irinlurg (zie kopy)
Vertrek naar Limburg (zie kopy)
zie kopy: trainingen nieuve groepen
zie kopy: traíningen nieuve groepen
Vertrek naar l,inburg (zie kopy) _'
Maasd iJ ktoernooi (zie kopy)
zie kopy: trainingen nieuve groepen
zie kopy: treini.ngen nieuwe groepen
Maas diJ ktoernooi (zie kopy)
zie kopy: trainingen nieuve groepen
zie kopy: trainingen nieuve groepen
zie kopy: traÍningen nieuue groepen
Vertrek near IJiubulg (zie kopy)
Meas d.ij ktoernooi (zie kopy)
zie kopy: treiningen nieuve groepen
zie kopy: trainlngen nieuve groepen
zie kopy: traÍningen nieuwe groepen
Vertrek naar Liroburg (zie fopy)
I,Íaasdij ktoernooi ( zie kopy )

kopy :
kopy :

kopy :

kopy :

kopy :

kopy :

zie
zíe
zíe
zie
zíe
zie

nieuwe
nl-eulre
nieuve
nieuwe
nieuve
nieuwe

t-B
t-B

.l+5

.t+5

5

1
3
5
1
3

30 rnei

Juni
nei:.
J uni
J uni
Juni
J uni
Junl
J uni

mei
Juni
Juni
juni
nei
nei
Juni
Juni
J uni
mei
Juni
JUnr
nei
juni
Juni
Junl
nei
J uni
juni
Juni
nei
Juni
J uni
Juni
mei
Juni
Junj.
junÍ
Juni
Juni
Juni
mei
juni
J ulrl
Juni
nei
Juni
luni
Juni
nei
Juni
Juni
juni

groepen
groepen
groepen
groepen
gïoepen
8ïoepen

groepen
groepen
groepen

groepen
groepen
groepen

groepen
groepen
groepen

groepen
g"oepen

8ïOepen
gïoepen
groelen

Sroepen
groepen
groepen

groe!en
groepen
groepen

groelen
groepen

18. l+5

10.30(auto)

10.30(auto)

18.l+5
10.30(auto)

18. l+5

10 .30 ( aut,o )

r_0.30

10. 30

10.30

10.30

13 .30

13.30

9'30

31
1

3/\
>lo
3o

1
3/\
,/6

30
l+

6
30

2
l+

6
30

2
l+

6
30

?
l+

6
30

2
!
b
I
3
5

30
1

3/\
5/6

30
L

3/\
,/6

30
1

3/\
516

D1

D2

D3

E1

E2

E3

El+

E5

.E6

traini.ngen
traÍningen
traÍningen
tralningen
trainlngen
trainingeí

LENStoernooi ( zi.e kopy )
zie kopy: trainingen nieuwe
zte kopy: trainin6en nieuve
zie kopy: t,rainingen nieuve
LENstoernooÍ (zie kopy )
zie kopy: trainj.ngen nieuwe
zle kopy: traini.ngen nieuve
zie kopy: trainingen nieuve
LENStoernooÍ (zle kopy)
zle kopy: trainlngen nieu{e
z1e kopy j traini.ngen nieuve
zie koHf i trainingen nieuve
LENstoernooi (zie kopy)
zie kopy: trainingen nieuve
zle kopy: trainingen nieuwe
lENstoernooí (zie kopy)
zie kopy: trainingen nÍeuve
zie kopy: tïainingen nleulre
zie kopy: trainingen nieuwè
LENStoernooÍ (zte kopy)
zie kopy: trainingen nieuwe
zie kopy: trainingen nieui'e
zie kopy: trainingen ni.euwe
T,ENstoernooÍ ( zie kopy )
zie kopy: tralningen nieuve
z1e kopy: trainlngen nieuve
zie kopy: tïainlngen nieu'we
l,ENStoernooi (zie kopy)
zie kopy: trainingen nieuwe
zie kopy: trainingen ni.euve

!

10.00 9 .30



ï1 J,J,3J

r_j
J iJ
,j
3j

3j
5i
ql

uni 10.00
un].
unr
'uni
uni
1mi
uni
uni
uni
uni
unÍ

Vertre4 naar linburg
zie kopy:. trainingen
zie kopy: trainingen
Vertrek naar l,imburg
zie kopy: 

- trainingen
zie hopy: trainingen
zie kopy: trainingeí
zie kopy I trainingen
zie kopy: tralningen
zie.kopy: trainingen
zie kopy:' traÍriingen

(zÍe,kopy) .i
nieulre groepen
nieurÍe gïoepen
( zie kopy ) 

_

n].eulre Sroepen'
nieuwe groepën
nieuwe groepen
nieuve groepen
nieuve groepen
nieuwe groepen
nieuwe groepeD

. 9.\>

9.\'T2 10.00

r'3

IL

F5

BIJZONDERHEDEN:

-aanvezig Juko: 1 juni
+ 2 juni

-l-ees ondefstaanale kopy

d. Steen en A.y,d..Donck
d. Steen en A,v.d. Donck
s heel aandachtig door

P.v,
P. v,

een
-vooï opstel_l_ingen en bijzonderhedèn toernooien zie hierond.er.

Pasfotors inleveren
Nog steeds hebben de onderstaande personen niet gereageerd op de vele oproepen om éónpasfoto in te leyeren. wat een medewerking zeg. De pasfoto is. echt nodig om een nieuvvoetbaÍpasje aan !e vragen bij de HVB. zoider-pasJe geen voetbal volgenó seizoen. Snel in
l-everen nu d.us bij Paul vd, Steen:
81: E den HeiJer, J. pronk, n. pronk
82: S

83; R

Dl; A
D3: A

. Merencia, F. Eiemen

. Jaqga

. AkkabÍ

. Jagga. .. .

Spelers die volgend seizoen niet meer viLlen voetbal-Len moeten dÍt vóor 31 mei schrifte-1i,ik kenbaar'maken aan Paur vd.. steen, chopinstraat 103, z55l sy Den Haag. sner doen dus,
Doe Je dit niet dan.blijf ie automatisch 1j.ö van'LENS en ben Je contribufie ,".""irrfoiÀà
over het kohende seizoen 9l/92 ook aL speel Je niet.

Bed.anken' al-s Lid

Toernooi-overzicht *

Het laatste. tciernooi -veekend.. Maak er vat 1euks van.
B2/83

opstelling

c!/c2

D3

opstellinE

: een- combinatiè-elftal van 82 en 83 ga€,t naàr Maasdijk toe. De jongens van
83 die afgelopen zaterd.ag niet kl,'a$en of Lich'niet konden gedràgei hebben

"ve natuur1lJk niet opgesteld, De rest speelt ve1 tegerl:.Berke1, DevJo_, .-' Maasdijk en MSV'?1, De prij suitrei.king is.orn 11,00 uur. We.rekón.r, óp orr_
. d.ers het vervoer.
: P..Herrevijn, M. d.e Kok, W. pierau, p. Smoorenburg, M. Visser, H. Vredeman.

G. Gulpen, I{. Klerck, E, Lau, B. Msaad, R yd. Eee., G;. Schlutei en R. NiiemaiLeider: W. Heynen.

: ook àen combinat ie-è]ftal wat naar'MaàsdiJk gaat. oà)r ju:-iie treltln natuur-" l-ijk vervoer noalig. We rekenen nog één keer op de ouders. Jir1lie spel-en
. tegen: Maasdijk, Devjo, MSV rJ1 en Lyra. Om I?.00 uur is het afgelópen,: T. Heins, J. Hoefnagel_, S. Hoefnàge1, M. Jansen, J. Koppend.raa:.àr , i. Oz_

demir; P. Sinke, Y, Basdogan, A el_ Hadd.ioui, M. I(oca, É. foo, tU. Írgert,,
J.- Soysal, M. Welbergdn. . .I;eider: : ' :

: eindel-ijk is het toch gelukt orn voor jurlie een LENstoernooi te organiseïerl{Íj vilden dit a} eerdeï mea.r de anino biJ de andere verenigingen ias ni_
nimaaf. Kom op tijd en om l-6.00 uur is de prij suitreiking,

: aLs bekend. net R. Kl_opstra, R. Niafiat en S. Gopie zonder D. da Cruz.

.: ruat ue bij D2 schreven zouden we hier kunnen heïhaIen. Dat d.oen ve natuur-
" l-iJk niet' Maak eï. een heel .leu]í l-aatste toernooi van. Eind.e om 16.00 uur.": als bekend met S. Alting

D2

5
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E1 ook voor Juuie het LENstoernooi. op.zondag 2 Juni. 0n l-5.00 uur is depriJsuitreiking en voor alle spelers'is er ook een vaantJe.
aLs bekend.'

het Laa,tste toernooi is ook voor Julr-ie het LENStoernooi.. veel voetb8r.r-er
}ÍiL _tlat ,ugg"!: De tegenstanders houden ve nog even gehelo. De prijzen
word.en om 15.00 uur verdeeLd.
aLs bekend..

0p l Juni Is-nid.d.ags 'het LENstoernooi voor juI1ie. Het l_aatste als E3.
traat zlen d.at Je veel_ geleerd. hebt alit seizoen. O[ 17.30 uur vorden deprijzen veïdee].d.
aIs bekend.

sanen met E3 een toernooi op LENS. Zet
gelopen zaterdag. De prijzen worden om
al-s bekend.
i s-norgens beginnen julIie'aan het LENstoèrnooi. Het r-aatste toernooi'na
een Lang seizoen. Maak er iets van. 0n 13.30 uur is de priJ suitreiking.A. Bharos, A. Jhinnoe, F, ï,ock, R, vè. Snoek, N. Topuz, J. Zr.rart,
R. Meeuwisse en M. vd. Donck. j

ook jul'rie mogen -nog Één keer de wei in, Het LENstoernooi. probeer nu eer
konstant goed te speren' Dat kunnen Jurrie best. veer- succes. 0m r-3.30 ur
vorden de prijzen yerdeeld.
al,s bekenè met E. Kisi en zonder M. Elouarti,

opsteLlinA

ops tel-l-i ng

El+

opstel-ling
E5

opstellin8

E6

E3

je
l_7

beste beentJe voor net a1s af-
.30 uur verd.eeid..

A.s. weekend gaan ve'[et een grote groep lENSers richting Limburg. zowel een B-team, a1seen C-team en een tr'-tesr Sean naar ca.mping High Chaparrai te Oiribeet, Geslapen *oràt incarav&ns. 31 eD C1 speLen een toernooi biJ 8KVCI. Een vriend.schappeliJke wedst,rild speten
we nisschien ook nog aLs daar vol-doend.e anino voor is in Limburg.-lr speert op 276 e;ntoernooi bij Adveo vaar ze op 1/6 ook on 11,00 uur vríendschrppèr:.Jr sieren. èedraag ;enetjes en maak er ook voor de IeÍders een Leuk en gezell-ig veekend. ]r*r. tr{rt noeten juiLie
Eeenemen: een slaapzak (geen luchtbed, stretcher oi matrai) een pyana, tend.enborstei, zeedouchespulLen, zvenbroek, twee paar. r,ENSkousen, tr,ree vitte voettàitroór; es , een.eigen'LENSshirt, schoon ondergoed., schone sokken, voetbalschoenen , een trainilgspak, een jas entvee handd.oeken. verder hoogstens Í 20,- zakgetd voor d.e B- en c-klasserÀ ir, àen poito-
monnee. Het neenemen en drinken van sterke dÍank is absoluut verbod.en voor de B- en C-kLassers. Nognaars naak er een leuk-veekend van. 0p zond.ae, z j uni. konen de B-;í è-rir=-sers ïeer on ! 2l-.30 uur op IENS aan, ook tte !'-kr-assers veri.rachten are ou die tiJd, 1,re 'vervachten d.e volgende spelers: :
B-conb.: A. Cruz, M. vd. Berg, E den Heijer, M, fzend.oorn, p. Jongejan, D. Lemers, B. Olshoorn, J. Pronk, B vd. S1uys, A. SoechÍet, H. Verhey, W.v.-liémen, R. Krayen_oord en M. Meurink,
wilIen A' cruz (Í 1oo,-), D- Jonsejan (f ,0,-) en B. pronk (s 50,-) Éet geld neenemen envoor het vertrek afgeven. Al_s .Iej.ders gaan tree; tr'. Grens en D, Hóoning.
C-cornb,: B. vd, Berg, J. v, Diernen, W. Ktopstra, R,y. Leeuffen, M. pronk, J.P. vd..'Steen, R, Douw, D.v.d."Bo,af, L. Send.ar, V. va. Spek, S. Mere

R. Rienen,

Rei s es Limbure ( B-c- en -tr'l

SanèÍfort ,
ncia en

Wil-Ien R. liemen (5.!0,-) en S, Merencia (f 50,-) het geld rneenemen en voor het vertrekafgeven. A1s leialers gaan mee: R: Bogisch, J. Mansveld en J. prönk,
F-comb.: L' Buknan, p.v. tr'eséerno J. Fiets, s. Gonbault, R, Groos, N. Heidef, G. wester-hout, R. oeldrig en M. vd., Voort.
Ook d.e ouders en tle broertJ es/ zusj e s gaan mee. Een groep van in 

-totaar 
28 personen.

LENS AI naaï St. 0dilienber
Ju1lie gaan een week later naar St. 0d.iIienberg. Gesfapen voxdt in tenten. Ju1lie moetenhetzelfde neenenen als bovenstaend.e groepen lncl-usief èen luchtbecl, stretcher of matras-je. }le vernachten voor de trip: E. Aydogdu, M.v. croonenburg, J. Dàmeri, s. Gr-audemans,

6
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r

D. Heins, P. Hitzert, D. lool
H.v. llanrooy en I{. B8.irnis. A1
de week.

Tra.íningen

Trainin gen nIeuve groepen

A-klassers se izoen Q L/92
trainen nog op: maand.ag 3

voensdag !
un
un

, ?. Pronk, N, Schuurrnan, J. .Spaans,. R. .Tur, Ivl. Visser,. lts Leider gaàn nee: E. Gans ,en R. Spaans. M"", ,làíi.-rirgurr_

lï_*::ry*..ll"i:1lg:l _z_iin 
met insans van heden stopgezet; vaíaf ïoensdas 29 nei t/m donraeroag o Junl tral.nen ï'e. aI met_ d.e,nieuwe groepen_ voor 

" 
het . komend.e ("ieuie)- sà:.zo i:"-:Ji/óit92' Lees hiervoor o,nderstaande. kopy maar eèns ireet aanttachtig .oor; Na 6 juni. vordt erniet neer Setraind omdat d.an-_ar onze veLden g""""tu.,r";à-r"ia"il- i"àlustus starten .*edan veer met de traÍningen. I{anneeï dat precies Ís r.èzen jurrie. L"-i"ri-:.n de laatste ,

LENSrevue van dit seizoen t.u. de ,long LINS.

- We schreven het aI eerder naar voor de slechte l-eze
gang van 29 nei trainen we e]íast mèi d.e groepen vo
de trainers alvast een inzicht t,e geven i; hei spel
door,a1lemaal te komen. Aan d.e hand. van de ind.rukkeselekties voor het nieuwe seizoen geformeerd., In de
en niet na afloop van d.e trai.ning"i. tot op1"à", 

"(de,niéuve Leden zitter erbij, dÈgene Ai" '"topp."."

rs herhafen ue
or het nieuwe
ersmaterieal. 

.

n van de train
' Jong IENS r.1or
ijn onderstaan
rcr,,/. -) ,

't,, ,.

het nog even. Met in-
s_9izoen. Dit doen we om
Grm he[ deze kans dan ool
er r{orden dadeliJk ale
den deze kenbaar genaakt
de groepen geÍormeerd.:

We vervachten:

ug=Ey=ggg=§IE995gE=U=EE=99_e!=!=E=99_u=EEy4{érgg jii
B-klassers seizoen 9L/92trainen nog op: maandag

van 19. 15' ,Í/rr .20 . 30 uur -
van 18.15 t/n 20.ó0 uur

van 18.00 t/rn 19,15 uur
van 17.30 t/n f8.!5 uur

van 18.00 t/m 19,00 uur
van 18.00 i/m 19.00 ur:r
van .18.00 t/m 19.00 uur

.00 t/m 18.00 uur

.00 t/m 18.00 uur

.00 t/m LB.OO uur

j
J

1
t

L

I

H. AJrdeniz,_F. Al1adin, E. Aydogdu, M. Bannis, .r, OÀnèri,.l.l.J. Doerga, G. culpen, D. Heins, p. HerreviJn,'p. Hit;e;; ;.M. de Kok, D. Lamers, E. Lau, W. lut, l,t..l,lóuíint, ,í.-pi;;.;;J, Spaans, R. Tur, M. Visser,,H. yasàr + de spelers die naargean of helaas vertrekken,

Deurlöo','- -

JongeJ an ,
D. Poo1, -
de senioren

un
unI 1 voensdag

We vervachten:

uE=Ey=gEg=§3_899§gg=EE=y9!!=p=E=99_@=EE_y4é4II_r=Eit1

C-k.Iassers seLzoen 7/ 2
trainen nog op: donderdag 30 nei

L. Abor.marsa, M, ALting,_M.._vd. Berg, A. Cruz, J+ ll v. Diemen, R. Douv,J, Ekren, E den HeiJer, T, Heins, J en S Hoefnagel, M. fzendoorn, R. Jagga,M. Jansen, M. de Klerck, W.-Kró!;tÍa, M. Koeà;,.i. Iioo, R. f."yànooià,-- ,
. Th."Lachman, B.v. LeeuwÀn, S. r,lèrencia, fl-r,1"à"a, x, Niamat, B. ol-sthoorn,T. ozdemir, J. pronk, M-,pronk, n. fronf, n.-"à. n"u, R. nieneri, G. Sch1u_
];rr_!'_Sinke, B. yd: St:v!-: p: Smoorenburg, A. Soechiet,,J. S"y";i,--',v. vd'. spek, M. urgeiti H. vredenan en natiurri,ltr de trainers/leiders :tr', Grens, n. Bogl:?1,.l.y: ïill: M..Schuurman en I.I. Heijnen.

dinsdag lr l un:.
dcinderdag 6 Juni

I

I{e.verïachten: ï., Alol"?l K. Azgaguen, y..Basdogan, Ri vd. Berg,'W. Daameír, J.'íeurloo,A. eI Haddioui,..F. eI Haddioui, lorii uf Haddio;i, n. va. Uéi;ae;;;:=;;"_revijn,. J. .Houtnan, ,A.' Jagga, M. l,latthei j er,. 1,4." I[ahari, A. Uoit.n, O, Ol_dan, R, vd. Post, D. vd. Raaf, S_ Ra,rnhiei, É. Srhirrrr, 
-.f. 

Sana:.toit, -
L. Sendar, p, vd. Steen, M." WéIbergen.

,E=Ey=§!899§g=E=UI=E=999§=_!_E:ggy!=EEg4{gErI=Etll

D-kLassers sei zoen 9L/9?
donderdag '30 nei.i,
dinsdag )+ 3uni
d.onderd.ag 6 juni

t7
7T
rt

-T -

tTainen nog op: van
van
van



Iíe vervs.cbten:

!EEU=_ugI=EIE99g=E=gE=I998=!E=g9E=EEy454IgIE1ii

Elkle,ssers sej-zoen 9!/92
traiDen nog op: maand.ag 3 Jun

woenstlag I Jun

E. Akar, A. Akk€,bi, S. ALting, J. Ayvaz, A, Basdogan, A. Bharos, V. de Boel
K, 3oua1i, J. Brupen, J;3uÍs, D. d.à Cïuz, M. Dijkgraaf, M. vd, Donck,
S, Essiad, tr', Gasmi, M. Gokleye, S. Gopie, J. eI Haddioui, J. Hage, A. Ha-
ged.oorn, R, Henclriks, A v.d. Heuvel, A. Jhinnoe, T. Jozee, F. Kampfraat,
E. Kisi, R. Klopstra, R. Korf[aker, F.v. Leeulíaard.e, F. Lock, F el Masoudi.
B, Meeu$isse., R. Niamat; R, oened, M. Postema; J. Pronk, K. Randjensflsingh.
R. de 8ood.e, D. noos, II. Sahin, A. Sen, S, Siregar, R,vd. Snàek, D. Vd..
Steend, D. Tieze, R. VreeswiJk; E, WoLsheiuer, Y. Yasar.'

1

i
L7
t,

aq
an

.00 t/m 18.00 uur

.00 t/m 16.30 uur
We veruachten: N. Aklrabi, n. Bekking, A. Blom, P. Bod.as,r, J, Brittijn, W,'de Bruin,

S. Buitenhek, I,. Bulnan, P. Coolen, M, Elouaïti, M. Essiad, P. v. tr'essem,
J. Fiets, V. vd.. Geest, H. Gieben, S. conbault, B. Groos, J. Guenoun,
N. Heidel-, D. Hoos, J. Hop, K, I1iev, R. de Klerck, P, Knorr, M. de Kok,
F. Kuik, K. Lorie, R. Nàndpersan, tr'. Nazarali, K, IÍg, X. No1ten, R, Oe].al.rig
M. Oened, A, 0o6terveer, M. ?oot, A, Baflhiet, C. de Rooy, N. Sil-iakus,
E. Smees, S, val. Steen, R, vd. ToI, N. Topuz, M. vd, Voort, B. VreeswiJk,
G. Westerhout, J. Zwart.

NESi_ts_EE_§ yE=E=y99E=!g=g9U=EEyég4IgIg]li

f'-kl-essers seízoen 9I/92
- trainen nog op: roensdeg 5 Juni- van 13.3b t/n 1\.30 uur

I.le verwachten: A. Akkabi, R. Antonissen, n. BLon, B. BrittiJn, 3. Crs.ner, tr', Daamen,
Z. ELbouJa,nai, omur en onur Gokgut, E. Kipp, B. K.ipp, M. Kuik, M ter tin-
den, P. Lorie, K. Mombarg, N. Muns, M. oosterveerr" S. Oufrigh, R. Ieuver,
T. Ruyters, 0. Sensoz, B. Spiessens, R. Staas, S. Veraar, K. Vereecken,.,
R. Verhey, M, Voigt.

Attentíe: aLle slefers en ouders! ! !

Het.bekendnaken van de nieuwe elftallen/ zevental-Len zal pas eintl augustus gebeuren en niet
op deze trainingen. Laat de trainers rustig met de speLers verken en bliJf yan het vel-d
weg.

STROOKJE ZOMERVAKANTTE. srRooKJE zoMERvAKArrr E. srBooKJE zoMERV.4JroNTïE.

Ik ga veI/niet op zonervakantie en tèn op........',....augustus beschikbaaï om te
trainen.

Slotda C1 t/n I'5 (B juni )
0p zaterdag I iuni sluiten we het seizoen echt hel-emàd1 a.f , met een grantlioze sport/spel-
dag op LENS. We vervrachten a]le spelers van Cl t/n tr'5 incfusief de aUeïnieutrste leden
d.eze dag op IENS. l.le beginnen om L3.00 uur net vèIe s$elsoorten. Ook is er een rad van
avontuur net mooie priizen en de barbeque is aan. BiJna alfes is gratis buiten natuurlijk
de lootJes vbör het rad. van avontuus en het yl.ees. van de barbeque. !íe proberen ook clit zo
goettkoop mogelÍJk te houden.' Meer nÍeuvs volgende veek, 0h.,..Jaïe stoplen j 1?.OO uur
en al-fe deelnemers krijgen een l-euke herinnering, aan cleze dag. Nogneals we verlra.chten &l1e
spelers en feiders en natuurliJk heel veeL ouders. . :

J,eid.ers Cl- t/m F5 opAelet

0p maand.agavond 3 juni vil-]en de organisatoren vest een voorbespreking houden met d.e lei-
ders van C1 t/m I'! voor d.e slotdag. JulLÍe uorden allemaa1 on 20.30 uur op LEIS verEact]t.
Het zal I eeD uurtJe aluren.

I



Sponsors

De le€,tste r eken nerden er zich gelukkig 'wee r,rat sponsols voor onze JeugdelftÉr1eE. DÍtkont goed' uit a'snt ve hebben. no8er rra,t nÍeuwe spur-èn nodlg. 0p d.it nóment onderhantiel-enwe nog net een slonsor voor A1. Bij 81 hebben ve eigenlijk nieiwe trainingspekkeu nod.Ígen evoor cr- en D1 is a1les ( traÍningspakken, shirts en tàssen) uu, .."*àrgirrg toe. Heeftienand interesse naak dan even een afspraak net paul vd.. Steen t:SfOfil*j. Voor d.e E_ entr'-kLassers hebben ve vooxtreffeliJk nieuws, Twee sponsors zuLlen aI onze E- en F-kLasse,.rkonend seizoen voorzien van een nieuw shlrt, Dit ii natuurliJk 6everdig. Het gaat om
HI,C Betonafwerking en on Corno Hairshop,
Heren aLvast beda,nkt en binnentort komen we in de LENSrevue nog op d.eze firnars terug.
JONG IEI{S

I{e verzoeken a'1,1e leidels oa uiterr-iJk B ;uni bun kopy in te Leveren voor ale Jo[G rENstlie eind juni uit gaat konen. De bedÀeI1nt is dat sl-l-e leiders /trainers uat over de pre-staties van hun elft'al/spelers schrijven. Niets schrijven kan echt niet vent clan ziJn d.espelers echt tefeurgestelal.
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g juni 1551

SUPEH-SPELLETJESI]fiG MP LENS

duor de .qku 
-en 

op poterr gezet door eerr aarrtal nr
lederr van LenS,

dag gcurgaÍtiseer d
oetier s van jcugd-

13. spehrt nroeta-r ar door eerr ieder af gewerkt worden waarurrder
skizonrerspel. galgkegets-, Íir:tscrosstyaarl- en vele arrder-e spelen

Vo{rr aUe E, Ë, B, E en F klassers wordt rleze leuke

Í.EEI TR.IKE Str.I-I ET.ES
EY N/} A{lW ffiZE"TlE
lWí -ZLl l ,*ll{-l.l .lrttl tr

VFBZAMËI..EN OP LENS
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Voor de jongere
van LenSdus alle

bden

organiseert
dit seizoen,

de
een

5F EL LETJES tr flE
Up zaterdag E juni. Verzamelen 13.OD uur
13 spellen moeten er door een ieder
afgewerkt worden, Spellen zoals skizomer-
spel, galgkegels.
andere spellen.
gelegenheid om

fietscrossbaan en vele
Tussendoor is er
iets te drÍnken

en na afloop gaat het vuur
in de kolen en vsor niet al
te veel geld is er een
heerlijl(e
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B juni 1591

SUPEH-SPELLETJEStrÀG tlP LEHS

Voor alle B, C, B, E en F klassers wordt deze leuke dag ggorganiseerd

TEEL IHX<E S''EIIET.ES
6t N4 AE!.w lffillE
nET -ZLtv.fiLLgv AfrN ffi

VERZAMELEN AP LENS

l3_trtr UUF

dsor de .I*o en op poten gezet door een aantal moeders van jeugd-
leden van LenS.
13 qrelen moeten er door een ieder afgewerkt worden waaronder
skizómerspel, galgkegels, fietscrossLraan en vele andere spelen

l
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6l*ste ;aar6a::6 nu:rae!' 43, 7 juni i99f.

TOT SLOT J

lbcr u ligt de laetste LEllSre.rue van het seizoen. Bi.nnenl(ort vofgt nog de gebruikeliJké
ui'ug-ave van. "iong LE"NS".. Daarna is het echt ,over luet d.e yoor LENS in sportief opzicht zo
teleurstellend verlopen vöetbalJaargenC 9C-91. Bestur[, komissies en technische staf zijr
aI Yolop bezig net voorlereidlngen voor het nieuve seizoen. Er moet veer veel gébeuren om
d.e organisa'"ie rond te krijgen. ALs lie met ons eerste zondagel-fts.l- veer terug Hi11en knok-
ken noet dat natuurlijk alLereefst binnen de lijnen gebeuren. Gelukkig hebben d.e meeste,
eerste-elftaL spelers ne oe d egrad.atie ' getoond. over. zoveel rrverenigingsgevoeL'r te beschik-
k-en dat v&n een uittocht absoiuut geen spïake,is. Ondanks vaak Lucratie're aanbied.ingen
van eneele verenigingen hebben de aeeste slelers er toch -voor gekczen.rhet t'hun LEI{S" wéer
terug te knckken naar een boger niveau, Helaas zijn Ruben Jorda:r (fC Den Heag) en Percy
Iielman (Voorburg) vertrokken. Daartege.rover staat Ce terugkcmst van d.e "verl,oren zoon"
Indl-icir en de houst van o.a. Patiick Bosr'len v&n VIOS. De nieuwe sponsor voor volgend sei-
zoen (H!*rrie Dietz) heeft geluiuii6 besloten orc zijn eerd.er gesielde voorvaarde vooï spon-
scring (behoud va:r het 3e-kl-s,s ser schap ) in 1e trekken. ook Harrie heeft hierz.ee belrezen
det zijh verenigingshart op de Juiste plaats zit. ïierd.oor zijn we beter !n staat Ce selel
'"ie goede faciLiteiten te bied.en. Zoels gezegd 'ordt er hard gewerkt on de organisatie
voor .rolSend seizoen te verbeteren. Dit geidt uiteraard niet aueen 1.oor de zondag-selek-
t:-', cok bij de and.ere afd.elingen van de club is versterking van het kader hard nodig,
tren Soed plan on van LE"NS veer:een aànsprekende vereniging te maken, valt of staat ook Eel
de cede'.{erking van vrijwilligers. liij hopen dat ook u wil- meer+erken aan de rrved-eropbouwtt ,
I'tiJ vensen alle Led.en en donateurs een hele piettige vakantie toe en hopen u streks veer
Eet een r'lcsÍtief opge.Lad.en accu" op ons terr.ein aan te trefíen.
Het Bestuur,

?iet Yan kdme, Tie+" ven gear.

- Na een aantal seizoenen net ontzettend vee]. piezier aan het ilNSklubbiad geverkt te hebbei
beeít de redalrtie tesloten d.at nu de tiJè IiJp 1s voo" een nieuwe.rverser redaktie.
Graag had.d.en viiJ U deze I níeur.'er redaktie aan U voogèstel-al rn'aïe het niet, zij zijn nog
niet gevonden!? Maar, misschien bent U ve1 de ;uiste persoon om var:af het volgend. seizoen(.91-'92)hetwe1en{eevanrret@aribiJ.tehoud.en.K1u-cmed'e-
verkers zijn er nooit genoeg, dus laat vat ,/an U hol'en !! ! Vooï infornatie kunt U terecht
biJ het LEIIS bestuur. Tot sl-ct vensen vij iedereen een fijne, prettige vakentie en mis-
schien tot ziens in het voLgend séizoer' 

Marcel iansen
Robeït Pi1on.

SPETTERENDE SPEILETJ ESDAG OP TENS

I JuNr 1991. r :r: -.
Voor a1le C,D,E en F-kLassers, Verzanelen 13.00 liur. Aanvang tussen 13.30 en L)+.00 uur.
Sporttenue en sportschoenen en ZEKER esn handdoek mee naar LENS nernen. 1l+ leuke spe1le-
tJes en tussendoor koek en limonade voor allè d.eelneners. Einde van de spelletJes is on-
geveer 11.00 uur. Daa"n& Voor d.e kindere:r een barbecue en afs er genoeg vlees over is,
en er zijn ouders die een hepJe J-ustei, dan kunnen ziJ ook uat op de barbecue gooien.
(vlees dus) Dit alles tegen een- zeer kl-eine vergoeding. Er ziJn karbonad.es, hanburgérs en
er is sat6. Al1es een gulden ber stuk, In principe is Ceze dag bedoeld voor de kinderen,
d.us ook nèt de BAIBECUI, KINDEREN XERSÏ. Er is een Rad van Avontuur en een vare DISCo.
Opbrengst van het Rad van Avontuur is voor de JUKo voor nog Eeer van ait soort leuke dager
Dus ]IEEL ],0TEN KoPEN. WiJ hopen det er veel jeugdleden komen en voor een sportieve. en
Leuke d-a.g zorgen. Naroens ons in ieder gelr&l 'reel plezier toegevenst. .

de JEUGDI,EKo.

Wi.ntersport 2-L-9? tot !L-L-92.
Het is nog zeel' vroeg, naar toch beginnen ríe er over! Xr zijn plannen om volgend iaar
van wri.jdag 3 januari 1-992 tot zondag 11 j anuari 1992 raar de wintersport te gaan.
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Na versuhiilende aariljiedíngerl te hebben bekekeD is de keus gevallen op !'rankriJk, De
reis z&1 gaan naar VaI Thorens. Ald.aar is er de mogelijkheid on te skieën tot een hoogte
van 3300 meter. Iioog za.t d.us I

Val- Thorens is met haar llgging op 2300 meter het hoogst gelegen skistation van Europa,
Sa-'nen met bekende skioorden a]-s neribel-. Les menuires en Courchevel ,.lord.t het Les Trois
Va1l6es, het grootste aaneengesloten gebied ter verel-d, Val Thorens is absoluut sneeuv-
zeker I Er is een winkel-en sportcentrufl voor aprés-ski en vernaak. ook is er een zwem-
bad, intloo:'-tenni s centrum, een sauna en een fitness-club. Het uitgaans-en a,inkel-centruÍt
is vlak bij het hote1.

Het hotel, d.at ve uitgezocht hebben is Hötel des 3 valIecs. Een vriendeliJk en'ongedlÍongen
hotel' De akkomod.atie is goed en men serveert voortreffelijke maaltiJden vaaraan veel- zor
i-s besteed.. De bar-lounche is een gezel-lig ontnoetingspunt voor de apres-shi, De kameïs
zijn geschikt voor 2,3 of l+ personen en ziJn voorzÍen van badksfier net toilet, telefoon,
radio en een heerliJk baLkon op het zui.dlresten of zuid.oosten. He verblijven hieï op basis
van halfpension, inklusief heerlijk ontbiJtbuffet en grati.s gebruik van de sauna.

Eet bel-angrijkste is netuurl-Íjk de prijs. Deze vorden qngeveer als volgt:
we zijn uitgegaan van l+O personen.

Beis (bus) + hotel h.pension + 6 daagse skipas, prijzen per persoon!
2 pers,kamer i Í 80)+,-
J pers,kamer !S T16,-
\ pers,kaner ! S't20,-
A.l-s er meer rnensen meegaan kan de prijs zakken. u ziet redeliJke prijzen a1s u bedenkt
dat een skipas ongeveer t 250,- kost.
NatuurliJk is er voor de beginnend.e skiUrs de mogel-ijkheid les te nemen, fn Van Thorens
garandeerd men U dat u binnen een veek kunt skiën, We villen rond eind. augustus veten ïie
er zeker neegaan' Ald het even kan IíiIlen ve dan ook een aanbetaling hebben, omdat er a1-
tijd mensen zijn die zeggen d.at ze meegaan, maar z veken rran tevoren annuleren. Het is-niet de bedoeling dat vij dan met d.e kosten zitten. Een aanbetaling v&n ! S 1!0,_ per
persoon liikt ons redeliik. Er is een speciale bankrekenirig geopend. Degenen aiè vilten
sparen vooï d.eze vakantie ku:rnen maand.elijks een bedrag van J 1oo,- (of hoger) overmaken-naar deze bankrekening (9r.25,29,3'(8 tnv A. de Groot te poeld.ijk). I{e beseffen d.at eind.
augustus vroeg is, maa.r aLs ve met een grote groep gaan is vroeg bespreken natuurliJk
zeer belangrijk.
Voor vragen + boekingen kunt u terecht bij: Arthur de Groot

Hans v. Wassem 
.'

John Boerena.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOEEN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

I9995§=EEIii
Seko zoekt een duizend.poot (of meerdere één benigen)
Hoewel voor vel-e leden nog veï in het verschiet liggend, is d.e sEKo ar vor-op bezig methet volgende seizoen. onze blik hierop r^rerpend zien viJ een groot probl"eem opdoemen. llane-liik het aloude ond.erbezett ingsprobleem. Zoals de zaken er nu yoor staan za1 de SEKOyolgend seizoen sl-echts bestaen uit l- persoon, die ook nog beperkt is in zijn tijd. Ditis natuurliJk gelÍoonlÍeg te veÍnig om alIerlei van beLang zi;nàe zaken uit te kunnen yoe-
ren. Daaron word.t gezocht naar één óf meerd.ere personen die de SEKo d.iensten op,zondag
kunnen waaïnemen. Dit houdt o.a, in: het ontvangen en begeleiden van scheidsreèhters , 

-rer-
zoïgen van naterias.l etc. Getlacht wordt hierbij aan niet op d.e zondagspel-ende leden of
ouders van jeugèLeden (allerhande fa:nilÍeleden of kennissen ziln natiu-r:-i j k ook welkom).
Tevens vordt met snaït ge$acht op aanmeldingen van personen d.ie viLlen asÀÍsteren op de
maandagaïond met het regelen van oefenïed.strijden, schad.ur4trogranrna I s , toernooien e.d.,
Aangezien dit initiele aktiviteiten ziin Lal dit slechts hooguit enkeie uren per maandkosten. Kom, neen contact op net één van onderstaande personèn, .want ve zijn tenslotte
allemeaL Lid' van een vereniging, r,at nog steeds in houdt dat ve er ook met zrn aLlen ]roor
moeten zorgen dat elles draaiende lrordt gehouden. Tot s1ot, mocht er geen reachllË-volgen
dan zal volgend sej.zoen alleeen het secretaria.s.t gevoerd kunnen vorden en za1 het regei.r,

l+



oeÍ'envedstriJ d.en e'd. geschrapt uoeten ï'ord.en, Dit za\ iedere rechtgeaar6e voétba1lertoch niet willen liJkt ons zo.
loor nad.ere informatie of suggesties over personen die wiJ ireLficht }ulnen benaderenkunt u terecht bij:
nonald Bergenhenegouïen
íene Keus

v . v. IEITIS oefenploararnma zon dagsenioren seizoen 1997/gzDonderdae 8 aug.usutus

19.00 uur cona 1 - LENS 1

Zondag il- auÉrustus

1)+ . 0O uuï HITISH L
12.00 uur HI{SH 2

'11.00 uur LENS 3

Dinsdag 13 augustus

19.00 uu.r LENS 1 - Oliveo I
19.00 uur LENS 2 - Ot"Íveo 2
19.00 uur Scheveningen 3- IENS 3
Zaterdae 17 augustus

1[.30 uur S.V. t 3rl1
i2.30 uur S.V.t3j/z
Zondag 18 auaustus

Dit zaI het laatste krantje 
"?n gi! seizoen zijn. WiJ denken, dat alte el-fta11en (3 t/n

9) -kunnen 
terugzien op een redelijk goed. tot zéer goed geslaagd seizoen, I{e ïiIr.en graagíedereen bedanken, die ons het afgelopen seizoen rrÀert, ti;geslaan ín hét uitoefènen:vàn-onze functie. Zoals u misschien lreL veet bestond de seko iràt rtg.rop"; suiroen ,'slechtsrl

uit tveg personen' Te veten: nonaLd Sergenhenegouwen en René Ireis. itet komende seizoenza] René Keus door onstand.igheden gedvongen zijn Seko-rrerkzaamheden voor een meer dangroot ged.eerte te staken. Dus zar Bonald. Bergenhenegouueh er al1een ,oà, tor", te staai.Daarom vraag ik nognaals net klem aan de nenien die een hart voor l,u,rs rreilli o;-r;;ï;;,goed na te denken of ze een pààr-uurt j e s in de veek "ri,1-ffinur-*uiJi-"oo" vat seko-verk-zaa heden' Tenslotte is slechts één man in de Seko een ónhoudbare situatie, en u doet dl'een hele hoop mensen een plezier mee. waar u kunt inforneren voor een eventuere functiein de Seko: zie het stukje Noodkreet.
Rest ons u een hele prettige vakantie te vensen en ve hopen u arlemaar aan het begin vanhet nieuve seizoen gezonrr en vor goed.e zin veer te verwe-Lkornen. R;;à-i";" en nonaldSergenhenegou$en .

te1
3231390
36o1rl+1

- LENS 1
- LENS 2

- tr'C. Arena

l-1 .00
13 ,00
11.00
13,00
1l-. 00

comb.
comb.
comb.

uur
uur
uur
uur
uur

IEN
LEN
I,EN
I,EN
LENS D conb.

- LENS ].
- IENS 2

- oliveo 3
- Westlandia l
- Westlandia I
- Westlandia 10
- Westlandia 12

H]'ÍSH 3

RIiDEO 1
RIOEO 2
],ENS 3
LENS l+/,

SA
SB

C. de Bruin

K. Weber

I,loensdag 2l- aueustus

19.00 uur I s-Gravenzande 1 - LXNS 1_
19.00 uur I s-Gravenzande 2 - LENS Z

Donderala,g 22 auaustus
19.00 uur LENS 3

Zondaq. 25 ausustus

1\, OO uui IENS 1
12.00 uur LENS 2
11.00 uuï Blauw Zïart 3 -
1L.00 uur Blauv Zvart l+ - i1

C. de Hey



13,00 uur Bfauw Zwar
13.00 uur 31aus Zvar
12.30 uur DHL comb.
12.30 uur DHL comb.

Dinsdag 27 augustus

18.30 uur LENS 1
19.00 uur LENS 2
19.00 uur IENS 3

Donderdag 2P augustus

19,00 uur IENS l+

19.00 uur Voorburg l
l-9. 00 .uur IENS 7
19.00 uur !íVS 1

Zondag l september

- LENS 6
- LENS T

- LENS B

- LENS 9

- Beker 1e ronde
-osc1
-osc2

-wc6
- IENS 6
- Voorburg It

- LENS 3

- Gouda 1
- Gouda 2
- Vred.enbur
- Vredenbur
- Verburch
- Verbureh
- TENS 8
- LENS 9

- LENS 2
- LENS 3
- Beker 2e ronde

t,
t6

1)+ . 00 uur
12.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
f3.00 uur

Dinsdae 3

LENS 1
IENS 2
LENS 3
LENS l+/,
IENS 6
],ENS 7
Verburch B
Verburch I
septenber

F. Besmann
J. Guyt

Res, HoofdkLasse A
Esperanto
Silva Boys
Quintus
Slakti
DSS

Cromvliet
FC The Bonbers
I'V Snoekie
NAVA
svr35

ch3
ch l+

6
7

19,00 uur Wassenaar l-
19.00 uur Wassenaar 2
18.30 uur LENS 1

Zontiag B september

2e k.Iasse C

-START COMPETITIE

Het bovenstaande progr8nma is op basis van de huidige indeling van de el-fte11en en der-halve natuurliJ k onder voorbehoud.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z ZAALVOETBA], Z
.J u L L b b L L b L l' lJ lJ lJ 1r lJ L

voor de zaal-afdeling vas het afgel-open seizoen een seizoen van uitersten. positief vasdat LENS 1 eiBenriik toch vel redeliik gemakkeliJh kampioen werd en daar door promoveerdenaar de r-e klesse. En ook in deze afdeling zijn er zeker kansen volgend. seizoen. verderpresteelde het l+e teeo sterk. EindeLijk eàn sàÍzoen vaarin niet tegen degrad.atie werd ge-vochten. Negatief was de degradatie van zovel LENS 2 a1s LENS 3. Vàor LENS 2 Hs.s dit eenste verwachten. Af Jaren is degredatie ternauvernood. ontlopen. Dit seizoen was het echterdveilen met de kra8.n open' Dit gold ook Ín zekere mate voor het 3e. Hier vas yooral het ,ontbreken van een keeper d.e oorzaak van degrad.atie. Aangezien dit voor volgend. seizoen isopgelost, mag toch zeker veel meer van d.it tean veruacht voïden. Na het iedereen toewen-sen van een goeden en wel verdiende vakantie, tot slot eind.standen:

1. IENS 1
2. Snowceop
3. HDV
l+. sus
,. Sc Noordzee
b. vogeL
7 . IIPSV
8. vov
9. PGS

10, K6hler Ass

22-37
2?4t1
2?-28

22-21+
aé-éè

??-t6
22-\5

?o-32
20-21
20-26
?0-2\
20-22

.20-19
,20-L6
20-L6
20-L5
20-13

1

3
u

5
6
7
8
9

10

6



1L.
1D

Res .

POG

Laakk$artier

1e klasse A
Westlandia 2
Engelsman 2 '

Atíent .Zt\J 2
HonselerdiJk.2
fhe Champions 2

De Hal-ve Maan l+

HMSH 2 .-
FV Snoekie 5

FC The Bombers 3
LENS 3

22-72
11- I

20-32
20-32
20-27
20-26

20'-:.:6
20-L5 .

20-Ll+ ,
20-13
20-12 ..

20- 9 -'

L.
D

3.
. )r. i

.6.
t.

,o
o

10.
11. '
12.

20- 2

22-38
22-3\
22-33
22-30
22-28
22-25
a1-èt
22-tg
22-t5
22-1L
22-tO

11. LENS 2

ne6. 3e klasse D
1.

2
l+.

6.
'(.
B.
9.
10.

O1iveo 2
Taurus 6 " -.'

Yítesse Delft 3
ADIO 6
Westfandia B
Semper Altius 3,
sv r35'3
IENS l+

nxhes 2
Concordia 3 '.
DWo3,
RIOEo 5

11

Het seizoen ,91-192 begint voor de selektie op woensdag 31 jufi.
dere verloop van het oefenprograruna ziet er afsïofgt uit.

Nagekomen bericht:
Zaterdag 15 iuni
19.00 uur LENS 2 - lngelsman-toernooi

Verzameltijd. is 18.30 uuf.

voensdag augustus
zateldas 10 augustus

maand t2 stUs
voensdag l_ augustus
zaterdag l-7 augustus

naandag 19 augustus
*oensdaA 21. aur{ustus

zaterdae 2h augustus -

naandag 26 ausustus
voensilag 28 stus

d.onderdag 29 augustus
naandag 2 septernber
woensdag l+ september
zaterdag 7 september

l

Zuidhaghe

Ligging sporthal- Zuidheghe - Melis StokeLaàn 1201.

zaterdag augustus

ZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
-

Z IJANGS DE SPORTEN YAX DE Z.M,I,ADDEB Z
ZZZZZZZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?,ZZZZZZZ,

De 18.atste LENSrevue ligt weer voor u.en ve ziJn aan een paar verplichte veken voetbal-rust toe. De. eindstanden l-aten zien alat het eerste'tea, prima gepiesteerd heeft. Het 'tare€
de en derde team kwanren pas 1aa.t op drèef en het l+e tean had- zo nu en d.an een uÍtschieter-Alles bij elkaar toch vel om tevred.en over te ziJn.

(Ie training ). Het ver- -

LENS - Boheme
trainen
SVGI,I/GXB1-I.JENS1
SYGI,I/GEB 2 - LENS 2
trainen
trainen
Te l,Ierve 1. - IE[\S 1
Te l,Ierve 2 - LENS 2
trainen
LENS L - SchevenÍngen 3
IENS 2 - Scheveningen !
,uanooro I - t -tills I
Duinoord'2 - IENS 2
tïainen
LEIIS 1 - Velo 1
IENS 2 - Velo 2 

.

vertrell naar trainingske.np in Sittard,
trainen
fa&tste training en bekend. maken 1e en
start coEpetitÍe.

Wij wensen ied.ereen een fijne,
nieuwe seizoen ! !!

zonnige en vooral een veiLige vakantie en tot zièns in het

VAN HET JEUGDI'RONT

Algemeen kontaktpersoon: Paul'v.d..Steen,.Chopinstraat .1O3, Z55f SV Den l{aag.
te1: 397015h. 3ij geen gehoor: 363r)+18 preal Grens.
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Frogranrrra A-B-C-D-E- en tr'-i eugd.

Afbelfen voor onderstaand progre.mma alleen biJ ?auI vd. Steen (39T015!) zo sneL mogel-iJk
doch uiterlijk vooï vriJdegavond 1$.00 uur.

Elfta] datr:-n a.anvang Aktiviteit sam.k.Lens

Vertrek naar Linburg (zie kopy)
Sport/speldag op LENS (zie kopy)
Sport/speldag op LENS (zie kopy)
Sport/speldag op IENS (aie kopy),
zie kopy trainingen nieuwe groepen
Sport/speldag op LENS (zie kopy)
zj-e kopy trainingen nieuwe groepen
Sport/sleldag op LENS (zie kopy )
zie kopy,' trainingen nieuve groepen
Sport/speldag op LENS (zÍe kopy )
zie kopy traÍningen nieuwe €roepen
Sport/speldag op LENS (zie kopy)
zie kopy tre,iningen nieuHe groepen
Sport/speld.ag op LINS (zie kopy )
zie kopy trainingen nie'-rwe groepen
Sport/speldag op LINS (zie kopy)
Sport/speldag op LENS (zie hopy)
zie kopy trainingen nieuwe groepen
Sport/speldag op LENS (zie kopy)
zie kopy trainingen nieuwe groepen
Sport/speldag op LENS (zie kopy)

10 nn

13,30
13.30
13.30
18. 00
13. 30
18.00
13.30

tB.
1D

12.
t2.
r-?.

7
I
8
B

6
B

6
I
t)

B

6
B

6
B

6
o

o

6
I
o
B

6
B

B

B

I
B

8

E1

A1
B1
B2
B3
cl-

c2

D}

D2

E2

tE

t;tr

Fl-
T2
.t, J
F\
Tq

J uni
Juní
juni
j uni
juni
juni
Juni
juni
junÍ
juni
juni
juni
Juni
Juni
juni
J uni
JunÍ
j uni
Juni
JunÍ
Juni
junÍ
J uni
Juni
juni
j unÍ
j uni
j uni

13. 00
1T'30
13. 00

30
30
30
30

16.30
13.00
13.00

13. 30 13,00

13.30
1?.00
13. 30
fT .00
13. 30
13.30

13,00
16,30
13. 00

E3
EI+

13.30

13.30

13.00 ,

13,00
zie kopy t
Sport/spe1
Sport/spel
Sport/spel
Sport/spe1
Sport/spe1
Sport/spe1

op LENS
op LENS
op I,ENS
op LEIIS
op LENS

rainingen nieuwe groepen
dag op LENS (zie hopy)13.30

13.30
13.30
13 .30
]3.30
13.30

( zr.e
( z1e
t zle
I zl-e
I z]-e

13 .00
13.00
13 .00
13 .00
13,00
13.00

dag
tlag
tlag
dag
d1e

kopv )
kopv )
kopv )
kopv )
kopv )

IENS A1 naar St,od.il-ienber
0p vrijdagavond J juni vervachten ve on 18.b5 uur de onderstaantle spelers op LENS:
E. Aydogdu, M, Bannis, M.v. Croonenburg, J, Da.neri, S. Giaudemans, D. Iieins, P. Hitzert,
D. Pool, P. Pronk, N. Schuurman, j. Spaans, B. Iur, M. Visser en H.v. Wanrooy. Als lei-
ders gaan nee: E. Gans en B. Spaans.
Als d.e busjes op tiJd beschikbaar zijn vertrekken ve om 19.00 uur richting St,odilienberg
Aan bagage rnoeten jullie zeker rneenenen: een l-uchtbed of een matrasJe (geen stretcher! ! !)
een sl,aapzak, een py8Jna, een tand.enborstel, t€.ndpast a, zeep, douchespullen eventueel
scheerspuLLen (???), zvenbroek, tvee paar l,ENskousen, tvee vitte broekjes, schoon onder-
goed, schone sokken, voetbalschoenen , tvee handdoeken en lrat zakgeld (Í ZO,- is neer d.an
genoeg), Ju1lie ziJn te gast bij tle voetbalvereniging St.odÍ]ienberg en jullie slapen
daar in een tent van d.ie vereniging. waarschÍjnlijk spelen Jul1ie daar op zaterd.ag ook
een wedstriid. en zeker op zondag een toer[ooi. Maak er iets heel leuks 1'an en ]aat het'
voor Íed.ereen plezierig zijn on aan te.rug te denken. Het is een afsluiting van het §eizoe:
0p zondag 9 juni zijn Ju11ie om ! 22.30 uur veer op,I,ENS terug.

Trainingen nieuve groepen

Op dondeïd.ag 6 juni de laatste trainingen van dit seÍzoen. We rekenen op loveel EogeLiJk
spelers. Zoal-s 'we a1 eerder schïeved trainen ve net de groepen voor het konende seizoen.
C1llqqsgrs seízoen 9l /92
traj.nen nog op:

' lie vervachten:
donderdag 6 juni van 18.00 t/m 19.00

N. Afonso, K. Azgaguen, Y. Sasdogan, R, vd.. Berg, W. Daanen, J. Deurl.oo,
A. E]. Heddioui, f'. eI fladtlioui, Fousi eI Had.dioui, B. vd. HeÍjden, R. Her-
revijn, J. Houtman, A. Jagga, M. l4attheiJeï, M. Nahs,ri, A. Noften, D. Ob-
dan, l. vd. Post, D. vd. Raaf, S. Hauhiet, E, Sahiman, J. Sandifort,
L. Sendar, P. vd.. Steen, M. Welbergen.

I



D-kfassers.'sei zoen 91 lo)
trainen nog op:

We vervachten:
donderdag 6 Juni van L?.00 t/m I8,OO uur

E. Àkar, A. Ahkabi, S. Alting, G. Arnolduros, V. de Boer, K..Boualir. J. Brugnan, J
Donck, S.. Essiad, F. Gasni, U, Cokiaya, SA. Hagedoorn, R. Hend.riks, A, vd.^ HeuvóI,fraat, E. Kisi, R. Klopstra, R. KorfÀakerF. e.L Masoudi, R. Meeuwisse,.R. NÍan&t, Rstena, J. ,P-":lk, K. namdJanamsingh, R. deè. Dtregar, fi. vcl. Snoek, D. .vd. Steen, D
heimer, Y. Yasar.

s, J. Ayvaz, A, Basdogan, A. Bha.
. Buis, M. DiJkgraaf, M. vd,
. Gopie, J. eL Had.dioui, J. flage
A. Jhinnoe, T. Jozeer'F.. Ka.Fl
, tr'.Y. Leeuvaard.e, tr'. Lock,
. Oemed, J. PavirodÍkromo, 14. po_
Xoode, D. Roos, H. Sahin,.A. Ser. Tieze, R. Vreesirijk, I Hols_

Sport /speL dag op LENS

.ÏONG IXNS

Bekers inleveren

. Kledine/tassen inleveien

Bii dè meeste 'veienigingen vordt het-seizoen afgesloten met een toà*noài en li; ae meesteverenigin§en is dit seizoen aI lang rrg.róp;r.-bij,LENS zijn de toernooj.en inderdaad nuook allenaa]- gespeeld rnaàr we niflen het'seizoen 9o/9r nog echt afsLuiten naet een hel_e
9l3t!-lifp*+.18,9p zaterdas 8 juni. v;ià 3-i;-;;r_r"s net beschÍkbpar dus orsaniseren wiJeen.grootse sport/speldag voor onze jeugd,..De A-kr-assers zitten in t imturg en d.e meestesperers van Bl en 82 zuuen assisreràn tii'a" 

"p"ii"ij"" . 
-n"rÈ' 

l"nuJiï"ro"u"n on 12.30 uuop LENS verwacht voor het, or!"1re"n vun.iig" i'nstruriies. l" oi""igu 
- 

"pelers, 
van Bz,B3,c1,c2,DI,D2,D3,Er,EziE3,EL,E5,_E6;r,1,r'2,I,:,r'[ en- F5 inclus.ief .tte-;ï;,r;; aangemelde spe_'Lers vorden om' 13'00 uu opl L3NS ver*aónt '. Neen ie eÍagn LENStenue mee inclusief voetbal-schoenen, gymschoenen en .bi j'-matig weer ( zar toch nEfl-!f,flJ!fillriningspak. Het slreektvoor zich dat alr.e reiders àr_oor1i; 

"..".riÀ-rrà"";-;é ;;j..=;";';ïi:Ë. uur.r.open.Jur_lieen spellenciïcuÍt af. om 1 1!.00 .rr" i" ", eJn eerste ïonde uet het rad van avontuur,vele priJzen zijn er te vinnen: een fototoester., een_opblaasbare boot, r-eren voetbar,r-en,sporttassen, een skatebord., 
_voetbalbroekj u " un-Jn:.rtjes en nog veer- neer prÍJzen beschik_baargesteLd. door o.a. de ond.erstaanA" 

"lln=or",-tr'ree kick sport aan de Weimarstraat
Nebo fotospeciaalzaak aan de. Leyweg. ,

Na afloop yan het' spelrencÍrcuit zar er nog een ronde gespeeld Horden met het rad vanavontuui' De lootjes kosten J 1,- per stutl lii is echr geen g.rà "ào.'"r d.ie mooÍe prij-zen' Dus a1le deelnemers nenen van huis natuurlijk vat.geld uee. Niet arr_een voor dezeloterij maar ook vooï d.e overheerliJke lurt"""u-ai" .r.nàf t 1?.00 uui u"n "trut. Kipsaté(2 sto.)rJes)_ en hamburgers (runavreeö) ,iJ.-"àr'd" bar te koop voor s 1,_. Alsof dit arfesnog niet voldoende is zal er ook nog een'disco ri;.r-a:." voor een gezellig nuziekje zafzorgen' Het is de bedoeling dat iedèreen (speters, leideïs, ouders, broertjes, zusjes ennisschÍen vriendinnetjes) ge-zeffig op LENè ;iij;". ,hangen, Een betére ut"toltirg van hetseizoen kunnen lrij ons niei beaenxeir. D";" j;iïi" met ons nee???? oh ja, a.u.e deelnemersontvangen een l-euke herinnering, Xcht te g"Ëtri1ur"rr.

0p zaterdag B juni verwacËten vi,; echt van arle leiders de kopy voor de JONG LENS dieeind juni uÍt zal konen. schrijf aflenaal r"t"-or", je eigen Àirt"r or over qI1e,spelersafzonderlijk vat (vergeet..:"_ g::rl iroor). zijn-e".ouaèr" 
"o! qnoeru p"i"on"r. die iets wi1_len bijdragen aan deze .,,NG.IENS. geet àu, àË:rcpv uiterlijk a.s. zaterd.ag af a'n paul vd..steen' Echt heren leiders niets.sóhriJv"r x""'-"Ërrt niet. Dat_ vergeven d.e sper,ers Je echtnooit. : .

A's' zaterdag gaan've de priJzenkast eens goed ry11:.. A1Ie gevonnen bekeis tiJdens detoernooién noeten dan teruggèbracht vo"aen".ràa, 
-],ENS. 

Julrie nogun ;"ii--u"n pfaatsje in, ,
d.e priJzenkast uÍtzoeken en Jè beker uri, ,àti"n.t;

spelers/ouders kijk thuis eens goed. a,le kasten na of eï nog sportspullen (tassen, shirtsen/of trainingspakken ) in huis iiggen aie 
"ur-iets ziJn. I,Íoàht dit zo zi;n geef het d.angevassen aan uv zoon mee op zaterdag g juni,
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Vergeet het a.u.b. niet vant dit is de laatste nogelijkheid. Dus alle kleding van LENS
uiterliJk a. s. zateïdag inleveren.

Pesfoto I s

Van ond.erstaand.e speLers krijgen we àog één pasfoto:
À-L l Àcèoï<. M. Apontoveil, J. Bernad.ina, {. felter, R. Jansen
B-kl,assers : E. den HeiJer en B. Jagga
D-klassers: A. Ja8ga.

zet je naan achterop d.e pasfoto en Lever deze uiterlijk a.s. zaterdàg B juni in bij Paul-
vd. Steen op L,ENS.

LENS D1 naar Duitsland.

0p 22 juni vertrekt een D-e1fta1 naar KeuLen om daar mee te doen aan een heel sterk be-
zet toernooi op zond.ag 23 juni. Deel,nemende verenigingen zijn o.a.: Rot Weiss Essen,
VFL Bochum, Eintracht Frankfurt en MSV Duisburg. Allenaal Duitse topverenigingen . Aange-
zien d.e ontvangende vereniging ons heeft uitgenodigd zijn de kosten per spelers sLechts
Í 35,-, (bÍ;komende kosten : 15,- zakeeld). Tot nu toe hebben.de onderstaande spelers van
D1 zich oiigegeven:.4. Akkabi, J. Buis, W. Daanen, J e1 Iladdioui, 8. vd,Heijden, A. vd..
Heuvel, J. Pronk en A. Sen. : " . -,)

We verzoeken de oudérs d.ie nog niet betaald hebben om dit a.s. zaterd.ag B juni te tloen bi
Paul vd. Steen. Betaal dan ook de f 15,- zakgeld. zodat wij centraal- d.e Duitse marken
kunnen inkopen. De ouders/spelers die nog niet gereageerd hebben vragen wij nognaals orn
dít ook a.s. zaterdag te doen. Horen ve dan niets dan zullen vij End.ere spelers gaan be-
naderen.

Tot slot

-Xen zr*aar naar heel, feuk seizoen is veer ten eind.e. vle hopen det Juuie het n8ar je zin
hebben gehad. op I,ENS. Bedenk eens dat vele vrijwÍLligers ontzettend. veel tijd aan onze
ieugd hebben besteed. Wij zijn ze d.aar ontzettend dankbaar voor en spreken de hoop uit
-àat zij dit komend. seizoen veer zuLl-en doen. I,lant echt meer hulp is echt nodig zeker nu
'we starten net zA, 38, zC , hD elftaIlen alsmed.e net 6E en btr' 7-tat1en. I.Ie zulLen de komen
de periode gebruiken on vol-doende kader te vinden. Doen lre een beroep op iemand zeg d.an
niet dÍïekt nee. Zond.er hul-p Ís veinig mogeliJk. We zoeke nog:

-lelders voor diyerse j eugdelftaLlen
-s cheidsrechters voor fagere A-3- en C-jeugd alsnede voor de D-E- en E-tea.ms
-huIp voor de zaterdagen (toe beurt ! 1 x per l+ veken)
-tasvad.ers of moeders rr'ooï het wegrrerken van de rruife kleding thuis of op LENS vaar ook
een Eachi.ne staat.

Kortom verk genoeg te d.oen voor de jeugd op LErs. wachten tot u gevraagd rrordt hoeft, echt
nlet- Interesse of vr&gen ??? Pak de telefoon en be} paul vd. Steen 39?0151+ of tr'red. Gïens
36351+18. Wedden dat er iets biJzit voor je, Senio"en, ouders, moed.ers, A-Junioren kom
op. IJaten 'we nu aI starten met een ge\.reldig seizoen 9l/92 bil ons aLler LENS.

tr'l- in Limburg

zaterdag vertrokken lriJ na.s.r LÍmburg. Nad.at ve de caravans inged.eeld hadden gingen we
boodschappen doen'in het dorp en om ! uuï een wedstrijd. bij Adveo. Die verloren vij met
2-! maan '.re hoorden achteraf dat het een E-tean was. Dus niet slecht gespeeld. Terugge-
konen bij de carava.ns hebben we wat gegeten en koffi,e gedronken net vl-aai. rs Avond.s
met aIle ouders naar de speela'eide taar ve een parteitjes volleyba1 gespeeld. hebben (nou
ja, gespeeld). Daarna d.e kind.eren naar bed en onder het genot .rr., e.n diankje en muziek-
Je bij kaarslicht heerlijk buiten gezeten. Menige moppen werd.en hler vertel-d dus een ge-
sLaagde avond..De vo]gendè norgen vroeg op (nadat er een niet door het bed (wilna, ers)
zakte fiaar er uit vieL), We gingen ontbÍjten en om tien uur een toernooi vat fantastisch
gespeeLd. {erd.. Mede d.oor het goede veer verd.en vij een goed.e 3e van de lO..We hebben met
zrn a11en Senoten en ïond kwart voor zes red-en ve naaï huis. Korton een geveldÍg weekend
om voLgend. jaar v&st over te doen.

-l_0-

een v&n d-e ouders.



IíEEKELÀI VAN DE VOETBAIVERENÏGII]G TENS
Cr'ls+"e j eargang ::luuner- , .19 juni 1991.
+r(**t{#*+*:rrè**x***+xxxx-"+;r*#**** iË titi t( ** ii,* i{ tÉ * tË* t É t( * +i t{ tt ti ** t+rf tg * t3* *;É ** * * t{i+ ii **t+ l(tr tÉ *tt t{*ttt+**,1(+*

JoNG LENS; HoUD! LENS JoNG,

Ied.ere keer els ve bovenstaande kïeet opschriJven veten ve d.at er veer een voetbaLseizoen
afgesloten r"ordt' Ook niddel-s deze JoNG LENS sluiten tre veer een voetbalseizoen, 1990/]-99!, af-,- In onze ogen vas het efgelopen seizoen een heel prettÍg seizoen, AIle eLfta]len
hadden één of meerdere leid.ers, er vas vol-doende hulp op dè zateiaag, al-Ie groepen had.den
66n of rneerdere ' trainers , ve speelden heel veel- vedstrijden en kendàn weinig afkeurÍngen,
ve hoefc.en slechts enkele malen corrigerend op te treden en de nevenaktiviteiten rerden
weer op'een vooltreffelijke manier door de bekende groep ouders geregeld, Kortom een zeer
geslaagd. seizoen' Dat de mees'ue jeugdleden er ook zo over denken is ons de afgelopen
maand veL duideiijk gevorden. Zeer veinÍg bedankjes aLs J.id van onze verenÍging en d.e toe-
loop van een.'kleine 25 nÍeurre l-eden zeggen ons voldoende. Il,ij gaan op de huidige voet ver-der in het nj-euve seÍzoen. Dat betekent dat lrij nog reer hulp nod.ig Éebben het konende
seizoen om elIes nog beter te laten verl-open voor onze jeugdafdeling. Achterin deze JONG
LENS konen we terirg op d.eze vacatures. Ge nu maar eens l-ekker onderuit en lees de kbn',:nen-taren van de ieugdkonmissie over de prestaties van afl-e eIítal-l-en. ook de l"eiders schreve:allenaal iets over de verrichtingen van hun eIf/zevental of iets over s.I1e spelers afzor:-derliik. Natuurlijk ontbreken ook de eindstanden nj-et. Zelfs de eindstand.en van de E- enr'-klassers zu]Iàn wij eennarig pubriceren. Daarna sluiten we het seizoen 1990/1991 echtaf en hijken vii af l'ret vooïuit naar het nieuve seizoen door de nieuve voorLopige trai-
ningsgroepen en tïainingstijden bekend te maP,en. Koïton een heel- boehuerk r.Íat zeer beslisi
de noeite veerd is om te lezen. Veel pLezien er mee,

Xen teruetLiË e! de el-f/zevental-1en .

Zoals altijd.bliht ook de ieugdkonnissie even terug op de verrÍchtingen van de teans. I,Iij
doen dit L'at meèr van afstand dan de leideïs die tóeh wat meer en diiekter met het. teaÍ

. cptqbkxen dan vij ' Sons geeft dit weleens leu.l<e verschillen naar d.at moet kunnen. gpval- -.-r
Lendste konklusià van onze kant Ís dat de spelers er Diet arles uithalen ".t "r-i"ritl-lii 

-I
is een gegeven vaar.lle het komende seizoen in overl,eg met rle trainers en l-eiders t;i;r";-'- "t, aan 'wilIen gaan verhen. Doen jul1le [et ons mee??? \

LENS A1l haoden viJ graag kampioen zien vord.en en misschien was dit ook ve1 mogerijk ge-a'eest. Helaas lieten sorunige sBeLers het ia de belangrÍJkste laatste fase af1reten en ein-digde A1 toch vat teleursteflend op de vierde plaats, lË làsis lras duideli.jk iets te smalva8'rdoor er te weinig concuïrentie vas en het bl-essureleed wat dit eLftal kend.e vas daar-door ook erg moeili.jk op te vangen, Ook het (te) vele meespelen in d.e senioren is Diet be_vordelijk geveest voor de prestaties van A1, Vo1gend. seizoèn is de basis aanzienl-ijk bre-der en hebben we zelfs een Az-elftaL r+aardoor d.e concurrentie stri j d duideriJk meer aanve-zig zal zijn. Hier Éopen vij dan van te kunnen profiteren. I{ant pronotie near d.e regionalekl-asse is vat víj nastreven,
trENS B1: heeft er lang over gedaan om zich echt veilig t
ons.. ingecalcul-eerd. Niet zo gek met zoveel eexste Jaarsde t'l-eukett erfenis van het seizoen ervoor (kampioen Ci e
spookte nog'in Eenige ged.achten rond.. Sonmige 

-spelers 
no

grond. koEen. Hard werken vooral op d-e trainingen aan de
echt nodig ??? Ja, natuurliJk ! Mn het vel_d Herd hèt eten (Iange halen), Met Hans in d.e spits kon dit nog wel_
IC. Den Haag. Probeer dan vat meer voetballend tot oplosdit nivo is ''d.an lreer de oDdïacht.

e spelen. Vooraf uas d.it ook door
en lichtgevicht B-kl,asseïs. Ook
n het vinnen van de Ceencup)
esten veer met beid.en benen op de
eigen tekortkomingen is dat nou
chte voetballen nogal eens verge-
mear die zit volgend seizoen bij
slngen te konen. Eandhaven op

trENS 82: kende een ongeiukkige start. GÍl-beït Steenvijk vas al-s 1eider te onregeLmatigaanvezig en dat kan een e1fta1 vat toch behoorliJk hoàg speelt niet echt hebben. De resul-tateD vieLen danook in deze beginperiode nogal tàgen. Ía àe vinterstop met Kees Krqyen-
. ocrd aLs vaste l-eideï ging het een stuk beter en werden er ook best vèf vat punten ge-
haa1d.. Sons net aard.ig voetbal_ a1s all_es mee zat.
rElis 33: ,u," .'"n noeil-ijk elftal dit seÍzoen. Aan de ene kant best vel wat spelers dieecht heel -oehooïliJk kunnen voetballen maar die te areinj.g discipfine op kond.en brengen
o.n in een team te spelen,

-1-



l{at t{j.L ook pïobeeïde het was noeiliJk om deze spelers te bereiken. Aan de and.ere kant
vas er de desinteresge biJ de neeste ouders on eèns net hun ioon dee te gaan naar het
voetballen. Waar de Jongens ook noesten spefen bÍJnE nooit vas er vervoer oÍ belangsteL-
ling van de oud.ers. Beide zaken r.inae i+i; heel Jarnner. Konop oud.ers en "spel-àrs doe hiejr'
wat Ean in het nieuwe seizoen.

@§_C1r Degradeerde dit seizoen. Níet dat wij daar echt meer zitten, maar toch. Volgens
oDS ontbrak het in dit elftaL niet e.Lleen aan kwaliteit maar bovenal aan de echte vil- om-,
er als team íets van te maken. Dit laatste vinden vij ríeI heel erg Jaaner. WiI .je iet6 te.
reiken, vaarnee danook, d.an zal je toch eeht inzet moeten tonen. Dat betekent echï viIlen
werken aa.n Je tekorbkopingen en als te8m iets vil-Len gaan kl-aren, Probeer daar aan !e gaar
verken anders lrordt het nooit iets. 1

LENS C2: Begon wat stroef maar vond. later toch zijn d.raai met leider joop Pronk. Ook bij
dit elftaI viel de desinteresse op van te veeL ouders, Was de oom van Purcy Koo er niet
veelvuldig geveest of de opa van Vineent v.d. Spek líerd niet opgeroepen dan was het ver-
voer naar de uitwedstïijd.en vaak niet mögel-ijk geweest. i(on op oud.ers ook uv zoon heeft
recht op wat aandacht in ziJn sport.
LEIIS Dl: Moest in het begin we1 vennen aan het grote vel,d. Toen dat eenmaal gelukt vas,
vaïen ze noeiliJk meer af te stoppen en klorDmen ze behoorl-ijk omhoog op de kompetitielad-
d.er. Wat opviel vas dat JUU-ie ook in de beginfase goed. plobeerden te blijven voetball-en.
Zo hoort het ook.

LXN§ D2: Deed het heel goed in hun afdeling. LeDg leken ze op reg naer het kampioens.schap
maar ín de laatste vedstrijd ging het mis, Niemand treurde hier echter lang om vant de
ion8ens hadden een tof seizoen achter de rug. Het elfteI trainde ook trou$ tvèe keer in dr
veek en d.at is voor een tweede e1ftaI ook aI een goed.e prestatie. Ga zo door. 3iJ dit elf.
taI vas ook het veïvoer nogal eens een probleem. Gelukkig ha,d. Pe.voo een hele grote bus.
Toch hoort dit niet zo, Kom op oud.ers, . ;

loch ook vel herder verken Ís ons ad.vies. 0h ja, de nevenahtivite iten zijn ook voor Ju1-
t l-ie bedoeld. Kon danook. Sotrmige speleïs zagen ve echt nooit. LENS is meeï alan aLleen

naaï voetbaLlen.
LENS Xl: Een tean wat onder E1Ie onstandighed.en pïobeeïde het voetballend op .te .Iossen.
Dit lukte neestal ook we1 want er rrerd biJna riet verloren dit seizoen. Meer toch, al-s
het niet lukte of de tegenstander vas vat beter d.an zag je toch dat er, iets ontbrak in
dit tea$. Hardheid en het veroveren van de ba] varen te reinig eanwezíg biJ deze spelers.
Toch hoort het er ook bij.
LEI'IS E2: Het omgekeerde verhaal van E1 mag ik hier schrijven, Niet dat dit eLftaL veel-
verloor: d8.t niet. Ook zij vonnen bijna ied.ere wedstriJal. Maar niet altijd via opbouuend
goed. vcetbal vant veeL baLl-en }Íerden nogaf eens zonCer te kijken naar voren geschoten.
i{at, het team ve1 had vas een stukje onverzetteliJkheid. en hardheid. in d.e due1s. Daer kanje ook heel wat uee bereiken. Proteer het te koppeLen aan va,t Eeer opbouwenal voetbal;

LENS D3: Had bestt vel spelers die een bs11etJe kond.en schoppen. Helaas spàelden jullie
niet altijtl in teomverband zodat de tegenstahd.ers Jullie nogal eens onnodig aftroefden.

- Dat is j a.mrner temeer daar jullie toch ook gra&g villen lrinnen. I,Jat neer overspelen en soms !

t,

I,ENS E3: AJ.l-enaaL eerste jaars X-speLers naar zeer beslist niet een tea.u
hun brood liet eten, Volgens ons hebben jullie een hartstikke leuk seizo
dien ook hee]. vee] geleerd, HopeliJk vold.oend.e woor het volgende seizoen
van juLLie in EI zuIlen &oeten gaen spelen. Hael je di.t nivo nÍet blilf
ker voetballen op LENS en laat zien d.at triJ het verkeerd. gezien hebberi.

vat het kaas van
en gehad en boven-
als de meeste

alan toch vel 1ek-

LENS El+: Dat begon niet echt lekker met dÍt team. Eerst uat te weinig spelers. Na d.e open
d.agen werd het toch aange.rula maeï ds.t Haren veelal geen blijvertjes. Verder zaten er
toch ook vat rnoeiliJke personen in dit team. Pas na d.e vinterstop ging het w&t beter en
gingen Jullie vat neer voetballen: Kon op jdngens, a1ledn voetbaLlen én laat de rest ach-
terwege.

.LENS E5: Eerst een leidersprobleeE, toen veer niet en toen toch weer, Nooit bevoord.eliJh
Yoor een tean. ondanks dit toch veinig problenen rond dit team behoud.ens het feit dàt
iull-ie ook Seen echte keeper hadden. Dat L'as heel vervelend. Vaak konden ue het oplossen
nas.r niet altÍjd. Jullie zeurd.en hiet echter nodit oyer. Klasse hoor.
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,ieas,,.noga1 y,ennen,vocir I uf f iet, in ae:.,U-{ii1,:--:_-......:-Klesse, .ur zaten ook nogal' vet drouertJes in dÍt tee.rn. en daer 'profiteerden 
. d.el;tegengten: r.-*

d.ers van. Toch als JulLie alleinaal biJ .de l-e§ !Íaren konden ju1Lie heel eartiie ".;ËtlÀii".,. i.Dus niet neer dromen en toch ook vat fell_er voetbellen. . ..1Ë-!-::.,t-ii. .-,:r. :-
. -i i ..',. ,'-.- .: , r'i.,\, .,r'. .., .,r. .,. .. .1,,ÍÍ- r ,1t: .,:r;,.,. ,.,.! ,.,:' r '

lENq F+: Dd.vraag biJ ait,,leen,is.bï trii t: ,w19 ,pi jp,é1; .nu _eigenliJ k. fanirtieker , de-,ou.:ders of tie spelers Í??'Ín de F2 poule werd goed neeieàaia.n; detlwes Ë;"; ;;;;i;;;..i;;;,tesms uÍt poule I'1 en ook in de wedstríJd tegen E3 b]eek echter dat uaÍrneer er echt ie-knokt moet lrorden soÍmi8e spelers zich nogal, sner af laten bruffen, Gu", prott""iot Ut;;-'-,.,'dear kunnen wer,nog heel lang aan,.$erkën, -Theóï ààÍ aaLï,tönËiia dii'izoen;'ài '-- "---- - --: '

nen . ' aan 
.8qrqn .{De8}n-

l,EIÍs tr'2: Een leuh team met leiders die een nerË rch§levire' riijàig Ïaaaen nà i"à;'ra'Ëd;i;i .l
om v,ers-J-ag te ,cloen van de wédotriJtt','r (6eintjé .ren eri uans). serrii,lven và! lt'dcfr"eén'tiili '
die deze l-eidèrsivaker in pràktiJk hebbèn gàbracht. Denk rnaar tei"ig "", hÈ[-;;;;;ii,r;l.lwaarin de KNÏB ueïd verzocht on F2 nu eindelÍJk eens lager in te dJten. r'l"tn"i"ÈÈ"" 

"f'f,"wedstriJden verden opeens veeL leuker, Ook het Jaaroverzicht wat aIle speLers :on_-b.1lilgeA. ii
Inag er zeer besl-ist ziJn. Een hel"e leuke herinne,ring, .. Bewareni dus. ...:,- ,.I .:u, -n.irr._
LENS F3:. Een heel reuh team ilet.Johgèns die,ait,Èeiztdn net r-:iii'Jaren f"rioila"nt ïui, r,nlrb. :}Iat }ebben Jul-l-re enoro veel'.biJ gelebrd zeg dit' §èizoeri. 'oit t'en ooi nà""t-ni"t àra"r"-'vant Jul1ie v&ren er haast a1tiJd' zo hoort het ook, Goetl voetbriilen ieer .f! rfrl"n-rd",door'het,.veel tè -doen.,,,'' ,.. .i4,§ ' i.r ,{.r. (':.''ri'ri- ;' !!'.'r, ..r. i. -i. i,'--. i:,;'..;-- ,

'LEIS F\: Via de open dagen kregen wiJ er opeens heel veel F-kfassers bÍ-i, Zo hoort rrltook en daar" wa.s c! . rn het bëgin va.í-d.at ,rér''oièïrie" ddt ieïnen .à"hl;r. ;ï; tàrl-r"à".'"* '
a]s biJ F3 kvanen iullie vriJ trouv traineh en:íbetballen en Soit .iu1lie sine;n i,,i;i "";a'rvooruit. Dat'is leulÍ on te zien.èh wij hopen dat'.jàl-Lie'' oox het xàne'ria'e I.iI.e" tii..i."- ''zull-en tloorgaan. 1 I, r. . ,,,',,'-t; ri.i -,t.: ,i-'..:-,' 't ') .r. ; ; .-;-.'""- -;'-J::---, ''

--'.1- -. - 
", 

-. .,_1i t,,.. , .. 
" i:;,. .. I .-.1 . itr r. ' " "l.t -, - 

f. 
'r!t!NU .t ): Itet' laatstè maar z.eei.pqkerlnig! het ninste !'?tean van lENS.:Deze..Jongens neLd_.rde" 'ictl gewoon &ls laetste àan. In de konpàtitie ging het echt uitstekend en ook oo de..toernooie, .verden gave-prijzen gevonnen: KiJk naar-in-de prijzenkaLr àp irrsli": 3u-in-.1.'' augustus weer kont trainen. Ju1lie bliJveri 'attèrnaat F-kl'ass'ers. Or àit:in netzerràè iea, :is zien ve dan nog ue1. . ... i ... ..... : '- .,. ;-- -------;.:- ':-* ':1-

.. ,r!" .,.:,ja, r.l,'.- i, r,:a.-; rl!, :, !; r. 
"1-1,..i ,r'",it. 'l'r í .1.,.'r,/!, , .l.l'

' IENS 41 . ''r'ri -''!.,' '-- ',vítr r,l .í..''- l'i:' ' 1r,r'i':'' 'J'? r

Aan het einale va'n iedex voetbarseizoeri voiden aiterie ineisei diè' hilr letr'or<ténirèia' l"ut. .èoen l-atèn geLden rond.om een erftal, me'esta.r aan'h.t sroï viin het eeschreve;ti;;;-";;;:t.-zichlnog een .vluehtig gemenoreerdi Het l-èèk mi,1 eàn positieve iuegóstie o, t"i'""n" i" .:''Yerenderen. " Dus ik zal eerj beginnen net een woord. van gióte d611 rr.-'-;;-----. ;: I.
DE SPELERSGROEP 1 í.J,,, ,' rÍr. §J ít-. i '

trÍJ diri§te1lifr§ varen meeï dan voldoehdè.'De.'traÍnÍngs- èn ueds
Het voetbal, eà , Íncasseringstéimogen is stèrx veitetèraï

i"' ;i;- r r'.'l- 'i "r'
..1 .a

_^ I

-,De presentatie t.o.v. tegensta,nalers ,en I siheihÈrechtöis IS aenzienlijk verandertl, zo\ree.zelfs tlat biJvoorbeeld cle heren scheid.srechters weer met p1ezier IENS-A1 knanen arbiter:en. .;t!

PauI v. d. Steen:
Voór ÀL het vele verk (met i;!a'ioru'r;,"i I ,..ivrientlschappeli j ke weàstri j
Nedgrlands Elfta1 te spelen. ., Í |

nzake zeer zeker het .or§aniseren Ían vele
den, zelfs in Zeist yaren we qoor hem present om tegen_ een

t'

,t, 1

Dq interesse naar de groep toe, ed cöntinu het aètiver en 'Én nàiirreren daar waar Èetnod.ig uas .

Jobn v.è. Lubbe :

De supporter

rir,

- IIij vormde samén. met onze' d.oelverdediger éen niwee-eenhàidir ; iedere àin=argà,rondseizqen 1ans,..verkten ziJn...oet veéLiinbt.itveti5i:. 
l_lir,.,it,f ,aé..r.9,9ner.sfigfiiiqen.,"1tr'antastisch Joïn t ,Bedpnkt voör Je opru"ntË àthousiasme en je bereidhei.d., on hetgeneJ-e serzoen voor hen en voor ons ín te zetten (pro deo)..

een

bet

- Ditrraal eeir's geschreven met een sJrflbolische grote "St' vant het varen ziJ die iedère'veek hun steun r-ieten be_tuigen. Het waren veera:r de ouders, maar,d.at .""t"i gro"ià.ler veek near gelang LH[s steeds meer Ínspraek'kreeg in d.e pronotie kansen.
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- De visselspefers uit Bl enl
.1Ias í,:ziJ '.,stonden 'er\ altiJd

Wimvàn'Ettingeí:'''

Mevrouv Spaans :
- ZiJ vas het d.i

kon speïen. "'

- Ilij verzorgd.e het nieuwe tr
inr zij n , specialiteit. .sl.oeg '
lrikkel-iog. vanr diverse speLers .-r'ii.. il Jj-'

82 kwanen 'om oh§ te vérsté
ltJ-A&r. VOOI. -, '' i .tr ,rt..1 ': ; r ':r i; "

' '--tta- ..t .: '
ainingsaspect rrde looptrai
enorm.'ean en àéefb ziJn bï

"Y og urcmenteD., d.at het nodJ.g -1 .

i r':i',r ,'i .,i .-,'i ,1. Y 'l
'(: ' ' "i"ningtt.. Ook. ziJn manier van werken

Jdragé-gehad. in d.è'verdere dnt.l .
.i..

' | ., -..'

h.png en frÍs ruikentle. shirts .1 . rt

.t'..

.i, r !r-. ' L "''ii-, t f{ ,',-' r i" 'l l

'.") ",,i. . rr:;
e vekelijBs zorgde. det onze. ploeg in s.c

- leidde ons tlit seizo' a) ALs tea.nleider vàs 
"' overzicht in veé1 s

. o.eze. grpep,te begeJ.
b) Tevens ves hil ook

- I.laar ve op.een strmpathieke -basi"s. onze kled.ing
en winter iq' iegen-J acks ) , Om zodoentte öi:s, iraa
een trechte grodntt.---rg ---li-c I l' '.; I' 'l ''' . rn !-'

EiqE §paan6: :,i, ..
en. op. tueeë?lei nanier: "
hij veel aanwezig,. uas. rus
ituaties ,..vas een ,welko"me
eid.en.
onze vaste greusrechter, h

sa.menspel- met d.e verdediging goed te verdelen.
At cleze.tàn"un "r.ii.;ïi,i"ï.to.r, oos ,r"i ;oï;;a;, 

";r'"-"ht';., *ooru
ge"èfai!à grva,rils' !. En terwijl i6,àan,3 juni Jl. de,:_taatste voorbe
tte allerlaàts16 lasiïing, zie ik'een groté, groàp spelàrs (etx) zictr
training. Ook nu veeí'is de notivatie en 'diàcipline zichtbaar, maar
ne door dat binnen nu en het a,s. weelend (reisje Limburg) het echt
yoor: de groep en voor" aiJ, wat betreft dit fantastiscnè Àeizoen:
ALs een trotsq en tevreden Jeugdtrainer kiJk ik.dan ook terug op di
-seizoen.'Het' wàs 'èen - ahbïtiËuzà. groep, net-vol-dàende kvaLiteiten in
het !roord..'Éen conbíJiatie van spelers met veeL techniek, speLers di-niet schuwd.en, spelers die taktisch rat verder ïeren ontwikkeld. enpost, ïeren goed.e ingrediënten voor een eyenzo goed recept.

De Heer H. veJr Wanrooy , Sr . ( tr'ree kick. sport ) ., 'r'r"-.jLii.''ti".!
zeJ-f kpntlen aanschaffen (treiningspak; ,.

r buiten to-e "nog neer te, profileren als r..

t'''' Í 
"";l'r" ,1, ,r.,. i. " f I .. .,1 - 1,," r'r '.1 l

tig, hati terdege binding, bezat in/en.r _ _-
sympathiekel aanvullig om samen, met miJ ,

r'r..-..l'I:,,;"í' i

iJ vist met d.e meestal gekl-eurde vlag hel ,

van. dank, het .}rs.s eer
reld.ingen tref vooï i

ïoorbereialen op die :.

pl-ots dringt het totr
oveï en sl-uiten is . ,

!. 1.1.n" -' l.j

t zoJui st. afgeslotéh *
de ruimste zin.vanr'

e het harde 'werken
een betrouwbare sluit-

- 'i i. -.'.'^.

Eefuntleertle rederGi, íàrï àiI':
zoud.en kunnen zijn. 'l(its ill

!., euqo!r&1ner"' ' nuiJt crn". -
' ';.,1 .- : .

-r rr' ;Íi a' ' -': . -
, . i:^r ...i: . I ... t1 ,e

J -h .,_:.,

BepaaLd.e afspra.ken
r,reràe'n gereÉpecteer
en onder eLkaar'gro
het kÀrhFioénschap.

Dat h€t tensl-otte niet Iukte, ,hql.. Achteraf .bezien bes
lageri dleIs' bij de belanged die.'vàor ate,.cLub.zo belan
in the'ge.me)." Daar zuJ.len ve ook nó6it öïeï )eur"n.

"Í,.:,il...r'..lirl'',.:.''il',,..,,"!.:.

en aangegeven.rlchtJiJnen, zorgden ervoor.dat eenieders h{aliteiten
d. En dat vas np.tuurliJk een heerliJk gegeven. De vaardering .v66r
eide a]ÉmaÀrr. en daard.oor konden $e ook heel I€.ng'née.in de-race.vcior

..r 'i:'. h.,,],;, - i ',. \' i n-\rr, "
Dit selzoeri voor Jul-fie g.een priJ sverdeling, geen verkiezingen voor het, één of an6el':!,'De "'gehele ploeg heeft garant gestaan voor het feit dat de mes:ste spelers goetl tot zeer.soed .

vooruit ziJn ge6aan. Dus het wóord 'rprogressie" is hier volredig op zijn plaats, De.con-
sequentie die ik da-a raan koppel is dat ilL met veel vertrouwen het nieuwe seÍzoen tegenoet
'ià
--ó;arrrÈ= tràt'reit clat Niels 

"., 6à""ri* íi.n u6 sterk zijn uu", ,o"ï"rr'' u at zé de "*"àt"
staprt aandurven (veeI succes trouvens, bois) ! . ., .7 .. 1- Dat Henk' Mischa (met d.at sclitterende conplinent.van Arno1d. Miihren ) en Peter, ,geiríst ';
Pim;lJestgeest én Hans de Briiyn griJze haren kunnen gaàn bezorgen. '" -'.... 

,'. . 
-

,.
Tevredenheid a1on, vant geioof me, werken mét een dergelÍJke groep alan heb Jé eigenliJk,
niets te lrl agen Het .ke.mpioenschap is Iang, h6é1 lang'iq zicht gewàest, tot 3 veken vobÍ.. -
het einde zijn ve biJgebleven (de motivatie, het geloof in promotie, het spanningsveJ-d) ;

alles bleef aanwezig. - ,rJ.- ..,.,,
t.' we]
crijk

T,ENS A1

Het afgelopen voetbal,Jaar vas ik l"eid.er vaniAl. "t'"',-
. . r1..;;. - t -I , -. .'. : -'r' if i

\

t



A1s ik nu aqn terugkijk, dan denk ik aan een Leuk seizoen net,een Leuh team, vqg,rgee ve,
constant*in de top hebben nriÈgedraaicl ,pn hé1aas in de Iilàtste'paai wedstii,ltten iret kàin,'
pioensöhàp door àe.vingerË, hebbeh.'l-et9n glippén: tlat.rit'iA dit'seiàoeï vooinóelÍJk is'
biJgelleven? Alfeieerst,$e lrouwe gpkoFst,van de.lengdurig geblesseerde 8ob fur, naai'', ',

ook.dg hantischoenenbegorgtlheid. va4 Dgnnisr'Ee rlesd.edigentle' k1.eCÈt Én Don, de-! ruÀblgésyr:
van Ergin, de conplirnenten ' van Airiofd l.liihràn vboi Mischa, tle k-J.a,s àe van, Herik, ' tle.. 49'a1lu1;,,
ten ven Jimny Spaans,. het vertrek Ven Niels en'Sascha, de noppèn van Petei, de vóoruit-' "
ganÈr -van Patrick;ide sàoba-bevegl'gingen vani Jeffrey,ide afvèzigheid'ven"'Jinq/''Doerga, ' i

Martln 'lÍerben.. aiie.. éigenLiJk 1]iever: Ikogelstbter vas, de 'grote stap atie. M&rtin yissèr s'n .'r:',
vlinston van . B2 naar 41 maakten ,. het tal-ent van Ma'tik ,et natuurLiJ k .het èithoir-Biasine van,'r '.

EmièL; -Ik'vilde, d.ei B;kfassers- bedankeí', voor:''hrrn Ínvà!.beurten en de trouve supfbit'eqs: vóbr''
hun steun. Vooi de spèters .en 'nmièl: "veel-:,succes, völgend seizoen,l'en vbor'de "Jongens:die;;i
veggaen: ik hoop juI1ie na een Jaar.veèr',biJ' liENS. te:"zién. ioetbalfen::i i'.--. - - :j , - ",. ;'t .

t,.!.,- .. ,.-:. r,yi!. .,. Rick..Spaàns:. : r , .: ,.

4elet4aC r$:'Jt]ni l-!!1," :18.00'..uuï: i. .i.-..

Verzaneltl rond'. d.e .rond.e tafel.in,de bestuirrskamer zaten,ze .rirstigi, en weIlicht. een'bèetJe
vermoeid, te:iluisteren.. Vdnaf l-3.00. uur varen, ze. öezigr';geveest' ate. spelletjes: opi ae efsLui
tende sporttlag in goedq banen-te. leialen, iof, ze hadden geprróbeèrd' F-spelers' ih .de, hand te r,

houtlen ' Nu zeten.ze dus iD:een. kringetJe t'e ".1-uj,sterenl haar. Freè, die voorlasr uit eigeh,'r'i
werk. Dit, seizoen rra.s., het. ïeer .gelukt om een"Jaarboek'te naken;, zodat elkè :speléri thui6,!rg
nog eens, rustig zittenal,.Fet seizoen opnieuw kon televen. Zorn Jearboek is leuk, maar,
voor mij betekent het dbt ik niet Lo veèL stof neer óver heb ioor. JoNG IENS.-Toch nàar eè .

poging lrageh, en de draad qpgepakJ. in tle bestuursksmer. EIf sldtèJs ïareí er-vèIrr"ier
spelers 'waren er niet. Tot hen een kort vemenend woord. Anand (naar ADo?), Antonio (ge'.
stopt?), ju11ie hedd.en er moeten ziJn. Ook voor Jullie was er een,Jaarboek, en,Ju11ie va-
ren onalerdeeL van Bl-. 3iJ de speLletj esmiddag he.dden ze op Ju1liè aanïbzigheid gèrekend,":-'
dus telèurstel-ling volop..f Farley heef-t het seizoén beëiàdigd zoalsl het. begonhen isÍ.s1ech .
Nauwelijks neèr getraind ; ,J amer , jarmer, Jarmei. rHet Jaaiboek'kun Je biJ,më ophelen-, '.,'

'Eobert vas.de bpvàl]end.ste 'afflezige-. .Al- je. I vriend.en | , vàren err'Je. Jaàrboek fag klaai, en i
het was; gelroonr een, rverplichte! '81:-Bkt iviteit . De trainlígsÈrlef voor het nieuwe"sèiiiodh r;

- en .het' j aarboek Ëun je bij rophalen, en.:nèen Je Aan neteen voör.er volgend. Jaar alti,jd'rr; '

te.,ziJn, Èt 1.,1 :,,.i. §i a I.. ri.:.- - i rl'; 'irr.',:$ *ir.'r i :-. r..'i'.:r "ii' rÍ': ,'lr ,:,.

Tij.tlens de rondejtafer ,euting' :.í'aË'oJ"t'"Lsraneí ,itri de seizóenspri; z.n''iritguru*i, r:'n
hebben we .teiuggebliht -eh vooruit gekeken.'Eeir'paar'zaken wil- ik aaí de' bàll-otenheid van
het heitige dei ne,itigë 'óntrukken,:en eeh grotei lèzerspuu1iek niet onthouden. ,Dqó gaan'

"gi ,.,'ri . ,r .' ;, .:' :,:'l_'-' ' ï.-. .. ".r1,., ,' ".., 1 't : =-, . ,.;,r.,
zeer, tevreden sterde ik vast dat; Bi., hèt énige elftal is uÍt de reëks Al--Bi-:c-i- watrheti ,.

gestelde doel ,bereikt heeft. .A].s tea.:n, eí'da.n, bedoel,.ik ook als echt ajLs 'tean,' wilden Jui
]ie.Di.et degraaleÍen. Daar"beten,.wè ons 'iri vast,, d.aar steLtlen we sortrs de itAktiek op in,-r'-','
en d.aar knokten we voor, " 3ijna, elke .ï'edstrÍJd was.een finalel vas-'een. ved.stïiJd waer iets'
op het spel stond. Wed.strij dnentaliteit as perfekt, voetbeLk!Ía.1iteit 'was aangepast aan
ilet doe1. Het randgebeuien (gedrag, trainingspakken, gezel-1ige uitstapJes) rameld.e,soms,
maar JulLié beseften vaar d.e priJzen vertleeld ïorden: aan het eintl van de sompetitie ! a 

.

De be.si's.rÍa's' snal, Ali.deed regelmati!,eàn beroep op sonnige. spelers! 82 en 83 nioe'sten
ook'Y8.ak aangeuuld.' vorden ! :llet haakte nlet Uit, jullie'gingen vrotriJk d.àor.'.Zbndèr uit r.1',

het .veIè. gëstuuide spel-ers," en nét sLechts een paar. ltaarè chuwingen, sprokkeldé .BL'puntesi '

bij, elkaar.' In een .zinderen"d ,heet nottertla.m- vertr trl.exendriai66 aet h-3 vefslagen;r en " :

twee v-edstriJden- voor het einde Ías het d.oel,,bereikt: . veil-ig. Dat'.líe dab,fna no§'verloren 1.r

van,'DHO en RWH is geen.puht; want. logisch na-.zo.lin: zwaar. seizoen'. Hu1d.e voor de 'knokt<'er-,',

ties. !!..'"-. 
^-, 

rl-Í tiri,.' :§',, ,iii ,r,i.,i :,,,, . .'ià:, ', rr.' :..i ,t.,...' .' .rÍ tÀili:. ::..1:
Hoeïe1 het preichtigé' ru.ritàt nrt,-iii.rí;r. '!rd tean tehaJra. is,t ireí ixl.t."n p"iliL" irria;l
reikt. aan- een lioar spelers.'AIs meest.'trouwd trainingsbezobfer. (friJ roiste slegh-ts tvée .
.van de T0 traií]ingen) wbrd 3ar.ry olsthoorn.'gehdldigd-..De rbestè corupetitiespile.r t, r+a.s .s.anvoerder. Daniël JongeJan, terwiJl .de afsóh'eid nemeÏde Hens Verhey naast lvèe 

'aandeir- 
., .

kens _ook nog tlree bekers mee haar'huis na.n. ''Als :voorloper op.de GoLideï Schoèn bàtving hiJ
d.e töpscorerstlofee',' wàarna aan" het eind van ae;irutaiging bieelr det hiJ óok nog Ae diiji--
van tspeJ-er van het seizoent hatl gevonnen.

, ,: r; j,o,,5-:,i . i r/;,--rr,,,r 'l t::;r' i". ; ),, ,-1, 1,- , ,r.::



VooruitbLikkend. steltte itr"adt'er voLgentl. seizoeà.'géproÈeerd..zou votden teter te'gaan
voetballen': Ír-Lri ï iíet ieer, tneedeJeais spelers vorat het,fyglek'iets nintleruoóifil*
en moet er dus ruimte konen vooi opbouv 'en combinatie--'cq;ciriul-at ieVgetbQ}. Mèt dezel
of no'6'iets. ve.rbeterd.e, vedstrÍJ amènïdllteii gaan lre Aàn óp weg nhar het eerstè doeli
puntgri, eri tranhhB-ven. ttét tvèede dóei ís Aair.. bgter ",vO:lo*], :", OSt,:derde ttoel'vordt 

,Ëeàuioér:.Jxd verbètering tr:er Epeler'. :'r 't : 1

". -.,.i , , 
----1- -'. ,.2 | 't ., : - ; è '' .r -1 ,':r 1r. '','

P.S.'voor oe. Lntnouàiastelin-gen oiaer ,lirrriË:']ret trainíngss gr,.Àa' .van,
vergeLeken. biJ' d.at van Hans !'r,i,.'r.. :,, :r', .'Fredl 

CrËns.' '.
r,/.:"' "; -,,, r.. jí) :,, ; , . !.:1,, - .,1.:---;; , '

fdr
L9
n

u

De laatste drie seizpenen noest Bl- steeds een,d.oel nastreven,:en d.rie keer ÍÈ dat 6e1uJrt,,._
Van .tie drie B-tea.ms; die ik getr.aind ,heb. hadtlen'JuIIie het .het moeiflij kst.,-, Negen eeiste I, iÍ
JaaI6., en tvee kleine tveedeJaars, Èetekenden dat.- de balans zoek.vas, en d.e fysieke . striii,"
vaak. ongeliJk..,Een ,yooraeel vas .dat dit tea.n eenr spel-er had. die scoien vellicht tot zijn ,
ber,o-ep, maakt, en eei, spelers tliermaa!.,Iier doel-punten biJ hen - achtertl-eef. Samèn, varen ,,'.
Hans en Robert goed vpor bÍJna 6O fr van ale. conpetit j.egos,ls': ,r.'-i.,.. ,, i' r .. ,a

Tot zover I JUni, nu nog Elechts een sLotvoord.,

De toernooien net Ju1]ie varen ]euke alagen, vant iedereen ged.roeg zich correct, en ve vor
nen ook nog een paar aardige bekers (Wij-heJmus). Spelers d.ie aan het begin van het .sei- r

zoen nog ÍIel- eens viLden ontsporen, hatlden aan het eind het Jui_ste spooi-te _pakktin, en .,,;.

dat,is;ook,een hele. belangrÍJke .vooruitgang.' 0pnieirv een doel- öereikt. ouders. en endere r,
belangstellenden bed.ankt, rgrénsrechteis önwiJs bed.ankt, en Hans " Verhey sr. nog.màafs be= ,v

tiankt'voor het inyallen 1n timburg, Mocht Antonio,weerzin,kriJgen, idan is hiJ .welkoE. ..,,.
Mocht.A4e.ntl spiJt kÍÍJgen,- dan is.hij velkon.'Mocht llalrs villen kömen kiJkea, daí' is.hiJ,r
weLkorn.3 A1Ie spelers -een pr.ettige vakantie;.en voor d.e.meesten:, totiziens op , augustus-.,r

81 i s een lustkuur

''i
LE$S BL (van de aanvoerd.èi )

lIe noesten dit seizoe_n beginnen rnet negen 1e Jsars 3-spelers en het zou dit Jaar heel .;'
m6gilJjk.kunnen vorden. We begonnen, goed. en ve wonnen.va.n. verenigingèn Aie.al,,Jarer in d€

- regionaLe klasse voetbal,den ctie fysief sterker'llaren, nas.r door vechtlust wisten ve de r
.$edstriiden toch te vinnen, We. kvaI'en toen al hoog in de relionale.klabse te staa.n. Toen
kregen ve ee4 periode.d.at:$e.!vee keer, tegen Feyenoord, é6n keer.tegen DWO en DSo inoester

- voetballen 
' en verloren al d.eze vier ïetlstrijden. Zo daaklen we aI .sne] op de rangliJst,

en noesten fie uitkiJken d.at ve niet d.egradeerden. Na d.eze vier verloren vedstriJd.en begor
nen ve'aan eeí iíhaalrace oÍr nlet tË degiattèreri. ïet was niet altiJti nooi- voetbaL wat we',
lietèn zien daar lre pakten, ïeI 1óf 2 punten alie ïe hard. nodig hadàen. In de vetlstrijd' .

tegijn Alexandriar66 hadden've l- puit nódig o, óns te handÉàv.rr. l,Iu *o.,o.r, d.eze spannende
wetlstriJd net \-3 en hadden ons dus veilig gespeetd. De laatste 2 wedstrijden verfbren ïi
tegen DWO .en RVIfl. 'qW0 -verd. ka.npioen en IWH handiaafd.e zich ook in de'rregionale klasse.'i"
Ik pi1 graag d.e spelers;. leiding en:oud.ers bedankten voor hun.irizet; op de trainingen en ;

verY.oPr,.9Il 4iet:te -vergeten de mensen.er onheen. Ik wil Hans succes toe wensen volgend , ,l

Ja,ar speLentl lij tr'C Den Haag en rt'red met het nièuHe Bl- team volgend Jaar. ,'i.)
j ...-- tljan].eLr:: 

" .. )- ,t

J

LXNS,82
Dit seizoen had.IrENS. 1I€€r;'€€D Bz-iean. net ,kuatiteit, en daarom beslotein we .jullie in te
d.elen in ?ouIe 3. In deze poule.hebben juJli.e.het behoorliJ k .gétlaan, net een.pta.ats.in d.É

nid..denm,9ot.. .Met .u-at neer .veeibaarheid vas een plaatsJe bij de. eerste drie nogelijk ge- .,
ueest',JuUie trainingsopkonst r+as tisselend. Roger vas de k€fipioen,,op eenzane hoogte. l,r
Een tehoorlíik'aqntal spe]ers kwarn veel te onr,egelnmatig. De gíote selectie betekende det
iuuie ql}eÍaaI kontlen trainen,.naar wegb'lijven, (te) laat afbe11en, of net hinder iilzet'
trainen maakten het soms vel erg verveLend voor spelers die vel voluit viltlen gaan. Voh.j
gend -seizoen maken ve een kLeine 31:Selektie, en een apaïte gïoep voor 82 en een aa,ntal
B3-íp'elers.. Twee-Ëeer-in de wèek tralinen'iè daí verplíónt, uo eeir voorvaerde'om in 82 te
kunnen spelen.'. Berbid Je daar naar op yodr. Een rij van leideis hebben Ju11ie" voorbiJ

. zien konen..Hul l"g?l goed,'op papÍer, met.Gilbert SteenviJk. Helaas kon hij niet optr"r-.
gen.'wat.vij; e'n_Juuie, y"l l:T vérsachten. Maurice 

- 
Schuurnan deed zijn best, en Íras.

enthousi8,st. l{elb.as,vsren Jul}ie sóms zo kinderBchtig b,ezig, daj e1n hartle hB.nè nottig wal.
- .1'./ -. '. .:i-.1 :ri)',-< .Jr . ', ',. r

. - .._), ,:, ,,, l; ', r I . . tr ,.a
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2
UiíeÍnd.eliik heeft Kees Kraaijenoord. het seizoen als leider afgemaakt. Tu6sendoor heeftondergetekende zich e.ook nog veI eens nee bemoeitt, en Di( Hoóning 

"n 
l{rr_ Hèyner piktennog'een toernooitje mee. voor de spelers die vor.gend Jaar B2 halen hopen wij dat Leo vanBijn èn Maurice Schuurnan- er altiJd-zullen'ziJn, zodat Jutl-ie met'z'n-alfen een rrustigr

seizoen kunnen alraaÍen. A1s afsluÍting van aii óverzictr-uir ih àe "p"r"r. nog even apartbespreken,

Michel Meurink: kan
door zrn benen laat
zoen constanter tra
Pascal HerrewÍ.jn: e
jouw inzet en spron
altÍjd te trainen.
Mark de Kok:
stond. JiJ b
bal spelen.

Re.uco Kraayenoord:
met Je snelheid. in
gebruiken. Je hebt
Probeer niet eLke b
je steed.s een prima
ginnen. 

.

je bent Je beste vedstriJden gaan speren toen Je...niet meer in de voorhoede'
:ll ""! spel-er die het spel voor zich noet trebbàn, dan kun j;-.;;or;;-;; 

"",Dit seÍzoen heb je matig getraind, Janner.

sons d.e moeilijkste ba11en stèlpen, wàarna hij rreer een terugspeelb€,:gaan (of zoiets). Je bent vef vàorult gegàan, "raaar noet volgend sei_inen, ook a1s.je eeris geen zin hebt., fur limburg keepte_J" ;i;;;;;;.
en enthousiaste teanvoetballer, die op yeel plaatsen bluikbaar Ís. l,le1.gkracht ben, je een aanwinst voor het ieam, p-robeer votgend seizöen ,.

B2 was toch een beter nivo voor jou d.an 81. Je kon er soms beel goedk ïeeï scoren. Af en toe kvam Je te laat, en ïas het team aL nugf .T" Ïrular hafven'ege het seizoen ging het ninder. probeer voLgend. jaar vandf ;-ed te trainen, en denk ik de vakantie maar eens na over een goede pfekeam. Ik veet het nog steeds niet.

Je kuan te Laat naar LENS,_en moest in 82 spàIen. Eerst inponeàrde Jede voorhoede' later bleek dat Je die snelne-ia ook goed achierin kuniverd.edigend een heef goed inzicht, en je.'kunt prÍmà rugdekkir;-*;;;;.aI naar voren te schieten, kort sanenspelen kair oot. ó[ a. iiLii"e"i.inzet faten zíen. Zor.g dat je blessurévriJ aan de trainingen tunt"be_

I*SI-§49rI9!bqg: Je hebt een behoorfiJke hoeveel-heid vedstïi'J drentarÍteit in"dat kreinelichaam zitten, en dat is een 
_primd 

' eigón schap. tegen owo sie.ïa"-i.-""1 een goede ved_strijd i.n Br-. ]refaas riet Je de goede nentaliieit .ihuis ars-Je nu"i a" training k,,arn,Jouv 
-belangriJ kste tegenstander be'n je zerf. Het .afger-olen jaar heb Je een jaar verr-oren. ;Yanaf maaït begon Je je bést te doen, veI. rat l€,at. -ook-tijàens 

tret àigelopen sèizoen ziJer lreer spelers van E2 naar BJ. gegaan. JiJ had.daar bij kuin", z i; n , 
-Ëurit*ti"r 

Sezien.Probeer vol-gend seizoeu eer'st maar eens kàihard te gaai trainen, à.n ,rrr"n ve nog wel- eens zien araar joun' nogeliJkheden ophoud.en ! volgeni mi3 nooi ;Ë .p--rr"i ni6denver.d, enniet op de tinksbackplaat s. p.S. Je bent vel heel u.rate i ih"í;.-;"t:'
Sidney Merenc].a:
voetballen, en oo
goed getraind, ma
het begin weer go
voor jou in het t
Roger Xiemen:.le trainde het meest van aLLe B_spel-ers (op Barry na) , en je.speéIde ookveel ved.striJden. Naast Je vedstriJden in 82 heb Je ook vaak vri endschappeiiJk. in Bl nee-gedaan. Na een, aantal jaren 1n D1 en Cl verd tlit je eeïste jaat, in een tveed.e teaE. fkvind het japner dat Je, hoewel je aanvoérdeÏ vas, toci niet altijd 100Í echte inzet ge-geven,hebt. A1s je heel eerl-iJk bent zuI Je het met me eèns noeten ziJn. Toch kan het bes;zo .zijn dat Je voorlopig in tveede teams speeft. In de. B-klasse, en in iets mindere matein de A-k1asse, is fysieke kracht heel be langriJk. Yoetbalinzicht' alleen is nlet voldoen-de, spelers moeten zich zel_f kunnen redden].n d.e d.uef §. Qp d.it moment is dat nog te moei-lijk voor je, ook in 82 had. J e moeite op d.e been te bliJven. r.IèlLicht gaat dat oYer eentiJdJe beter,.en d.an kan j e net Je techniek en inzlcht nisschien' veer wat gaan toevoegenaan een efftal. 3l-Íjf met veel enthousÍasme trainen en spelen.'
Harold Vredernan: is een beetJe een raadseL, l,Iil- Je nou !iel- of niet. serieus .voetball,én ?Dit Jaar heb Je heel sl_echt getraind. , en ook veel sl_echte ïedstrij alen gesleeld', 0f hetaan je inzet lag, of aan een gebrek aan inzicht veet ik nog niet, Laat het komend.e sei-zoen maar eens zien Hat Je vilt, en }Íat je kunt. En lrobeer eens vat mind.er-af ,te be1len!
Martin Yisser: Ls
kunnen voetbe.llen
tegen jou spelen

.tegen WestLandÍe
vervolg nogelij k
goed vooruit gaat
em Je hebt eenr be

voor nij ook een raadseL, HiJ kwan later naar LXNS, en bleek goed te, vooraf op de tràiningen. Sonnige B1_spelers r^,:.tden lil .pa"iii".1i"t"
! ïn-vedstrijden leek Je soms een beetJè ingehouden te épàIen,-ho",*"i ;.in 81 best goed speeld.e. 

- 
HeLaas raakte Je tàen geblesie.ra, ,óaàt ;;-g;;,vas. Later heb Je in Al- leuk neegedaan, Ik vervicht dai Je volgena jalr-

i^::.tï:1":: ::11:" ."."h:o.m te voetball-en. Je mas le tieiraur-ËEi"rii"i,noorlLJl(e techniek. Veel succes in de A, !

-T -



Winston Pierau: had nog nooit in een elfta1 gevoetbaLd. toen je naar LENS kwam, Nu ben Je
a1 zo Seuentl dat je in AI mee kan. 0p de trainingen !{as Je altiJd. positief bezig, en voor.
al- ie snelheid was lndru}vekkend.- Ook met een bal- kun je goed uit de voeten. Ik hoop dag
ie nog een fl-ink aantal jaren bij LENS zaL bLijyen spelen, met veel plezier, en veel nooit
acties. Succes.

wíu.ia.n r,ut: heeft zeer onregeLnatig getraind. fk zou het fÍjn vinden al-s je nou eens een
heel seizoen goed.gaet traÍnen. ALs Je er,was deed je goed mee, voor€.I je ]oopvermogen
viel op. 0f Je linksbuiten, linksbach of linkshalf moet spelen weet ik nog steeds niet,
dat hangt van het elfta.I af. Vier Jaar geleden decht ik dat je linksback zou vorden. Je
vedstriJ dinstelling is goed, naar denk om je gedlag. voetbalren kun je veI, maar Je bent
gauw afgeleid, of het nu op d.e training is of in de vedstrijd. rk hoop dat Je blessure-
vriJ blijft. VeeI succes in d.e A-klasse.
Walter van Diemen: is ook iemand die best kan voetballen. Je hl,ran pas 1aat in augustus te.
rug van vakantie, en zat met de onzekerheÍd. van je rug. GerukJ<ig bLeek het goed te gaan,
en Je ging steed.s beter voetballen. van mlj mag je nog wel vat hard.er spelen, vooral- in
het duel-. 0p de training vas ie aftijd een enthousiaste vo1gelÍng, die ook nog eens op eer
positieve nanier de sfeer vertroogde. Als Je nopperd.e, duurd.e tlat maar even. Probeer aan
ie splintsneLheid te verken, d.w.z. probeer lager te zitten (te draaien) en kortere passer
te ns.l{en. Vo}gend seizoen zou wel- eens Jouu seizoen kunnen worden I

Alt-onio Cruz: speeld.e op veel plaatsen in 82, ondat hij en ik niet ïisten uat nou precies
de beste pL8s.ts voor hem was, Je traintte vanaf het begin behoorliJk mee, en speerd.e in 82
zo opvallend dat ie 81 haalde. Daar heb je niet precies bereikt vat ih verwachtte. Jestolt nu net voetbal, maar mocht je daar spiJt van kri.lgen alan ben je velkon.
letgr Snelders: had eigenlijk Linksbuiten kunnen spelen in 81. Bl-essures en een beetje
faalangst verbind.erden dat. Toch kan Je best r\re1 voetballen, en je bent behoorl-ijk sne1
Dreigend het strafschopgebied in, een schot, en vaak kon Je Juichend. je arnen heffen.
VeeI succes bij je nieuve club, misschÍen kon je daar ve1 op tijd.
-tenslotte: tle eerstejaars van het afgefopen seizoen gaan trainen in groep 2. probeer
dat net veel enthousiasme te doen, r,ant goed trainen Ís het begin van arl-es !

Prettige vakentÍe' en tot ziens' 
Fred Grens.

LENS 83

Met B3 oD wee naar de too
Ja, tleze ambitie had ik els l-eider aan het begin van het seizoen ]-)g} /ag». Met de resul-
taten van de eerste vedstrijden waren ve ook op de goed.e veg, A1 gauw bleek dat de éer-
ste punten verden binnengehaaltl nede denkzÍj een al- meerd.ere fysiek sterke invall-ers yan
een ander elftal. Vanaf het moment dat 83 comBleet vas, ontstond er een heel ander bel-eid,
Miin anbitie nivo .moest Ík snel aanp€,ssen .daar tot in januari vrÍjvel- a1le wedstrijden
verden verloren. opzienbarend in d.ie period.e vas dat er vooral geen gebrek vas aan zeLf-
vertrouven. vriJwel- ietlere speLer was van mening dat hiJ op een andere plaats in hetelftal (lees voorhoede) beter tot zÍjn recht kr^'àm. De 

"àhold. 
.rao de teg-envattende presta-

ties Lag altiJd biJ een medespel-er, de scheid.srechter of de ylaggenist. lts leider had. ikvooral een tekort a€.n ogen' oren en stemgel-uÍd. Het moment was biJna aangebroken om een
aantal spelers vriendelijk te verzoeken lid te voralen van een analere vereniging. Voora1 de
goede opkomst, het vertrouven dat er betere resultaten te behalen waren met de aanwezlg
indivÍduel-e voetbalkval-iteiten en toch ook tle humor lieeft mÍJ in zorn vroeg stadiurn afle-
houden van echte ïigoureuze maatregelen. UÍtleggen en bliJven herhaLen dat voetbal een
tea,nsport is en dat Íedereen fouten maakt incf. de scheid.srechter begon langzas.m maar
zeker toch zrn vruehten af te verpen. In d.e tweede helft van het seizoen verloren ve nog
wel naar niet meer met 6, 10 of meex d.oelpunten verschil. I{et gevoeJ- dat er ook e1s team(e1ftal met wisseL spelers) prestaties kunnen uorden gelevetd. ias groeiende. Dat er bij
vfagen zeLft Soed Sevoetbald. werd bleek vol uit d.iverse reaeties 1àngs de l-iJn, Tot aaJrhet einde van het seizoen bleek het een opgave deze positieve ontwikheling vast te houden.'Tot sJ-ot ben ik ervan oYertuigd. dat een aanta] spelers van 83 in het nieuve seizoen op eenhoger nivo hun voetbalaktiviteiten zu1len tonen. Ik za)- ze daar ook op aanspreken. De ou-
ders viL ik biJ deze nu reeds aanspreken door ze te verzoeken in het nieuwe seizoen meerinteresse te tonen (uitzontleringen daargelaten ) voor d.e verïichtingen van hun zoon. ook
a1s uv zoon dat liever.niet vil- of indj-en u bljv. slechts 1 keer in tte l+ veken aanvezig
kunt zijn. Tot in het nieuwe seizoen, Wi] Heijnen.
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LENS CI .,

LENS cl: een moeiz;ar maar leerzaan seizoen. 'vle haarden ait se:.ro"n de moeiliJke taak onons in de cl-poule te handtraven_. we hadd.en rrg". h;.,;n ;;.;-;;;i;r;aïr onaat de weer-stand'Yoor gón gedeeJ-te alan te l-aag zou zijn Ëesloten we omdat niet te doen, IIet tea.rn be_stond vàor het erootste sèdeelte uit. sper.ís aià-rrèi""."iËï-""iïË"i il'ce spu"ra"n, BansevuLd àet speLers uit c3 en D1' rn de vàorbereiding ' bleek dat we tot goed yoetbar in 'staatvaren (B-1 winst op wirhernus ) maar ook treer-ar snel dat ue biJ tegensr.ag niet de veèr_kracht àadden om on= o'er een doàd p"ni rr""n-t" hnok)ren, Tot aan het eerste tegendoelpuntging het vaak redelijk tot goed, m-aàr a1s d.ie eerste.eenmaal vas gevalfen duurd.e het nietlans_voordat de tseede ".i:.-gilg en de vedstrÍJd ;r.';;;;;;;u:;J-;;;i;ieve uÍtschietervas, de uitvealstïiid tegen Dlío die maar net aanl net goed. voetbal, met 2-1 verd verroren.rn tegenstelling tot andere vedstriJd.en verd hier g"probuerd om ólkaars fouten goed te m8.ken, en verd er hieïdoor.ook beter ;"q""e;;;";ià. 
. De traÍningsopkomst bleek ondanks d.e,tegenvall-ende resultaten goed, patrick.rld.'St""n heeÍt de màesie trainingen bezocht netvlak daaïachter Jasper van Diemen.- Niquy bij LENS .waren qe looptrainirg"n ooa", leidÍng,van .oiLren van xttingen. Een. naór miln 'neniig zeer gesr.aagd initiatier-vaar veer_ jongensnog lang plezier van kunnen hebben. verd.er wàren natuurfiJk het reisje naar IJioburg en devoorvedstrijd in de kuip 'tègen tr'eyenoord her.e leuke ervaringen. Tot lrot ,ir ik nog ietsover iedere speler afzonderliJk zàggen mdt zo nu en dan een kritische noot.

iacky: voor eenr sperer d.ie voor' het eer-st ín het doef Ís gaarr staan iret-JL je ied.eliJkont''íikkelt ' probeer wat overtuigender je doel ui.t t". l"r"i-"i ;il; ;;;" de bal kiJken.
Ted: Je bent tijdens de wedst'rÍjdàn nog te veel met andere dingen bezig. probee, ,1" rut",
l;";:n"unt'""en 

en Je.zuLt zien ds.t je-tor meei in steat b";a--;; j;-;:; 
"" hebt Laten

wesfey: Een biJtertje dÍe rustiger aaí de bal rnoet wörden en niet ou"".f ,,bIiod,, in ioet'ïLiegen. 
, 
Wees geduldig uent ie,4ànd_ met Jou, iirste:.Ung komt er altiJd. , . _ :_ . . ..

Tecsan: Door'tat' je overal bij vÍ]de springen Ín het ver.d. vaar het niet r:.ep, heb Je. jezefinog wereens over de kbp getopen. Probèer In de toekomst eerst j; 
";;;; iaah in een eLf_. -taI te vervullen. Als dan eeruDeal loopt kun je altijd nog vat extïa doeh, r

.. i , uv6 rou r.1,l,r Èr (lOeI
stefan: TechnÍsch: §terke voettaffer die sons ietè'te veel_ op de t,ekortkomi.plen van-anderei§per-eïs r,et. yor-send seizoen moet je biJ de B Àà, à" làr.-;àà";";"ilirï:chniek noet Jehet fysieke geueld aankunD€n. ;r . .'
Patrick si: Na een Eindére perlo.e ben Je het seÍzoen als sterkste geëindigd, ,rir, 

".,-stig in je spel en wind 3e niet.op ov.r-ieàui ii""u*r.;u.
Jasper: Naar niJn nening de.speler
vezÍg en roet Je jezelf dwingèn om
seizoen goed is biJ de B.

uet de reeste capaciteiten. Af en toe ben ,;e nàg te if_meer ön de bal te vragen. Zorg dat ;e conAiti" ïofg"rà
,.],

MaItijE: fn de tlree Jaar dat ik Je nugehaald. ïk hoop dat je dat de kónende

l{!g!ggl, Een speler net een uitstekendtot een conplele spgler, J,e snetrIe rbn
Richard.: I,astige spits,van wie ik door
Wel weet ik dat je conditie veel beter
ken . l: , 'r

'.. t" :',- -":'."-l- -. 
.- ' .

ken heb Je nooit het uaxina}e uit-je mogeliJkheden -.jaren veJ- doet..vant Je kan veel 
"n 

..rr""i 1"i"". -, 
- 

.

e voorzet die óoor'[eer te traineri tran uitgroèiende om de ca.ravan Ín Limburg vas-perfect. ,1.

zlJn blessure geen compleet beeld heb gekregen,., .'noet en dat je daàr de.hele vaka.ntie "in t"ï-r"r_
.-..]

Jeroen H: lechnische speler net veel inzicht die fysiek helaas iets te kort'kont. rk vinöhet Jamer dat je stopt maar hoop d"t j;-;ij à. ,ti"tiur.- ""ai-ni"rl"":,,ebt. Ars Je. daarnet ioveel aanleg ïoor hebt. a1s voor'rrËt 
"oËtrJr konen. àe p;;.ï;;;;;' s;sarand.eerd.. .. ,_Jeroen K: ractisËi """ i: g" steïkste speler van d.e hefe *roep. .00k van Jou vind ik hetJ ,'Dnxer dat je stopt. Door je *ebrek aan'snu*ruià n- ,lu "iui àp i"ï irlog"t" . niveau. meen,ar laat dat Je niet weerhouden om,le vo.tlàisàhoenen weer eens aan te treÏÀen.

'Ronald: speler met d.e mooiste voolnaam die zichzerf.heeft opgeverkt naar cl. probeer je
§:Í:]tï::ï;iï:lf: 

conditie nos te verbetu'"n,oa.t;e vàIgena 
""i;;", een ber.ansrÍJke
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Ronnie: Een techniscb redelijk begaa.fde speler met een goed. schot. Leer Jezelf aan om
ook positíef te bliJven a1s je niet op Je fevorite plek speelt. Uiteind.elijk dving je
die zelf af.
Patrick St: De speler die zichzelf in Cl heeft geknokt door een uitstekende inzet en kei-
herd te trèinen. Probeer vat slirnner de duels in te gaan zodat Je niet zo genakkeliJk -

uordt uitgespeeld. :. l'
De oud.ers vil ik o.€,, bed.anken voor de support, het ríassen van de shirts en het rijden
naar de uitvedstriJden. Johnny ïiI ik bedanken voor het begeleid.en van C1 en hem volgend
jaa.r sterkte vensen in de A-selektie.

. Pre,ttige vakantie, Ronald.

LENS C2

Michel- welbergen: Doelverdediger van C2, heeft een vrij goed seizoen achter de rug, een
fiJne gozer die in de uedstrijden toch wat meer steun van zijn verdedÍging had moeten beb
ben. Michel- succes volgend seizoen en vol-g de keeperstrdining. Je kan aI]-een maar beter
vorden .

Jepi SoysaL: Een kanjer van een leerIÍng. (Johan de Wit) en een goede voetballer, stond in
C2 ]aatste man en deed. het goed. Ga zo door en succes volgend. seizoen.
Muhterem Koca: Speelde voorstopper in C2, is goed voor uitgegaan en deed het heel goed.. G

zo door en succes vol-genè seizoen.

Danië1 v.d. Raaf: Speel-de veel op de linksback plaats en.deed dat erg goed.. Ook is hÍJ ee
goed.e linksbuiten net een keihard. schot. Ga zo d.oor en succes volgend. seizoen.
Purcy Koo: Speelde rechtsback in C2, Purcy is altijd enthousiast bezig net voetbaL en kan
daardoor al]een ms,ar beter worden, Purcy ga zo d.oor en veel succes volgend séizoen..
Fikri eI Hatldioui: Speel-de in C2 op het middenveld. en komt daar het meest tot ziJn recht.
HiJ is een technische voetbal-Ieï en naakte hele mooie goals,. fikri ga zo èoor en succes,-
voLgend. se izoen.

Abid eI Haddioui: Xen hele leuke voetbal,ler di-e erg veel verk verzet op het middenveld.
Een grotere tegenstandeï gaat hij nÍet uit de veg naar dol_t.hem gek, Abid ga zo door en
ook jij veel succes voLgend seizoen. :

Lorenzo Send.ar: Heeft een 6oed seizoen achter de rug. Speeld.e Íaak op het nidtlenveld en
heeft'nog vééL rneer klasse in huis, Lorenzo het kan a,lleen naar beter gaan en veel- succes
volgend. seizoeil, . r. :-t -l 

.l

Yunus Basdogan: Een slinme voetbaLl-er die a11een nog wat kracht nist kva schieten. Verd.er
deed hij het erg goed en ook JiJ succes voLgend seizoen..
!!qcen! v. d. Spek: SpeeLde dit seizoen vaak l-inksbuiten en d.oet het goed op die pl-aats.
ook hiJ is erg enthousiast bezig net voetbal, Vincent sucees volgend seizoen.
Michel Urgert: Was op ueerdeïe plaatsen inzetbaar in C2. Hij werkte er hard voor en had
het erg naar zijn zin. Michel ga zo door en sucèes volgend. seizoen.
Michael Mattheyer: Spee.Lde yaak in de spits naar deed. het a1s taàtste man ook heel goed.
Michael nog meer zelfvertrouven en het kan alLeen naar beter gaan.,Veel succes volgend-
seizoen. i

Ook vi1 ik d.e spelers van C1 bedanken ELs in''ral-ler bij C2. Verder heb ik a1s Leider een
heel leuk seizoen a.chter te rug met een hele fijne groep. We hebben een aantal hoogtepun-
ten gehad dÍt seizàen, neen ma&r de vedstifJden tegen Sloorvijk-laakkwartier en Hoekse-
Bovs (klasse toeh t!!). Juuie zijn een hele fijne groep geveèst ,,k1asse". l\Iel v-ond ik h"-
J anner dat de animo biJ de ouders er niet vas, want het moet toch reuk ziJn om je eÍgen
zoon te zien voetbaLren ? Kon op oud.ers }aat Je eens wet meer zien en Je geniet van d.ie
'knapen-. Nog even een speciaal bed.ankJe kva vervoer a&n de oom van Purcy en de opa van Vin-
cent en d.e vadeï van MichaeL M, en speciaal- de iad.er van yunus d.ie altiJd mee ging. Jon-
gens gevoon Lid. van T.INS bl-ijven vant S!§ doet neer. prettíge vakentÍe.

. Joop pronk.

P.S. We hbben een grandioos veekend achter de rug in Limburg (gaat hé), We hebben ons van
tle C-klasse gedragen en dit is zeer zeker een herhaling vaard., vooral de Disco Bus Ja tocl
(.1-inks recht - links rechts)
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TENS D]-

IsmaéI eL HaddÍ ouL :
scoorde. Had. zeker
d.uel-s en ieker niet

i
IIet afgetopen seÍzcien k',íam LEN! Di uit in poof"_iS. Voordat"de 1e 

- 

compàtitie*edstril i ,rsli "
gespeeld varen,er heer wa,t traÍninsen eri oefeirvèdstriJ den die "r "ur- 

,uà"iij;-;;;;: -i;:-
d.rukgavenvan.de.d'iverseDse1ektiespe]erS',roenéér:iàar"""gio"ít'n-ià_I,"ïài"'""."'-
Rr'ïi:l::"lg I?l,rqn eeri spelogvatrins severkt uoraen. HobwéI er,,àen ur."r-ilri"i i;"j; -,
lr-'Klassers an ul terecht kvanen '' ziJn in de loop van Ïret seizoen de't*àtiteiten duiaerïlr.tot uiting gekomen- voorar'na aà wiiterstop.is èr vriJ goed gespeeld ""';i;;':;;::ï:i3ï.winningen behaaLal. Dit LeÍdde, na.een matige seizoenstart, tót éen uitstekende eindklasserins (een [e plaats). voeg daàraan toe enxËte-uit.stekend'gespeerae oureniààïïrtjàËÏ*Ëiiilprina resultaten bB de toàrnooièn (in Linburg bÍeven vij l.ri. tin - 

f 
-""à"t"i; 

o"n ongesla-.gen ) en geconcludeerd k,,, d.an word.en dat Dr t"t àt i-""ilo.i-i""rïa*"iïeer,u, gedaan . ..Deslelers die hiervoor gezorgd hebben zijn: y , - : -

E"Jie-Egs!' tie keepel' d.ie métte gezien ziJn postuur iets afèuong, biJ d.e teg'enstanalersen zo een groot aantar doelpogingen onschadelijk kon,Daken. wir.rrét aileen we1 eens te gemakkeliik opvatten en maakt daardoor dan onnoàige fouten.. zar er voor noeten zorgen dat.ziJn sprongkracht becluidend, beter vordt on zci dàn, misschi"n i"-.r"À"; ii,1 loo. Lukt dat ,

gergqn 
=Bui 

s,: speelde het gehere 
""i 

ro"rr. ,""ht.àchta, , 
- deed dit vrij constanl eii Èetrou,- 

'

baar. ZaL eivoor. noetei zorgen d.at hiJ sneller de bai onder controie gaàt kri.ieen on.hemda'n- weer naar een metlespeler te plaatieni speelt volgenu,ril rr"ilr"=t'"i. iiijxiàï Iï"ï=ï"'
:1.:l=1":.ft en voeLt dan,.goeti aan wanneer niJ in ,ran. icrruiven om zích i"t-d;-;p;;;*-ï"roà-moe:.en. ..- r.,,, -.., ,": : I 1,..- j , '. _':.....-: .-
Binal-do de lange: speel-de de Ie helft van hetl 

"Ëiào"n 
Laàuste.rà.r. xon nede door. zijrl sne-i.reid v:e+, corrÍgeren en sing naarmate het sèizoen vorderde b.t;; ;p;i*. HiJ vas alfeen ..nog ],rat te onrustig net de'bal aan ziJn voet. Jprrer ggnr.a "tqpt"'lril halvgrwege hetseizoen, maar, vie ' weet . . 'j , ; . . . i . , , . . ! :.

Bicaiaó -gerrdv.ÍJn: verd ziJn- opvolg""'aIs laatste rnai en aeed' Ait uitsteke;a."ui3 neert,. een goed inàicht, en.is sterk i.n de rucht en schiet link§.én rechts haast """n-;;;;;;-;'liJk' Hi,l zà:- iets aan ziJn' (start) snerheià moeten doen en vanneer i"t" 
-riài'liitï'l'tïi"t 

i,' gelíik ziJn koppetie r"tei rrrng.n ;";;-il-;;"; hersterlen, tr,Ias een voorbeeld.ige aanyoer- 3der en heeft Jamner genoeg rn&ar 1 vedstriidie bij een seremié-eiital van de Haage Jeugd ;.' mee kunnen doen,

Jeannot Pron+:- een typi sche-_l:_.I"t:pp:" net .voora,, verded.igende .f.r1ài1u'it"n 
, 
' sterk iprdeIucht, hard (maar faii) en vrÍ;sner. Kan teJugzien op een re.eliJk goed seÍzoen. zar ar- :leen v€'t regeLus,tigei en vooral vsker doeten irainen-, 

"."t--ài."-rËi. iJiloptou*urae ged.eel-,te ook beter gaan,:

3-téie!qi§: 9e link.sla:I, heell duid;riJk rat"r,,'i"n'aat rri,j r..r r" a"r, e"n goóàLverdedigel' met ziln snelheid en ziin steeds sterkeï vordende tin*er- (", ,""i,i""rÏ-tJ"nzal hiikomend seÍioen- moeten laten ziun aai hij-"un goed.e middenvelder kan.woraleh metzover vèrdedigende als aanvar.fende mogeJ.i jkhedËn. Boienöien r" rri j ,.À ;;";ïi-hï hoofd .

Ríchard-v'd.Heijden: rechterni ór.denveId.er , technisch goed., uird.e zeker in iret teein (te)veel arleen doen, maar was vooral in het 2e geóeeIte van het seizoen lrat sterke1' op d.reefr.
f:::.1::::-i"il:13:1ic:i en pikte.resel4atig-zijn goaltje mee, heefr evenars een paal enjoere Jongens (praktisch) geen trainÍng overgeslagen. .. i
Akif sen: vas niddel-ste midd.enveld.er, is eveieens-t""Ïln1. 

"tr' 
ona.rlegd en heeftl daarbiJ zo-1{er een sterk rechterr afs Linkeibeen, Moet voorài meèr "r, ;ii"-""ïà"àig"r,a" taak d.enkenen (vee1 meer) proberen het sle1 snelLer te ,"rpr."t"en als hij in balbezit is. Bovendienmggt za,in (qtart) snelheid. ïerbeteren. .. ,.- ! ;.

!i119+ Daanen: finlerniddenvelder met een vée} sterker rechterbeen, ook duidefiJk 
"un "n"-ler die nas.rmate het seÍzoen verstreek beter.gíns speLen. Heeft voóral pi"li;r"í"teèi;ràï-

om verdedígenà zÍJn mannetle uii te sehakelenl na&ï d.oor zljn gevreesde afstand.schotenging er toch vaak dreiging vèn hem uit. Zar er vooral roor ro"iu, zorgen da! hj.j beslis-,:::f::^:* (scheidsrechter, en tegensrandeïs.+ medespelers) zond;r-;;;;;p;;'1;;h';;-;;_ '
eet us! eu,

.de. supersnelle rechtersjritd AiÀ ait seizoen veet g'oaIs voorbereid.d.e en 
i

in lret begin moeÍte met d.e buitenspelregef . Is bovËndi"":1"1-i"-1"--.:"
bang,
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ZaL moeten pïoberen kalmer te ziin al-6 hÍj Ín balbezit is en vooral overtredingen die te-gen hem geme,akt worden (en vaar al of niet voor gefLoten vordt ) leren te a.ccepteren ennietuithetve].d1openofnogeIgerterugtegaanschoppen
,'..

Siul Al:kabi: centrunspi.ts ' scoorde veel- ne,ar miste ook een hel-eboeL opgelegde kensen. Dibetekent d.at er met meer. concentratie.en mi.nd.er gepraat (tegen medespeiàrs )-vèel neer gà_
als.genaakt zull-en worden. rs technisch en ster:k rèt het hoófd, kvarr zeker Ín h_et begin
noÈal wat kracht en snel,heid tekort. ' i ..

A+dv- t.d' -tleuvgl: iinkerspits, die zoïel- ïet ,""tt" .t= tints geneJd(erijt sciriet." ra., t.cnisch aardig uit de Yoeten, near d.oet het ,te vaak a.Lleen en op.de verkeàrde nomenten, zo-dat ziJn medespel-ers meestel- niet veten vat, hiJ gaat d.oen. .zal meer: moeten.gaan beseffendat voetbaL'een teamsport is en bovendien proberen te voorkomen om er te onbesuisd in tegaan en d.aarna dan eventuele besLissingen te accepteren en niet met ziJn kop omlaag te . .bLijven lopen.
Deze spelers en natuurlÍJk de overige spelers uit cle D-selektie (maar die word.en bij D2 ;besproken) hebben vöora] tloor hirn giote trainÍngs opkomst r"t." ,iàn- a"t zij voetba.l- eenleuke sPoÍt vinden en hebben vaarschijriliJk zelf ook generkt dàt ,1e door veeL !e trB.inenvanzelf vooruít gaat en dan aIs tearn betere resul-taten gaat behalèn. De !-selektiespelersin het algemeen en die van LENS Dl in het bijzonder wil daaron complinenteren voor hun inzet en enthousiasme dit seizoen. De iongens èie de overstap naar dË C-,lunioren ggan ,atunvens ik komend seizoen hééL vee] succes en ed.viseer ik om ien a11en tijde sged ie. t";t tubli.jven doen, zeker drs het misschien in ,het begin niet zo zou Lopen ais jij zou vilren.
De jongens die in d-e D-selektie bliJven wens Ík een hele fiJne vaËantie tË"'""rà ,;-;;r-keerde been nog eens! ) en zie ik begin augustus.veer voor de start va,n het ni,euwe seizoenfn ieder geval vi1 ik de vaders nog hart,elijk danken om steeds naar-vu", .roor't"i ;;;;;;;te zorgen en no§ belangrijker voor de aandacht die .zij aan het team'in het algeneen enhun zoon in het biJzonder- beàteden, zodat de spelertjàs in ieder geval niet zónder trou-ve supporters (en geluttttig ook supportsters) tri,r, vedstrijden voetÈal-len. verd.er uitere€irdeen voord vs.n dank aan aI die moeders die ervoor gezorgd hebben dat dè shirts ,""r jËi,oori
en droog verden. ook de oudeïs vens ik een prettige vakantie en ongetvijfera 

"""]"pà"ài! 
-

weerzien in de voorbèreid.ing naal het nieuwË voetËalseizde" ,Si-;rË. - -' , 
,

- .. Ton r s_Gravendijk.,
LENS' D2
In het begin nog een enkele wissel-in8, maar daérna met 11 vaste spelers de competÍtie be-gonnen. De eerste vedstri jd. onverd.iend. verr.oren van euick-steps (àe latere d;i;;;j: ;;hebben het,hele seizoen om d.e eerste en. twLede praats gestredËn. Achteraf een gezepig
Ja'ar met één opmerkin§. Dat vas nI. het ,er'ro.r. !r varen maar twee vaders met een .auto"
die er biJna altiJd varen. Dhr' Kampfraat en Dhr. Akar. BiJ afwezigheid van één van beidereen hoop noeiliikheden met vervoer, vooral- naaï verre uitwedstriJdén, ur ,".rÀàr"luà-----striJden gespeè]d. te hebben glngen. de jongens steed.s, meer aan è1kaar venneil, lrat goed. ophet veLd te zien lras. vandaar ook steeds betere resuLtaten. Enkele uitsprÍngers dàervan-araren o'a' tegen DHC. Na 2-0 achterstand. tot 2-2 terugkonen. ook tle revanctre-ved.stri j d te,.gen Quiek-Steps was er één van. lJe vonnen die ggmakkeiiJk met l+-2. veraer een énke1e "e-gel oyer ied.ere speler: . : ;_:
Royin: heeft goed gekeept, de .r-aatste wedstrijd.en gevoetbald en een paai keer gescoord,
Erden: all-e vedstrijden hard verkend op het nidalenvetd.
Janie: de enige 1n het er-ftar- die links is. Dat .rrrt-ri.t mee uet ar-femaar. jongens voor'je die reehts, liJn.'.- i 

,

Fousi: staat'graag ]inksbuiten, maar droomt vaak.
ba1]en.

Door meer inzet kàn hiJ veel bèter voei-

!il§""; -net al-s lousi, kan mèer.aIs hii uat feLler op de bal zou zitten, sonmÍge wed.strij-tlen schitterend.e doelpunten.

.Aa'd: het heLe seizoen goed gespeeld, kieeg steed.s meex zelfvertrouven en toen gebeurde het'Aed durfde eÍndefijk een strafschop te neien, die hiJ er zelfverzekerd. inschoot.
Erich: de gangmakeï, .overal te vind.en net -enkeLe mooie d.oelpunten.
Irans: heel goed ars .rechtsbuiten , kan een bat goed voox het.doer- brengen en scoord.e erflink op Ios.
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Mohamedr moet,neer op buitenspel Letten, ilan naakt hÍj meer doelpunten àan nu.'.'-

Raynorld: dls laatste nan de gsten dichlend op snelheid,.

nolert: aIs spj-ts volop scorend of vel-e kansen missend.

Na enkeLe leuke toernooien en vriend.schappeli j ke vedstriJden net enkele nieuve Jongens
kuauen ue aan het einde van het seizoen, met a1s afsluiting op 8 ;uni een grandÍoze s.l.ot-
dag-, Tenslotte .vii ik de jongens die naar. de C gaan veel- succes vensen, alsmeale de overig
jonlens die in de D blijven speled. Verder vehs ik alj.e Jongens 

'met hun ouders een pretti
ge vakantie. toe.

LENS D3

Pavoo .

'D3 begon het seizoen net een Eantal verliezende partijen,-hier kon men.ïeinig tegen döen
vant d.e tegenétenders varen Ín de meeste gevallen tveede JaarsD en d.us beteriop èl-kaar Ín
gespeeld. Maar ha een vedstrijd of 5.begon nen toch beteï te spelen.veardoor D3 zelfs een
aantal ved.strijàen' aehtèr ei-Èaai vón. Men Liet zien, dat zé ziih niet zomaar góvoithen (a- '''
van. Het is jar:rner, dat er toch een pàar. (e/3) Joneens àteeds zonder be1Ien.-wegbleven , .'i.
hierdoor, benadeel.l je toch het eIftal. Er zijn een paar Íedstrijd.en dÍe miJ wel ziJn biJge
bLeven o.a. Laakkvartieï-LENs 1-3.een eïg spannend.e wedstriJd. net een pa.rtiJdige scheids-._
rechter. 0nze D3 hield het hoofd.'kóel en wisi toch te vinnen. Juventas-LENS li-\ een slech r'
te vedstrijd. Scheidsrechter vist niet lrs,t buitenspel was. De voorlaatste conipetitÍe-ved-
strÍJd speeLde D3 tegen de kanpioen, maar D3.gaf zich niet zo gemakkelÍJk gevonnen. Hier
speel-de men met een hele goede inzet. I{et leukste ziJn de toernooien aan het eincl van het
seizoen, D3 t'ist enkel-e 2e en,3e plaatsen te_haIen. Het LENs-toernooi van 2 Juni vas ge- '_

slaagd, vooral toen D3 tegen D2 moest speJ-en, D2 dacht nstuurliJk van "we.lopen over D3 ,

heen", maar D3 heefJ ze gauv van d.eze d.room afgeholpen. (ook hun leider dacht d.at zeker).
Wat heet ff!l!lD3 kwa:o àel-fs voor te staan met 1-0, naar kreeg:een ongelukkig doelpunt te-.
gen, vaardoor het L-I werd'at tevens de einclstand vas. Zelfs tussen de ouders van D3 en ;
D2 vas er een sportieve rivaliteit. Jongens dit u€.s de beste vedstriJd van het toernooi.
Jongens. net ingang van het nieuve seizoen ben ik geen l-eid.er neer van-de D3.,ALs laatste' -

viI nog wat aar'jtI]ie neegeven, àts ;uitie hoger villen voetballen is luistere-n heeL.te- .
langriJk.en probeér je,plaats in het veld te'houd.en en niet als Je bevoorbeeld rechts-
achter staat, je steeds in de spits te vinden bent. (Ik noem hierbij geen namen ) Ik heb
ret jul1Íe een hee] leuk èeizoen gehad. Dan wëns ik ju.ltie nog een prettige en l-euËe vaka...
tie en tot het nieuve seizoen. : - . Y ':

LENS E3-2-1 'a;''-
Zo, dit voetbalseizoen zÍt er veer op' Deze groep begón ÍÍr'augustus enthousiest met 2l+.
voetballers. Er ïerd vanaf het begin net pLezier getraind bn gespeeld. Vooral.dè eerste-.
jaars E-spelers (E3) noesten even wennen, maaï ook zij merkten, dat als Je goed. Luistert'i
en veel- oefent, Je steeds beter gaat vo€itba.1l-en. Na 2 naand.en verden d.e 3 teans hoger in-
ged.eeld, naar bleven l-ekker voetbalLen (,,tikrt, uboemÍ) en.konden zodoende veel scoren,
In d.e herfstvekantie een heerlijke z-d.eagse op LENS net: penaltyschieten op de keepers'
van Senioren 1en 2, een hutspot-toeÍnooi , zlremmen (niet waar S€,ndei! ), wetlstrijden, bin-
go, s]agbal, trainenl sportdsg en sla.pen in,d.e, kantine; 0p 7 november ziJn ve ook na&r
Feyenoord ge'weest. We hebben het hele staéion lezíchtigd en zelfs op het vé1d'gestaa.n. E2
vist ook nog van tr'eyenoord te vinnen. .De uitslagen bleven heel- goed, naar vooral- in het
vertoond.e Épe] van aIle 3 de tea.ms bLeek een stiJgende lijn te'zitten, Ook de toernooien
verliepen naBï vens, maar tle afsluiting, de 3-daagse naar Limburg, vas het hoogtepunt .. De .-.
spelérs t'isten niet goed vat ze ervan moesten veiwachÈèn, íaar lkoíden zÍch na'3 dagen, -'

geen troment heïinneren, waaïop ze zich.verveeld haalden. -Wat ded.en ve ?,:

- zaterd.ag: -Vertrek 9.30 uur .-.
-rondleiding Psv-stadion op-verzoek'van Dennis (vaarom bègrijp
-rondleiding in d.e grotten oirder de St. Pieterberg. ,Interessan
reen (.we. ziJn nog nooit zo'Aicht'bij eJ-kaar gebleven).: 'l

.*.: ,'
3ik riiet ) ..-:

trr vond iede
, "-1,:,

=eten rMC DonaLd ! !

-Zwerunen (3 uurt ) in Gel-een met wateigèvectrte.r' 
'en 'hel-e -rnooie -duikén ïan.ior,

er wa-
Tin ! : . , -:- -';: ':i" 

"-"'-Slapen (als we tenninste die piepstem-van Raymond. niet. hoorden)'gh. Ja,
ren óok nog 2 spoken ! '

-óntbiJten luchpakket klaar maken.
- zondag
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-groot toernooi. met A0 reams bij Sanderbout E1 - 3e, E2_1?e,
-eten en stappen in Valkenburgl HeerliJk rreer, gezelIÍge dïukke winkeLstraten
en d.e meisjes ,l,rareh niet veilig e! qi -,.

-quiz (vinnaar Dennis, 2e tr'abian)
, -tsingo (moeiliJk al die getallen hé Arnotd.! )

-slapen
- naa.rrd.ag : -Iet-s Later' op ' .

" -cntbiJten en luchpbkhetten maken ( eetgéïoonten van Sand.er: gisteren 9 boier:

-toernooÍ bij Scharn. Na een kleine aanpassing (ja, toch peter ?) verd er een
2e (v.é. 12) en 3e (v.d. r.B) plaats gehaaId..

-na een beetje file toch redelíjk op tijd veer thuis.
!gèg!I! Arnold, Paul, Peter en Hans. oveï E2 en.E3 volgt elders nog een versl-agJe, daaronhier ncg even de spelers van EI:
Í!eeEe!'.t{One1d: veel nooie reddingen ,.' goed.. vooruit gegaan, ,rg'i.t"'r"", pr"të, in de goal
Bechts-achter labian:
ties, j a-mner dat je af

snel , uitschuifbare benen ,
en toe de mogd op6eeÍt,

snelheid. en kiacht kunnen -oeter.'-

Íinks voor Tin: vil graag naar d.e

zichtig, sinds.hi,i 50 cent krijgt.als hij
verken I _ ..

eerst veel a1Ieen, later goede combina-

goa1, echte spits,
we1 .

snel-, gevearLiJkr bl-ijf toch veel-'aa.'
l. ., .,

d.anken, vant het-was niet a11een sportief een goeal, " maa '

): iechniseh goed niet,egoÍstisctr, begbn. voor- .
een gulden vraagt.(yUC) is,,trij 2 x zo harè gaan

verqeolgerrmLdden ) 'iatried: het gaat steeds..beter,_ irerkt hard; Je hoeft niet zo bescheÍd.ente zijn in het ve1d.

Links .echter i{artin : heie rnooie trap., heel enthousiast kan,goed kombineren, sons wat dronrig.
bombinatie goed., heel leergierig, nanaetings-I,lidd.envèlder DennÍs : lndi.vid.ueel én in de

Rechts YCor Michael- (of .va§ tt nou linksi

Je techniek verken, dan kono je er
ik wiL ook nog even àfri ouaLrs te
nede door juuie (Drievliet.bijv. )Iiier nog even de trainingsopkomst :

Uartin
Dennis
Naui l-
Azíz
tr'eizal
Sandér'"
Arno-Ld
Vincent
Jos
M]. Chae_L

riT

>bx
5l+

53

5o
l+B

l+B

l+T

l+?

)+?

l+6x

\5
hl+
l+\
l+3

l+1

l+1

Rahied
PauI
Nico
AonE Id
Jeffrey
Raluond
Cor
Karan ,

Fabian
Maikel
Maarten

?o

J4

de

Tot, augustus, Theo Hoefnagel.

Azi? Basdogan: Een zeer goed.e speler met.veer- overzicht, d.ie niet te beroerd'werken, voor.het etftal, daarbiJ zeer sportief in gesteld. Ga zo d.oor ook ïnVeef pLezier'l ! I De 1eid.er.

LENS E2
Jongens aIl-ereexst 

"bedankt 
voor het fijne qeizoen.

KaIan Ha"rnd..l anas insd :EenI
teveel al1een vi1 d.oen, en
hobfd erbiJ, dan rreet ik z
llezÍer in de D.kLasse. (p

U4I91 Po§leEg: Een zeer goece verded.iger, die veel verk verricht achterin, soms nog eenbeetje onrauwkeurig, maar met veel- ]ef, Maike1 nog wat nauvkeuriger en de iest komt van
. zelf. ook jij v.ee:- plezier.in.de. D-k1asse. Ook jij beda.nkt. De tóiaer. _

hs.rd. 'te .

D-k1as se ,

euke voetbaLl-er d.ie het soms, zo kriJg ik de -indruk het wel- eens
e.1s het dan niet lukt, snel geirritèÀrd ,u."iit. K.r.r, houd. Jeekeï dat je een hele goede voetballer kaà vord.én. Ook jij vàe1.S. ook verliezen hoort bij het voetballen), pe ieiaer. -.,
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Feizal- Gasrni : Een geinig vent;e dat met vlagen zeer goed. voetbal speelt, maar ook soms
niet op zrn pl-aats bliJft, naar Je hebt me ook veel- pl,ezÍer geschonken tiJdens het sei-
zoen. Goed l-uisteren naar d.e l-eider is vaak van belang. Ooh jij veel plezier in de
D-k1asse. De Leider.
Raymond de Roode: Een spelel met veel ínzét die een aardige pas seafbetreging in huis heeft .

Maar d.ie ook moet leren die angst te oyerwinnen a1s er weI eens hs.rd geschoten vordt, a1
is dat de laatste tvee roaa.nd en aJ. een stuk verbeterd !! Kan veel- leren in de D-klasse,
Ga zo door. Ik heb plezier yan Je gehad. (bedankt) Je vader !! (Leider).
Vincent de Boer: Heeft menige vedstrijd voor ons gewonnen, gewoon een leuke keeper die nc
meer noet trainen, on het uitschieten te verbeteren, ook Vineent bedankt yoor het fijne
seizoen. De leider,
Evert WoLsheimer: 0ngeveer midden Ín het seizoen bij E2 beland, een speler die hard. verkt
en ook een goede lassetfbeweging heeft. lie meer moet gaan trainen om de kvaliteit d.Íe
hiJ heeft naaï buiten te brengen. Ook Eef bedankt voor de fijne vedstrijden die ik ge-
zíen heb van je. De l-eid.er.

Voor de ouders van E2. Ik vifde iul]ie bedanken voor het biJwonen van de vedstïiJden, en
het pJ-ezier dat iull,íe had.den. Verder vens ik julIie een fijne vakantie toe, en hoop ju]-
lie gezond. en vel- lreeï op LENS te ontmoeten. I,eideï E2 Joop de Rood.e.

P.S. Ook de Juko bed.ankt Yoor het vele plezi.er dat juUie d.e kinderen gegeven hebbben, er
nog steeds doen! ! Een fijne vakantie en tot gauuM

],XNS E3
zj-ezo, het seizoen zit er al- líeer op. Het Ías Jur].ie eerste jaar in d.e x-klasse, en het
verd. een prina iaaï. De eerste ved.strij den van de compet,itie verden met grote ciJfers ge-
uonnen. GelukkÍg werd.en ve al gauu in een hogere poule ínged.eeld, zodat ve tegen gelijk-
vaardige tegenstandeïs konden voetba.l-Len. ook nu verden de Eeeste wed.strijden gewonnen,
maar het ging gelukkig niet meer zo eenvoud.ig. Jull-ie speeld.en veel goede wedstrijden, en
wat niet onbelangrijk is dat de meesten echt met plezier voetbalden. Ook viel op te rerke
dat er vaker werd gekeken voordat de ba1 verd overgespeeLd., raar dat is ook niet zo ver-
vonderliJk al-s ie zo Yaak traint en ied.ere veek speelt. Bij d.e toernooien aan het eind. va.
het seizoen verden ook goede resuLtaten behaald, Al,leen in linburg werd biJ ons eerste
toernooi een 17e plaats behaaId., naar d.e dag daarna bij ons tweede toernooi herstelde l,,e
ons goed en behaal-den een verdiend.e 2e plaats. (Sedankt Theo voor die ene verandering in
het team). Nu nog kort even iets over ied.ere spel-er. Iets positiefs natuurlijk maar ook
iets waar je aan moet verken. Niet boos vord.en naar proberen er iets aan te verand.eren
volgend seizoen:

Arnold. 0osterveer : Onze betrouvbare keeper die ons in nenig vedstrijd veer overeind. hield
Hii is sterk i.n het uitl-open en gèeft de l-aatste wed.strijden ook aanvijzigingen aan tle
achterhoede. Eii is dit seizoen goed vooruit gegaan, maar probeer er volgend. jaar aan te
verken om niet zo kvaad. te vord.en ars eï een ba} ingaat, dat geeft niets. (L,uister maar
niet naar je vader ) .

Jps Brittijn: Werkt iedere wedstri jd. keihard en er is bi.Jna geen tegenstander die hen kan
passeren. Kijkt goed. bij het ultverdedigen, en schiet zor,rel l-inks als rechts even makke-
lijk, "Tos we hebben vele vedstrijden van Je genoten dus ge volgend jaar zo door.
Paul Knorr: Gaat goed vooruit en speelde een goed seizoen. Hij werkt altiJd hard en heeft
een goed inzicht. Achterin een rots in de branding, en op het uid.denveld een hard.e rerker
hs.aLt regelnatig de achterlijk en trekt d.an de bal vaak goed voor het doel. Probeer voL-
gend jaar je krachten lÍat beter te verdelen.
cor de Rooy: rs alt,ijd druk irl de veer en stopt nenig tegenstander af. HiJ heeft lekker
gespeeld dit seizoen. Pïobeer er volgend jaar aan te Herken om bÍJ het ultverd.edigen de
ba1 niet zomaar !.reg te schieten maar probeer een fledespeler te beïeiken.
Sander Buitenhek: Als hi j zin heeft dan kan hi.j goed voetbal-Len. Zijn grootste hobby is o:
een tegenstànd.er de ba1 door zijn benen te spel-en vat hem ook regelmatig lukt. Het is aI-
l-een iauner dat hii vaak net zo lang bl-ijft pingelen tot hij de ba1 kwijt is. Probeer vol
gend jear de ba1 sneller te spel_en.
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Jeffrey ilop: Be
heeft een hard.
uÍt gegaan en k
het veLd, Probe

NÍeo Siliakus:
regel-natig. Pro
d.e omgeving.

Nawil Akkabi
de tegenstan
Probeer de b
ze maal 6elna

houd het overzicht in de meeste situa.ties, Beveegt uicb genakkelj-jk, en
schot over zÍch. scoorde ook dit seizoen veer vere doerpunten, rs-góed voo
en terug zien op een goed seizoen. Is sons aI]een vs.t tè voorziehtig iner volgenti JaaI met wat meer'l-ef te voetba]len,
Is dit Jaar een heel stuk yooruit gegaan. Werkt vaak hard. en scoort ookbeer volgentl Jaar aIleen ïat neer aandecht ïoor d.e ba,f te hebben d.an voor

Mgarlen- dg Kok: Had in het begin van het seizoen wat rnoeite om te nennen maar gÍn6 daarnasteeds beter voetballen. I'rerkt voor $at hii uaarè is en heeft een behoorl-iJk schot in debenen' rs a1leen vaak vat afvezig in het ve1d. Maar hiJ heefb r-ekker gespeeld. dit Jaer.
: scoorde dit seizoen ook qeer vere doelpunteh. rs sterk rn het uitspeLen r.ander en khokt zich vaa.k een veg naar het doeJ.. Is alleen ríat te zelfzirchtlg.ar wat meer over te spelen, want het maakt hiet uit wie het doefpunt maakt ar.,akt Horden.

Tot slot wi1len wiJ (spelers en leider) iedereen bedanken die heeft meegeverkt aan riit surces voll-e seizoen. Met name de Juko en de mensen die zaterdags aanwezig waren en altiJdvoor ons kLaar stonden. ook rheo HoefnageJ- bedankt voor de gàea verzo"lae tïainingen, enHans en Jan voor het fIuÍten biJ de t'huisvedstrij den. ook wil-Ien ve d.e noed.ers bedanken d:ook dit seizoen lreer veel voor ons wísten te organiseren,
peter Hop,

IENS EU
0p de herft van het seizoen, heb ik het elftal overgenomen, Het lras een romnellg geheel.
Ii{aar íhet uet lraten met de Jongens, hebben ve er toch een goed.e tweede hetft van gemaakt.
Nog vat over d.e spelers zelf;
Sandrg: een goede keepster heeft we1 eens een purtJe 6ered.
Denn1s: een blok beton schter.
MonÍr: de beste van afLe, over het seizoen genonen.
Jamel-: be,l-vaardig met een goed. sle1 inzlcht.
Kamel-: een herde werker naar ve1 balverliefd.
íohnny: was wat onzeker naar ging steeds beter voetballen, zelfs in het 1aatste toernooieen L'lnnende treffer: eerste plaats dus.
De+n+s: èeD L€,te inva]Ier maar hÍJ kan t,^,ee dÍngen; goed keepen en voetbarren. \rolgendseizoen alJ.een nog keepen. Ga zo d.oor.
Xn dan aJs laatste Robini 

-eeh goede goeltJes-dief, aLleen een bs.} meer Etoppen, en eenbeetJe meer werken vor6end seizoen. vorgena seizoen veer- succes alLemaar-,

JuLl-ie leider.
LENS X5
cmd&t we altiJd met elkaar veer pfezÍer hadden d.eden rre voor elkaar een stapJe extra.HÍerdoor hebben ve heeL veel- lredstriJden kunnen vinnen. rn de J-oop van het seizoen gingenlu1lÍe al-lemaaL steeds beter voetbarlen. w, Topuz vas onze Romarià, HiJ heef.b yeruit d.emeeste doelpunten Semaakt. F' Lock en n' van dËr Snoek kwatnen dÍt jaar-goed tot hun rechtdoor in de e.chterhoed.e te sper.en. zer.den kv,m er nog n,ar een tegensta.nder langs, A. shin-noe- en s' sirega" ziJn Ín de Loop van Ïret Jaar steeàÉ beter gaan voetbaLren. J. zlrart heefzÍch in ZiJn eerste jaar goed staand.e gehouden. Ook hiJ vas àr ledere ïreek, A. Bharosv*s onze plngelaar en pikte_af en-toe ziJh doer-puntJe mee. N. Topuz en J. zwart br-ijvenngg een Jear i.n de E voetbalren. rk vens Ju}rÍe daarbil veel sucies en boven.r veer pre-zler' F. Lock' R. vd' snoek, s. siregar, À. Jhinno. en A. Bharos gaan vorgend selzoen inde D Yoetballen' Dat betekent dat JuÍIié op een heel veld gaen voetbalren, dus veeJ komentralnen' Verder viL ik van d.e geielenheld iebrurk maken on de sub. coBch peteï Lock te be-danken voor ziin assistentie. Ook wit il arnoto oosterveer en ae ;ongui; van Elr en E6 be-d.anken die ons hÍe1pen a1s t ÍJ speJ-ers tekort -kr,ramen

Ju]Iie leider.
L-ENS E6
Met een le js.ars E-krassers e.rftal begon .E6 ean een moeiriJk voetbarseÍzcen.
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ledereen fiep in het begin no8 w&t door erkaar na&r na een tÍJdJe he,d elke sperer toch
zíJn eigen plaats gevonden ' Na een eantaL l'ed.striJden verloren te hebben, werden er ook
ved.striJden geliJk gespeeld. Dit betekentte toch een stÍjgende ]1Jn ln d.it el-fbar, Het
overspelen Sing steedE beter en de combinaties werden steeds mooier. In de 2e heLft vÈn
het seizoen was E6 toch een goede tegenstander ua.nt er weralen ïed.striJden gewonnen Aiè zÉih de 1e helft van het seizoen verloren ha,dden. Ondanks de sfechte start kunnen n'e toch
terug kiJken op een leuk en sportief seizoen. Wel noet er neeÏ felheid in dit elfteL kom(
Voordat ik over iedere spel-er iets 8a schrijven, vj.l Ík toch ook d.e ouders bedanken die
dit elft8l bij gestaan hebben en gezorgd hebben voor het vervoer. Ik wens iedereen een
zonnige vakentie toe en tot het voLgende seizoen:
Arno Blom: Arno bliJf zo doorgaan mÉ.ar ga lreI uat aan Je snel-heid doen en ríat feller Eag
ook wel' Het overspelen 6aat goed, probeer veL vat harder te schieten. Je tegenstdnd.eruit spelen gaat goed.

Patrick Bodaan:
yer voor ziéh u
zomaal ergens n
bruil yan,

Patri.ck CooLen: Patrick heeft dit seizoen bewezen dat hiJ achterin best zlJn naruetJe
gced.e verd.ediger kan ziJn. Kon weL wat vaker treinen

Moha.mned Eloualti: L,aat Je niet door een tegenstander van de bal- afzetten en concentreer
Je neèr op het spe]. Kom eens trs,inen dan ze] je snel beter worden.
Erde+-Kigi: Erdem is een rustige Jongen en heeft maa.r een pa&r wedstriJden in E6 meege-
spee}I. Hii heeft best een aerdige techniek near d.oet eÏ verd.er velntg mee, Veel succesin de D-kLasse,

Kalin rrigv: Kalin is ock een rustige Jongen en probeert veel'met de bar, uaer nag 'Dest
vat fane.tieker vorden. HiJ staat best ziJn nennetJe op het veld, maar speel d.e bal vat
rneer over. Is sLtiJd vel op d.e treinirrg,

Patrick is een fanatiefe en enelle jongen, het is Jamrer dat hiJ de bal 1

itspeelt, ga hier vat &an doen, Probeer de baL zuiver te speJ_en en hen niÉ
aar toe te schleten. Je hebt een herd schot in Je rechterbeen maak daar ge

staat en d.us een

nonn Nolten:
tie ean en pL
ziJD BannetJ e
Ier te zÍjn,
Marcef Poot:
een bal- aang
moet Je vat

non is goed. vooruÍt gegaan met voetballen, duïft. zelfs een t tegen 1 sttria-
a,a,tst de bal soms zeer goed naer ziJn medespeler.'Ook steat hij achterin
naar mag best wat fell-eï vordeh. Heeft achterln -betrezen een goed spel-verde-

hou dat zo.

Marcel kan best een balLetJe trappen maar sta niet altiJd te vachten tot je
espeeld kriJgt. Verd.edigen hoort er ook bÍj, kon ook eeng trainen en verder
ean Je cond.itÍe doen.

4$Sl-Bggbf3!: Aníe] is het sLuitstuk van dÍt eLftel hiJ heeft echt bevezen dat hiJ goed.
kan keepen. Probeer zovee.L Dogelijh naaÏ de keepers -traini-ngen te ga,an.

Naar welk eLftaf Ju1lÍe volgend seizoen ook gaan, ik wens Jullie veel succes en voetbal
pl-ezier.

Win 3l-om.
LENS T'1
Fl begon B.an het begin van het seizoen te voettal]en in de F-klasse 2. Na a,anvankeLÍjk
gedecht te hebben ttat het toch vet moeil-iJk zou vorden, bl-eek het na enige goede reeul-taten toch wel mee te va]Ien. Tot d.ecember verd er na vele prachtpartiJen maar 2 x verlo-ren. Gerukkig hebben ve in die tijd een keeper gevonden, lrat ons _i""ro àIIu"n maar ten
goede kvam. Na december uerd eï Ín tle competitie niet meer verloren, wat op zich natuurl"i.
een, schitterend e__prestat ie is. UlteindeliJk berelkten ve een kneppe 2e plaàts net L punt
achtexstand op vrOs. Klasse, jongens daar hebben Juuie prima ,oor 6eweikt, Ook op dË
toernooien Lieten ve ons van onze goede hanten zien, I,te behaaLden 3 x Le, L x 2e en l- x
de lre pJ-aats. Het leukste en gezefligste toexnoói vas in Limburg. We behaelden daar. d.e 3eplaats, maar zoals iulLie daar speel-d.en uaren Ju11ie voór nÍj tlà beste. I{aar de grote vín,naa.r in Limburg lras MÍchael ?'n vader. Hij ]ras de èrukste en grootste sfeermakei, wat

.d-ns een veekend gef om nooi-,, te velgeten (nog bedankt Finus). HopeJ.rJk ieder Jaar voor'herhal-ing vatbaar. Nu, Jongens het seizoen is teneinde. l.le 6een zo góea aLs atlemaaL naar
de E-tJes en hopeliJk gaat het doqr net zo goed. a16 s,fgelopen js.ar. AfzonderiiJk no6 een
stukJe over juLLÍe apert. ledankt Jcngens ih ben trots op jutJ_ie:
Te beginnen bij:
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Potrick: onze keepeï is in oktober bij ons gekomen (of was het gekocht?) had nog noo1.E g(keèpt' maar heeft in de vedstrlJden a1 nenig doelpuntje voorkonàn. GaÈ.t steeds beter.Prima Patrick.
een prina verdediger, blijft gaan in d.e uedstriJa, Heeft ook ar- neni8 doelpuntJeKlagise Eaymond.

sebg,gti?gn r onze stofzuiger, is voor een tegenstander moeiliJk te passeren.
en blijft gaen Ín de rredstriJd. Iieeft ook aI een paar doelpuntJes iemaakt.Sebastiaen. KLasse.

Raymónd:
gemaàkt .

?it overal bi
Ga zo door

&rl!Ïtc' I{et }eest op het vel-al, is supersnel en overaL te vind.en cp het vel-d ! heeft al ne.nig goede voorzetten en d.oel,punten gemaakt. Doorgaan zo hé het gaai steeds beter Jorinho,
Achned: onze kleÍne Lnaradonnai een hel-e knappe voetbsl-I]-er maar nog iets te kLein. Heeftook e} een paar d.oeLpuntJes gescoord. Nog een jaar F .a.chme,i,' en gà zo dcor hé. prirna,
§gggy: onze niddenveltlet passeert makkeliik een tegenstander en scoort ook regelratig. A1leen probeer iets neer over te spelen dan gaat het nog beter. K1asse hoor.
L?grinho: een van onze betere voetba]l-ers die vaak scoort en heet mekkeLiJk passeert. HiJwiL nog lreL eens een mannetJe te veel nemen wat vaak echt niet nodig is. pïobeer ietsneer 1',e kiJken den word. Je echt één van de beste. prj.ma.

Michael-: onze rechtsbuiten, heel- er6 snel goed kiJkend en ook nakkeliJk scorend. Heeft almenig vedstrÍJd in ons voord.eer beslist en kan ooi heel goed verd.edigËn. Kl-asse Michael gzo door tian hebben we nog veel plezier vsn Je.
I{ick: gEst ook steeds beter, is sner- en op r-inks een goed,e spits, Heeft ook ar veef doel-punten gemaakt en speelt ook goeal over. Dóorgaan zc nè NicX,'
ZoaLs luLlie l-e?en hebben JuIlie allemaaL geecoord en prachtige partÍjen gevoetbald. l{ehebben niet veeL verlbren, wEt natuurr.iJk ;chrt,t,erend is. ook vir Ík MÍche.er_ v/d voort enRoy 0eldrig nog bedanken voor de hulp biJ d.iverse ved.striJden en toernooien. Moeiteloos
*lo:: *,.+:: !: Pli :::. in het team-auriup.ut. Bedankt hoor. I+e zien eLkaar veer teru6or:J (te 'tj-tJes an holel-iJk.weer net zotn succesvo] en plezierig al-s het afgelopen seizoèn.Bedenkt Jongens, preLtige vakantie en tot eind augustus.

ufus re 
Jul-iie Leicer' Rein'

fn september begon een groepJe Jongen§, een aant,al ],ENS-ers en een aantal nleuvelingen,zeer enthou§iast aan een heus voetbe,tséi zoen, De eerste veken verd.en oefenvedstïij den ge-speeld, o,et een zeer red.eliJk resuLt,,at, En toen,.,, redere zateÍcagmorgen r.iepen ve ar-sezels te s j oul'ren op het ve]d' ,oe s,eeld.en a1s reuzen, maer vèIen Krein öuimpJeà i1 ,urgu-liJking rnet de tegenstanders. Na.rànge speeldagen moesten r,re steeds veer de motor oprad.enom' na ueer eens een verllespartiJ 
' positÍef te staan, rnet opgeheven hoofd, on de vàIgenclttegenstandeï' es.n te kunnen, Helaes hàdden we steeds r""r pu"Àl De KN,B zag op een gegevenmonent in det deze grotc ploeg verLoren zou go.en voor de óompetitie e$ zette ons in eenvoor ons betere poule. En toen ves LEN$ Fz aÍ ae punten-roveis kqiJt en al-s een ,'sesan

open u" ging een nÍeuwe L'ereLd. voor ons opun. o" eeh6 &Is ezels ropence Fz-tJes werclen defiele nes-paarden van ons. Ei6enliJk lrerd tr'A de schètkener van LENÉ. Jong taLent ontpoptezieh opeens, schouders stonden weei recht en de hoofd.en zakten niet neer. Elke uedstriJdverd. beleefd. aLs een herovering I?n e9n schat, er we:-d gevcchten om de bal, goed near el_kaer.gekeken en prima overgespeeld,, Ars af en toe nog een ved,stliJd. uerd verroren, vonden
:" d.tt. al.J.een maar fiJn voor de tegenstahder en baaLden ve er zelf maar heer even van.!{as het eer§t zo' dat aan de kant ilechts de eerste minuten een enthousia.§te aannoed.igingte horen ríà§' nu schreeuvd.en de ouders van de eergte tot de laetste minuut de longen uithun l"iif om tle 'mennen' naer een ovetvinnÍng te berpen. somnige te6ensianoers zeid.en zerfsrur tegen ons' A.l-s leiders noesten Jen en Hans 'onzè mannen, Ëoms J.n'teetJe in houden,uant zlJ waren neesters bij een al'trap van de tegenstandey en hai.d.en zelfs een tactÍekontvÍkkeld biJ onze eigen eftrep ' ne groep trerrl steeds hechter. en gevreesd.er. zelfs sint-Nicoraa.s sprintte né.ar de kantine toei tri3 ons zag aankonen en op een dag moesten ve JAC :'beloven dat we er voor zouden zoxgen dat ie een oucer zouden misieid.en op ueg ne&r iAC!endexs wilden ze nièt eene spelen. Achtëref gezien hebben ve d.us een heer fiJn Jaar gehad,Jaruler is het dasron aret de meeste hÍnderen iu.n onru groep naèï de E-tJes gaan en de 6roepdu6 uit elkaEr moet valren. Kees, Ba,rry, rrerci , 

. 
vincent , ],Íichaer en Eoy vord.en d.ooï trred.,NieLs, Tomnv, Jan en Hs.ns 

-veeJ- 
succes gevenst órJ o" r-iJ"" en Jan en írans hopen dat trred,Iliels en Tofl$y het vol8end Jaar ríeer nèt zo veel- prezier biJ de F-Jes zuLLen hebben als aígelolren J aar.
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De oudÈrs danken ve voor het vèLe schreeuven err d.e doktoven al-snxede Fredd.y Heineken voorhet smeren van de kelen na een wed.strijd, I{iJ vonden het kortom een heel leuk Jaarr
Ja! en HEns.

!E!§-_{L
llet' vcetbarseizoen 90/91 vootJ de allerJongste voetberreltJes begon voor dit zeven/negen-tal niet zo ge*eLdig al-s d.e rneeste (ouders) hadden gehoopi. fq"t-U"or. l. frit a1s Lei,dst€ln JuLLie s.llereerste vedBtríJd. verd er met 23-0 van een-reed.s ineu"pu"fd en veel te laaÈintedeeld 0r&af-l{il-Lem-vac verloren. Ook de volgende drÍe wedstri]de; (rnet ondergetekendeai-s leider ) in d.eze hoge poule verden kansr.oos vï1o1gy_. Maar dooieat jrui" op $oensd.agsmiddags aLLen gingen trainen verd. vel duideliJk dat UilLem Blom JuJ.lie eL het een en an_der hed biigebracht. Segin ohtober werd.en ve in een tagere poure ingedeJial-Àp'à""r.ï"i.,.
L990 !'erden er op. LENS eerst fotors van ÈIIe eLfterlen genuàkt un "i""iaun we een oefen-wedstríJd tegen FL, en dat er een verschikkeliJk goed voetbellertJe vas biJgeko,ien vleliedereen, meteen oP. Daatna ging. het in een lagóre poure veel, betei er. y,ierd verroren naereÏ w'erd ook gevonnen ' Even.Hat hoogte en dieptepunten van de resterende uedstrlJden in dlseizcen. De.eer6te vedstrlJd een schitterendè oierr+Ínning op en biJ vcs 20 oktober eennederJ-eag biJ loosduinen vsn 5-0. Ook een datum die viJ Ils teiderl, orrdu"" niet snel zullen vergetèn ' Na de 5-6 nederl-aeg biJ loosduinen een 5-0 overwinning op LJaakkvartier, enn€r nog tdat meet ven zulke wedstriJden begon d.e uinterstop. »e vinteistà! leek dÍt eute1niet veel goeds gedaan te hebben (ÍJs en-sneeuw in de beien f) Oe omrnefrËer kwam biJ HESuit ne een gewerdÍge wedstriJd 6r.ngen we voId.aÉ,n met eeh 1-r- naar huis. D8arna i2-r. winsto! Duindorp, 7-2 verLÍezen ve.n Brc. Maar een perfecte O-o o""""innin6-àp r,oosauinen Ien hadden vaar daar niet. in d.e eerste.wedstri]d dÍe viJ tegen hen spËeràen net 5-o veï-J.oren, Tegen Loosdulnen bewezen onze (mÍJn) 3óngens dat dit seÍzoen ontzettené veel ge-leerd is.
DE TOENNO 0IxN.
Loosduinen:
B,M.T. :

1{iLhelmus:
Archipel :

LENS ;

Meurl.ce:
ken. Hee
6cofend.

MlcheeL ter r,.
Len, na8,r bLee
noeten ,ni ssen,

3e plaats
Ie lLs.ats
2e plaats
5e plaats
2e !]aets

(of va6 het de 2e?)

(tegerr zeventallen met 2 E-tJes)

Spelletjes B.M.T.: ae plests
Spell-etJes LENS : Ze plasts
En nu julLÍe J ongens :

Ed,in: Deed erke redstrlJd z'|l uiterste b-est, meÈr is no8 een beetje bang om d.e bel af tepakken, komt nog we.l-. zat de laetste veken hé1aes in de iappenoand. vanvege groeÍpiJnen..Heeft ys,n Basben ook gehed.!.

Kevln: Heeft in ziJn eerste seizoen ontzettend veel geleerd, stond in het begin belletJesaf te vachten mao.r begreep rater dat hiJ ook moet kunnen verded.i6en, Nret tegen Je verlieskunnen ts goed: maar seheld.en tegen med.espelers en tegenstend.ers -is heel ers fout. IIeeftdlt selzoen een peaï gescoord !.
Segon ars keeper maar zag det lster toch niet zo zitten, en r-iet det ook $er. b1uft els speler ook ziJn vaard.e bewezen net bs,I]en èfpekkend, voorgevend, en

: speelde ln het begin wat cnwennig ra.s een beetJe beng voor dle harde bol-f ook aLs keeper 6.1tijd zijn best doen: Hebben r+è doo:' ziekt" "", tiJfu"maar toen Je weer tèrug Has glng je met sprongen vooruit klassel Ga-zó door
Iulcheal 0': i{eeft bewezen dat hiJ voor elk eLfter nuttig ken ziJn, heeft ln de eerGte ved-striJden verdedlgend uitstehend verk verrÍcht, vond zelf dat scoren ook $el- Leuk ts enheeft det dèn ook gedaan,

ngpsldot Houdt ervan oIE de tegenstend.er in de mai.in6 tè nenen en aleed d.at dan ooh. Heeftelke qedstliJd ontzettend veel- gelopen en heeÍï ook een paar keer gescoord. I.JiL ondanhs'dÉt hiJ nu ln zoetermeer woont toch biJ LENS briJven, en zo hoort Àet ootr,
xsmgs: De JoÈg6te uit ons-tearn heeft als heeper bevezen dat hiJ een red.der in nocd kanziJn' Gooit zich vcor ballen elsof_er geen tègenstander in de iuurt is. BlJ Remco is ookgeblelren dat Je op de trainÍng vee] kai J.erenl ook voor Jou. Ga zo door.



Iio6er: Toch lrel de steunFÍLaer van dit team, harL ln het begin vBt nceite met lui6teren,naa]' di't ging leter veel beter. Heeft in de verdediging heéI vat aourl"nt"n vooÍkoflren, erschopte ze, ze bll tle tegenstander er gewoo:ï in, veÀr àrcces en prerrài--ror6"nd. selzoentil de E-tJ es .

?ak+rin; Heeft, het niet zo op om de verdedlging te heJpen yond voorin sper.en en scolenveel reuker. Begree! l-ater dat verdedigen en overspeLen ook belengriJk ls, en kreeg hlermeer kaneen om te scoren. Jammer dat dÍt niet altijd l-ukte.
speJ'ers, oudere, supporters (en dÍe hadden ve tl) Jeugdkorlsrissie, troiners, kentinemenser
schej. dsrechters ellemaal ontzettend bedankt voor: Ju]lie steun,

'IerugkiJkend op een Beizoen, kan lk aIE l-eider ven een J eugdelftal zeggen! dat ih het neiprezle!' Eedaan heb. rn het be8Ín van het iaer wa,s het yoor de meesten-àn vcorar de JongstsPelertJes nog het cntdekken.Helke kant uitgevoetbald moest worden. lu, p"r" spelertJe6vielen af. Mser net diegene dÍe overbreven iormdsl r,,i; rk, en oàor' 
"efi"ontenen op de tralningen, begonnen wiJ de puntJes binnen te haLen en Leek het net slsof L'e nool+* ruet 2L-0vevroren hadden. r{at vcoral opviel rs, dat e.r.s de sper"ertJes "ri"nàjur r"t elka&r vorden,e? een teBríverbend ontstaat. Het is JBrmer d8t dit ieuke éfft"ffuitrË-nrl uit etkaar velt.

::Yj^::"n, FaiJas en noneo, ik vens jul1ie wel. voetbsLpLezier in àe E_klasse volgend
IÍarce1.

rPNs 15
JoD€ens nu het seizoen 90-91 

- 
E,fgelopen is, is miJ gevraagd rat over JuJ-tie te sch:.iJven.zo,'rs Jul-Iie gèmerkt hebben doe ik àit, niót graag, omdat tk vind det L,e met z'n aI]envoetb6,rJ'en. voor d.eze keer maek ik een uitzoiderlng, maar ik ïil nÍet det Ju]]ie elr.-&ÈrPegteb s,nder8 schliJf Ík geen verslag meer, zodat d.e andere erfter-r.en niet veten hoe goedJull,e kunnen voetbalJ-en. Nou vooruit d"ur i*on \íe d.en:

Pgtgr-LgrÍe; Je hebt veinÍg hoeven te doen, naor er-s het nodig vÉ,s dan 6tond Je er. ïk"vlnd het.Jamner tlet Je niei_ueer rirt keepón, màar weI te begrÍJpen. voor mlJ ben Je eehkeeper die net zo goed is aLs Stanl_ey l,tenio.' 
'--

nuud Vereecken.
],ENS T'4

Michee] VoiAt:
of het nou echt
te J.eng voor bJ.

Stefan Veraar:
esn hard. schot
mool weren dat
twee of, drle kegls Je naar vor
Rene Verhe Wat ben JiJ lekker gaan voetballen Joh. In het begin (ongeveer een helf Jearterug docht ik dat Je vat behg vas, meer rat heb ik me daarín vergÍEt ( geJ.ukkis). "'i JbLÍJf,t Eoeè s toren en als liJ dÍe bal, vitt hebbe n dlen krlJg Je hem ook eL.l-een 41 doordatJe zotn d.ooru etter bent hierdoor heb Je zelf6 nog Feten te scoren. BliJf zo doorgaen enJe vordt een speler zoals Frank de Boer.
Ricerdo Ki JiJ bent onze le6erve keeler en doet dit goed ook e1e Je veinÍg te doenkrÍJgt ( denk meaI een6 oan die reddtxg biJ het Vuc-toernool ). A16 Je voetbalt kom Je erhard in, Je bent nÍet bang en ook JiJ speeLt 6oed over. Voor uiJ ben Je Jan l,Iouters.
Bobby Cramer:
en uaekt yoor
nog meer. Je s
zoals Braln Ro

Kenny Mombou:
. tiïài-llË-GËt
JiJ bent een §

ontir erl 0mur GokcuI ;

I(an Je altiJd op vertronven en speelt goed sofien, Het mÉeir! Jou hÍete ulter of voox i6. Moet a1leen opletten dei als Stefen near voren gaat Je nletiJft. Voor mlJ ben ,1e een spèler e.Is Denny Bfind.
JiJ bliJft altiJd achter, kan lekker een tegenstander afstoppen en Je hebtover Je. Door dst harde schot heb Je {eLeeni doelpunt,en gemàekt die-rozeLfs ik det niet zou kunnen. Een iegenstander rtroet ;ou níet 6én rnaar veJ.er vcorbiJ wll hiJ oen ks,ns maken. ook JÍJ ncet wet meer op MichaeL Lettenen gaat. JiJ bent een speLer eLa MercÍaho Vink,

JIJ hebt soms bevegingen die nlet te volgeu ziJn, Speelt (soms te ver) vcorons de goeLtJes, probeer de ba1 vet Oichier bli Je ie houàen en Je scoortpeelt lekker over en dÈt bevaLt BiJ, Gs zc dooi en Je vordt een ipeter 
-

v.
De top.corder van het er.fter, Je verkt lekker herd en s!ëeLt nÍ.et egors-we] alleen ul1le! 6pelen). .re r^,ilt o,ndere èok beet ]etei scoren (goËd jon).peler (hoe kan het anders) ven het typu Ounniu iergtramp.

Ven Jul1.ie. veet Ík nog nÍet vat voor spelers Jul,IÍe ziJn, De toer_en afgeverkt hebben Jullie 1aten zien ér beist-ztn in te hebben.
nooien dle ve nu hebb
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2ioals Jul).j,e BernerkE hebben ziJn JulLie elleneal vernoend naar spelers van AJAï. DuB ,ou
ik Leo Beènhe.khe:: moeten eIJn. Ook Leo tseenhskkel heeft veleens aan$erkÍngen dug Ík ook.
Deze zÍJ n:

t) Dat Jullie niet ÈLleneal op de trainÍng koflen en dit is besllst nodlg zodet 1Je nog be-ter KUNIIIEN en GAAII voetballen.
2) Er wordt nog tevéel de ba1 van elkear afgepekt veard.oor ve de bel ean de tegenstan6er

verllèzen.
3) A15 j.k JuUiè wat vi]. uit.Leggen l-open sor.mlge §Pelers 1Íeg zed8t ik Jul]ie eerst weer

biJ elkaar moet Ioepen.

Jongens verd.er heb 1k het naBr trrn zin gehad en haop det ik dat $lJ Ín deze forms,tle kunn
bi,iJven voetbarlen (want 6én keer veïl-oren in de conpetitie ls zeker niet 61echt) ën lrensjulLie een prettige naar ook een zonnÍge vakantle toe.

JulLie ieider, Melis Kipp.
P.s. ïk hoop vool het volgend seiEoen }Íeer op één of tvee vaste keepers en vraag aÈn JevrÍendJes of ziJ ook biJ LENS wl11en konen voetba:.]en,

Eindstanden LENS:Jeugd.

Lyra
Blauw Zvart
ÀD0
],ENS A1 It

Scheveningeu
YeJ"o
vuc
FiJ svÍJ k
H3S
nvc
DSVP

NVC

NAVA
HTSV

Quick
GDA

GONA

HVV

Quintus
IENS 82 *
quick Step6
rtDè

A!0
DWO

Vl""e s se Delft
DHC
We6tlandia
DSO

HBS

Lyra
Quick
RVC

. LENS CI tt

DW0

Zwervers
DHC

DS0
sc líeyenoord
Al.exandria r66
VUC

I,ENS B]. I+

NVVH

\{estlandie
Is-GIev. SV
AIíAVV

Juvents,s
Cromvllet
quick Steps
HW
LsskkvertÍer
Toofen
Quick
Die Haghe
Postalia
WIK
GONA

nvc
LENS 83 ,t

NAS

20
20
e0
20
IU
2C
10

'to

20
20

?0
20
20
!0
20
tn

11

22

1é
éí
22
aè
22
,,
1à
)2

25
É,5

oa
2ll
t9
oa

19
r.9

)a
al

2L

20
1T
20
1ó
to
1V
18
1è
DA

Ib
19

29
2B
D'l

D'1

20
li
'i,

1.1
11

31
29
^O
1t
éI
2l+

Ë.L

t9
L7
L,

0

?9
ct
25

LB
J-J

t2
9
B

!

20 3lr
20 33
20 elr
t8 22
20 2?
20 22
L8 19
L8 13
20 i.0
209
206

J4

29

!y
to
L!
10

9
D

\2
J4
29
28
D<

?2

i9
I?
rl
1?
t"?
i,t

9

20
20
20
20
,^

Hoeltse Boys
Quintus
I\restl"gndia
Spooïr{1J k
Laakklrarr. ier
LENS C2 tt

Hoek ven floLland
l{est}andÍe
t 6-Gravenzand.e
SEP
Bahemen

Quih §t,eps
LENS DA ti
DHC

VVP

Schevenln6en
DSO

DUNO

15
10
i5
L5

1y
a'f
2\
DA

t-ö
1B
1Í
t?

)a
1L
2t
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I,TNS )i II

B].uuv Zvart
nvc
VIOS
fionselerAÍJk
Dr,í0

Velo
RAVA
VCS

Trlorrph
Iii the 1mu s
Juyentos
I,eakkvart ler
L8NÈ D3 It

Qulck Stels
Cronvllet

Tedo
PostaLis
SVPTT
Vredenburch
IENS E3 tt

vuc
l.IÍlheLrnus
ODB
lía6senear
§EV

vuc
IiBS
OD§

Groen Hitt!B

BTC

Laekkvartier
LEi'ls E6 $

NKAVV

B?C
lÍJ svlJ k
HBS

LENS Ï'3 it

Quíntus
vr0s
t s-Grevenz.
ÍJÉE kkwert ier
Dutndor! SV
!oosduinen

Quiclr-
LENS E]. à

Schevenlngen
tTc
sv' 35
Delft
Na&l,dvj..1k
sEv
ADO

Bij sviJ k

DW0

Duincord
DSO

vuc
0§c

th
Ilr

Duindorp SV
DHI,
LEN§ E2 

'ISeheveningen
BTC

KiJkduÍn
quick
HMSH

IIS Íexas DHB

Quick Stepg

Cromviiet
Westlandia
Quíck
IíW
Vredenburch
Quiek
IENS E5 í
t s-Gràvenzande
I s-GrÈv. SV
i,lonstèr

10
10

B

2

14
1a

t5
10
r.5

1B
i'l
1?
18
-tb
rO

IO
ib
L)+

1b
Ib
16

4!
-LÓ

18
6

3

20 18 3r
16 26
t6 2,
\7 20
r.í 1l
L6u
JO IJ
L8 11
Ulo
175

18 30
t5 26
18 2h
tB x8
IT 17
L7 L6
18 1l
16 10
17 .10
L8 10

èo
2ll
23
L9
1B
1\
xll
tL

9
Ir

76 26ir 2,
1? 2u
L5 ?1,
1? 18
L8 1,
15 11
18 10
r79
1.6 

'8ru
o14
8ra
t(Bï
ío
8,
8\
,3
te

2\
?Lt

22
10
1\
1r.

o

6
6
6

t\ aj
llr 2h
Ll+ 2i.
15 i7
16 1?
tl t6
1)+ 1)r.

J4)
]l+ 5
16 l+

dl
?\'10

_Lb

IJ J.Ö

th
18
lb
L7
17

B

11

11

77
77
tt
Lq
13

5

tr 26
t5 26
L'I 2\
i.? 23
l-]l 18
1? 1\
1, i]
-LO ö
.ro ,
L63

i8
17
't?

A

7
7

i
'r

6

Groen Hit'!8
LEakkvat tier
De'rJo
VC§
T"ENS E)+ *
JAC
s0À
CronlYlieÈ
VVF
ts-Cravenz.

VUC

ÈIjV
6v Voorburg
fonegido
IEIiS tr'\ iI
Dlí0
TonegÍalo
WÍ1heL1ru6
Gr.l.íII VAC
3lauH Zual't

HES

JAC
Schevenlngen
HVV

Qulck
RAS
LENS F? I'
DUNO

BTC
ODB

L8
J_b

I'
1B
]lr
I'
x,

13
Ll+

13

L3
1l.r

L5

30
?\
23
22

],1
10
I
5

27
26
20

16
1lí
t7
15
TO

1?
18
17
16
16

o

11
L1
1lt

b

VIOg
i,EN§ T'1 t'
NaeldvlJ k
Iaakkvart{er
VU§

Dll0
Ds0
RKSVI{ 

.

DUNO

16 20
+4 J)
16 }e

13.

I
6
?

IïI(DEO
I.ENS T,5 II

0LiYeo
Qulck
SpoorviJk
r/redenburch
nvc
ArchÍpeI
Vlt. Delft
VVP

Sport /sueldae

Speu-etJesdag 
-o]) LENS, tevens afsLuiting ven het seÍzoen gL/g',. ltat, een opkomst d.eze da6,t r,*0 Jeugdr.eden r Nadat de.groepeh 

"",1Ën 
ireàà"uld, kon er begonhen vorden. Kinderengroot en kl-ein anuseerden zich net hèt op vuld 3 uiigezette "p;i;i;;rii. Dat het een enander soms een beetJe onvennlg r.ros, nochi de pret nrët arutke-n, h"i ;;É ds.n oo1r er. geulÍ15'L5 uur; einde ven het eerste geàeerte' rn àe kantlne rerd iétlereen getrakteer6 op li-' nonade en rose koeken en het ÍÉd von arontuu"' !ing"À"ààià.- i""r-à" "eàrlr" 

ronde. velenhedden na deze rond a1 !riJ-s. en vror.uk gtng tèaeieen ,rue, terug-na*i- i,"t ,ruro voor hetvervol6 van de spelletJes' Met veet entoisràsme-en in een snel íempo *,ero ook det *edeertÉofgeverkt ' Alte deelneners w&ren gedoqcht en veL ïond r8,oo uur 
-r^,eËr 

ii eu kàntíne, r.raeriedereen na de ul1;reiking van.een herinnerings -oorkond.e vor sponninl nog enirele minuten oIde 2e rondcvsn de 6rcte LoterlJ rnoeot wochtei.



Dit vachten ve:'d" beloonti , vant vlot gingen de leuke prijzen naar de gelukki.ge r.rinnaers.
Na het .rerloten var de hoofaprijs rreen grand.ioze opblaasbootrt knald.e in Waterfoo de Disc,
e:: l{:ietterden op het terras de barbecues. Belde &ttrakties verden met gejuich beg}cet. 0'
het l(ceLe terras d.eed men zich tegoed ean een hapJe en een d.r€.nkJ e, en in het varme wate
lco rapte en hip-hopte iedereen er f'rstig op 1os. De leatste d.eelneners van d.eze grandi-
oze d.ag gingen cm I 21.30 uur vermoeid naar opgetogen naar huis. Conclusie; Zeker een da,
di.e voor herhaling vatbaar is. Rest: een $oord van d.ank aan alte]l die bÍj deze dag mede
flcgelijk naakten. De feiders en B-junioren op het veld (klasse jongens), De moeders en
vaders die assisteerden bij de barbecue, in de kantine en achter de bar, A1les bij elkaa
ruin 50 nensen die hielpen deze dag tot een succes te maken. fedeïeen een hele prettige
vakantie en tot 1.clgend seizoen.

de 0rgani satie .

P,S. I{ier nog oe prijzen die door alïezigheid van d.e rinnaers niet zijn afgehaald:
1. Poker spel kl,eur vit fot nj. 519
2. Kleine Li-uo kleur blauv lot nr. 531
3. Kaartslel (aullel- in kunstled.eren etui). to1. nr. 57T kleur blauw,
Deze prijzen zijn in het nieuve seizoen aftehalen 'oij lrlarianne v.d. Donck.

A}]-e leest-aktivit eiten op een ri.i.
i'íe blinhen teïug op een onge'luij fel-d gesfaagd voetbalseizoen, vaarin veel gevoetbald.,
rnaar ooir veel gefeest ïerd. llet feesten begon in de herfstvakantie van a5 t/n A9 oktober
A]le F-junloren hai.den een toernooi op LENS. ! s-Avond.s in het donker, vas er een lange
strandvand.elj.ng , terug op IENS een bingo net leuke pïijsjes. Na afloop snel de slaapzak-
ken opgezocht 'want a1le kinderen plus vier uoeders bleven slapen in ons clubgebouv. Voor
E 1-2- en 3 één dag later een ongeveer gel-j.jk prograffna. Hier ï1eef de trainer en enkele
jongens va:i d.e B-selektie slapen. De E naar huis, de D erÍn. Een soortgelijk programra
werd afge-derkt. Bij deze jongens bleef ook de eigen treiner slapen. De laatste d.ag varen
E I+-5- en 6 aan d.e beur+", zij hebben een heel geze1li6e dag gehad., helaas kond.en ziJ doo
orgeni satorische redenen, niet bl-ijven sLapen. DÍt is later in het seizoen goed genaakt.
Iedereen had. 'reel- ?lezier deze r.reek, cok de B-junioren die assisteerden, priua jongens I
Snei Sint Nicolaas gebel-d! De Goed Heiligman vist zich o! vrÍjdag 30 november even vrij .

t,e maken voor LENS. Deze dag zaten ! )+0 kÍnderen vol spanníng te ïechten, er lraren aI
trvee pieten maar Ëaar bl,eef de Sint ? Eindelijk , daar vas hi.j, een half u'rr t,e faai: (au
tcpech!) ondanits de druHe, bleef Ce Sint toch nog zotn 11/2 uur op LENS. AIle kinderen
kregen hetzelfd.e kad.o, d.it lras on het de Sint wat makkel-ijker te naken, tenslotte 1,'ordt
hij ock een dagje oud.er. Sint vertelde over e1k tean een verhaal-tje, ook vist hÍj a].].e k
deren bij naan te noemen, Sint befocfde in i991 zeker veer op IJENS te konen, i{a Sinter-
klaas r,-erd op vri;dag 21 december het kerstfeest gevierd net alLe I-jes. Cm i7.l-5 uur
schaarden elle kinderen zich net hun fevorite speelgcedbeest rond. d.e kerstboom. Ze Lui-
sterd.en rrmet 61ceiend.è orenr nàar een spannend ke::stverhaal-, d.at docr een vad.éï rrerteLd
t-erd. Halvervege het verhaal- gingen de klnderen aan tafel- voor het rrKerstdÍner,1. Na ge-
smuld te hebben van al-lerlei lekkere dingen, zochten ze hun plekje bij de kerstboon veer
cP en iuisterden verdex naar het verhaal, O?n 19.30 uur arerden de kinderen door hun oud.er
c_cgehaald. en.gingen naar huÍs. Vervolgens op 22 decemler "d.e Vosse;achtr voor afle E-jun
oren' De kind.eren vonden d.it reuzend. spannend rrveten julIie het nogr? De \,ieerwolf in tt
!ark, Bromsnor die JulJ-ie hiel-g met oversieken, de Zverver op rt schoolplein, de Judoka
{iie ju1lÍe p:'o}eerrie te grijpen, d.ie vreselijke Dronhen nan bij de g}asbak, de lvlonnik, d
Arabier, vliegenier, S_Dook, Soer en Clovn. Na afloop van d-e Jacht vas iedereen terug op
LEI{S. Ue aten blood;es en dronken chocone}. Daarna ncg met a1le vcssen een ballonewed-
strijd., net a1s hoofCprijs een praclrtige ldalknran. Nu volgde va'r, feesten betreft een stif
tijd, niet wat voetbal aangaat, vent met voetbaL is het altijd druk op IENS. 0p B febru-
8,ri een feest vooz' all-e D en C-junioren. Een hel-e gezeUige avond, net r.uziek, lekkere
hapjes, drankJes en veeL spefletjes. De jongens had.den een spelLenkaart op naam, die gÍn
gen aan het eind van de avond ín de rrlio8ehoedl de nanen ïerCen getrokken en de uinnaars
k:'egen echt nooie prijzen. (De loterij van deze avond vas gratis! ! ) Enkele veken later
d.e preci.esc d.at',:n zijn we kvijt, bakften ve op een zaterdagmorgen met 10 mced.ers, 380 pann
kcei'en. Deze varen voor alle f' en E kind-eren d.ie op iJENS voetbald-en, ma8.r ook voor dege-
nen díe ui-t speelden naaï thuis kwamen eten. OngeveeÏ 100 kinderen neldd.en zich, er blee
Seen kruinel- over. \.Jcensdag 27 maart, paasfeest voor a.Ile F-je6. Eerst verd er prettig
getraind. Dearna aiLemaal schoonge'w&ssen nsar" waterloo, vaar al,Les klaarstond. De ki.nde-
ren maakten zelf Seirleurd.e ej.eren een chocolad.e kip en chocolade eitjes een leuk paas-
nandj e .
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51'en panlek ! ïe kve-1en )+ eieren +.ekort, een slirnne Dloeder Loste dat op dcor snel- l+ eie-
ren uit te blazen en zo de zaak te redden' Op woensdag B mei, voor E \-5- en 6 een dag

met veel voetbaf en and.ere aktiviteiten, georganiseerd door d.e trainer, die " 0 schïikrl
toch vrij onverwacht in het ziekenhuis belandde (inmiddels heeft hij ziin aktiviteiten op
IENS aI lang veer heïvat en het gaat goed xnet trem). De tïainer van E l--2-3 verving hen
d.eze dag en ! moed.ers lrerden vederom bereid gevonden om te blijven sl-apen. All-es liep pri
oa, het hele progranma verd gewoon afgewerkt. ts-Avonds in 't d.onker een strandvand.eling
,'spannend hé,,. De volgende d.ag verd. het feest afgesloten on 12.00 uur met pannekoeken
etèn, vaarna leder kínd. d.oor zijn ouders verd opgehaald. Tenslotte het eindfeest op B jun
dit staat iedeïeen nog vers in 't geheugen, (zie versl-ag hiervoor) Er uas een speetcir-
cuit op veld 3, in de kantÍne draaid.e het rad van avontuur, in lIaterloo dreunde de d.isco
en buiten op het terras verd. gebarbecued. Een heel geslaagde dag die tot 2i.30 uuï duurde
Bovenstaande nog eengd.oorlopend. kom ik tot de conclusie dat de A en B junioren er nogal
bekaait vanaf konen, en iI vind. dat we met jutlie moeten beginnen in het nieuwe seizoen.
De organisatie heeft erg veel plezleï gehad. uet het bedenken en uitwerken T an alle aktívi
teiten en laat zijn gedachten a1 veer uitgaan naar het nieuve seizoen. We bliiven vol
goed.e moed bezig er iets bijzonders van te naken. IENS is gelroon een hele leuke verenigin
die probeeït zoveel- nogelijk te doen voor haar jeugd.leden. I,le bed.anken iedereen die zich
het afgelopen seizoen voor d.e jeugd heeft Íngespannqn "vad.ers, moeders, lelders en trai.n-
ers,r en nodigen ied.ereen uit suggestieÈ en/of nieuwe id.eeën, kenbaar te raken biJ de Jeug
Ieko of Paul v.d.. Steen. We rekenen ook het volgende seizoen areer op U, vant zonder huIp,
luht het niet, Nog:maals heeL hartefijk bedankt een pïettige vakantie en tot het volgende
seizoen.

Jeugdfeko .

Seízoen 9l/92
Na de vakantie gaan ue begin augustus al-veer van start met d.e voorbereidingen op het nleu
we seizoen. Hard. en veel- trainen en proberen om in de gunst van de trai.ners /.Ie id.ers te
vallen door een positieve instelling tiJdens de trainingen en ïedstrÍJden en natuurliiir
door zo goed nogelÍjk te Yoetballen. Via deze kopy laten ve onze Jeugdspelers zien in
velke groep ze voorlopig zijn i.ngedeeld. Het zijn voorlopige groepen d.ie door de trainers
zijn sa,mengesteld in overleg met de jeugdkommissie. Helaas kunnen rle nog niet het defini-
tieve trainingsschema J.aten zien omd.at de seniorenafdefing (zondag) nog niet uit hun trai
nings'"ijden zijn. Onze bedoe]Íng is het orn de A-sefektie op d.insdag en dondeïd.agavond. te
laten gaan trainen zodat er ruinte kont vooï een tweed.e B-groep op maand.ag en voensdag-
evond., Of dat gsat lukhen horen jutlie in de eerste LENSrevue van eÍnal jutÍ ve1. Voorlopi
houden we onderstaande gïoepen en tijden aan.

A-klassers seLzoen 9!l 92
De selektie bestaat uit de volgende 21 spelers: E. Alladin, M. Apontoweil' E' §dogdu,
M. Bannis, J. Bertina, J. Dameri, J, Doerga, tr'. IeLter, D. Heins, P. Hitzert, R. Jansen,
D, Jon8ejan, D. tagerÍey, D. Laners, W. Lut, M. Meurink, 11. Piracau ' D. Poo], J. Spaans,
R. Tur en IvÍ, Visser.
Trainer: Eniel Gans, telz 397 5559
Eerste training: maandag ! augustus om 19.1, uur
Tweed.e training: woensdag J augustus om 18.)+5 uur,

De A-klassers d.ie niet bij bovenstaand.e groep staan trainen op vaaïschijnlijk op vri j d.ag-

avond van 18.00 t/m 19.00 uur. Meer nieurÍ§r hierover begin augustus. De eerste tre.ining is
op vrijdag i6 augustus en ve vervachten de volgensd.e spelerg;Il. Akdeniz, M. Deurloo, G.
Gulpen, P. Herrevijn, M. d.e Kok, n. lau, H. Yasar. JuLlie tralners zijn Arno Y. Blitters-
vijk en Ílin Blon en juIlie trainen met de spelers r.a.n de 3 die niet bij de selektie zit-
ten. Veel plezier.

.B-.l(J-as sers ser.zoen 9ll92
Zoals tr'red Grens aI eerder schreef formeren ve dit jaar tvee sel-ektiegroepen die naar vi;
hopen achter eLkaar gasn trainen op de maandag en uoensd.agavond-. voorlopig trainen iul-fi(
de eerste tvee veken als 6ón gïoep en we1 op:

naandag 5 augustus vsn 17.30 t/m 19.00 uur
dinsdag 6 augustus van 17.30 t/n 19.00 uur
donderdag ö augustus ven -Lr.3u t/n iy,uu uur
vriJdag 9 augustus van ]-7,30 t/n l-9.00 uur

De trainer is Ired. crens. tel-: 36351+L8.
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De tvee Broepen zÍJt] atsyolgt ssmengestel-d.:

Groep 1: M. Alting, A, eI Battioui, M, vd. Berg, J. v Dienen, W. v. Dienen, R. Douv,
E. clen }leiJer, T. Heins, M. Izend.oorn, R. Krayenoortt, h, Nia.Bat, B. Olsthoorn, T. Ozdeni .,

J. Pronk, R. Pronk, P. Sinke, B. vd., SLuys.

GroeD 2: L. AbounèrsE, S. HoefnageL, R. Jagga, M. Jansen, H. Klopstra, M. Koca, E.v. Lee.
veE, S. Merencia, 3. Mss.ad, M. Pronk, R. vd. Ree, R. Riemen, G. Schlutei, P. Smoorenburg
V. vd. Spek, H. Vred.enman, P. Zeemeijer.

!e B-k1a6sers die niet biJ bovenstaande twee gïoelen staan trainen vaarschiJnl-ijk op de
vrijdagavond van l-8.00 t/m 1!.00 uur o.I.v. Arno v, Blitterwijk en Wil-Iem Bl-om. De eerst
training is op vriJdag 16 augustus en ve verwachten: J. Ekren, M. de Klerck, R, Koo,
Th. LacbnED, J. Soysal, M, Urgert.

C-klassers seízoen 9l/92
De C-selektie bestaat voorlopig uit de volgende spelers: Y, Sasdogan, R, vtt. 3erg, lI. Da
men, A eI Hadtlioui, tr'ikri e1 Had.dioui, R, vd. Heijden, B. Herrelrijn, J. Houtf,an, M. Mat-
theiJer, A. No1ten, R. vd. Post, D, vat. Raef, E. Sahinan, J. Sandifoort, L. Sendar,
P. vd. Steen, M. ïelbergen.
Trainer: Dick Hoonig. tel: 3605579
Eerrste training: dinsdag 6 augustus van L8,00 t/ro l-9,00 uur
Tweed.e training: dond.erd.ag B augustus van 18.00 t/n 19.00 uur.
De spelers die niet biJ tovenstaande groep staan trainen op de '!íoensdagniddag van 16.30
t'/n L\.3O uur o.L,v. Arno v. BJ-itterswiJk en l,lil-l-em Bl-on. Op voensdag 1l+ augustus is de'
eerste training waarbij r,re vensachten: N. Afonso, K. Azgeguen, J. Deurloo, f'ousí eI .Had-
dioui, M. NaÉari, D, Obds.n en S. Ranhiet. Ju1tie trainen dan sanen net d.e spelers van
D3 en Dl+.

D-klessers seizoen Ll 2
Maar liefst D-elfta1l-en het nieuve seizoen. Leuk hoor maar vel hee] moeiliJk on 2 trai

- ningsgroepen te formeren. Normea.l gesproken bestaat groep l- uit IENS DL en D2 en groep 2.
uit LENS D3 en D\. Aangezien de tearos nog riiet va.st staan hebben ve t/m eind augustus
groep'1 vat groter gemaakt oro een, betere en eerl-ijkeïe keus'te kunnen maken. AIs de teal[

- vs.st staan r+orden de groepen uiteindeLiJk terug6ebracht naai D1/D2 (groep 1) en D3/D\
(groep 2), Doe je best en we veruachten:
Groep 1: E. A.lrar, A. AJrkabi, J. ,Buis, M. DiJkgreef, I,l. vd. Donck, F. Gastri,-M. Gokkaya,
S. Gopie, J el, Eaddioui, J. ïage, A. H&gedoorn, R. Hendriks, A. vd.. Heuvel, T. Jozee,
F, Kanpfraat, X. Klopstra, R, Korfnaker, I'. v.Leeuwaarde, R. Meeuïisse, R. Nis[at, R. 0e
ned., M. Postema,'J. Pronh, K. Ramdjanamsingh, R. de nooale, A. Sen, D. vd, Steen, D. Tiez
R. VreeiwiJk, E. Wolsheiner, Y, ïasar. ,, .i
Trainer: Ton rs-Glavendijk. tel-: 36316)+0
Eerste training: d.instlag 6 augustus van L?.00 t/m L8.00 uur
Tweede training: dond.erd.ag B augustus van l-7,00 t/n L8.00 uur
Groep 2: S. Alting, G. Alnol-dus, J. Ayvaz, A. Basd.ogan, A. Bharos,
J. Brugman, S. Essiad, A. Jhinnoe, E. Kisi, F. Lock, F. eI Masoudi
D, Roos, H. Sahin, S. SÍregar, R, yd. Snoek.

Trainers: Arno v, Slitterswijk en l{ilfen Blon
Eerste training: voensalag IL augustus ven 16.30 t/n 17-30 uur.

V. tle 3oer, K, Boue1i
, J. PaHírod ikromo,.

E-klassers seizoen 91/92
ook hier hebben we twee groepen geforreerd.. VaDuÍt groe! 1 formeren lre El, E2 en een ge-
aleelte van E3. Groep 2 levert de rest van E3 en de spelers van EI+, E5, 86. De groepen zi,
alsvoLgt sa.nengesteld.:

Groep 1: N. Alkabi, P. Bodaan; .J, BrittÍjn, S. Buitenhek, !. Suknan, M. Essiad., P.v. !'es.
. sen, J. Fiets, S. Gombault, R. Groos, J. Guenoua, N. Heialel,, J, Hop, P. Knorr, n. Oeldri,'
M. oem€d, A. oosterveer, C. de nooy, l vtl. ToI, N. Topuz, B. Vreesvijk,en G. Vlesterhout

Trainer: ftreo lloefnagel. te1: 365683.
Eerste training: maand.ag 12 augustus van 17.00 t/E' LB.Oo uur
T'íeede training: voensdag th augustus van 15.30 t/u 1-6.10 uur,

_DË-_



Groep 2: R. Bekking, A. Blom, W. de 3ruin, P. Coolen, M. Elouarti, V.v,d Geest, H. Gieber
D. Hoos, K, Iliev, n. de Klerck, M. de Kok, F. Kuik, K. ï,orie, R. NsJldpersan ! E, Nazaf&}i
K. Ng, R. Noften, M. Poot,: A. Ranhiet, N. Siliakus, M. Singh, B. 'Smees, S. vrl. Steen,
M. vd.. voort en J. Zvart,
Trainer: WÍLlem Bl-on.
Eerste training: uoensdag 1L augustris van 1à.30 t/ln l-5.30 uur.

F-klassers seizoen 9l-/92
We forteren één grote groep F-klassers en natuur'liJk trainen ju1lie op de voensdagmiddag
van 13.30 t/n 1\.30 uur o.l-,v. Wil-lem SLon en hopeLiJk enkefe assistenten. Op de eéiste
training op voensdag th augustus verwachten !Íe:

A. A.kkabi, B. Antonissen, A. Arnoldus, B. Arnoldus, B. 3Lon, B, Brittijn, B. Cra.mer,
tr'. Daanen, Z. Elbouj8mai, onur Gokgul, onlnur Gokgul, E. Kipp, R. Kipp, 1,1. Kuik, M. ter
Linden, P. Lorie, K. Ilonbarg, N. Muns, M. oosterveer, S. oufrigh, X. leuver, T. Buyters,
0. Sensoz, R. Spiessens, R. Staas, S. Veraar, K. Vereecken, R. Verhey en M. VoÍgt.

Keeperstrainiàg
Theo Massa heeft te kennen gegeven ook in het nieuve seizoen d.e keeperstraining te ver-
zorgen. WiJ ziJn hier heel erg bl-ij mee vant het geven van een keeperstraining is een vaÏ
apart en schiet er vàak bij in. Begin augustus gaan He ríet Theo rohtt tafel zitten om alfe r

goed af te spreken.

Looptraining
Ook l,lin v. Ettingen Saat vanaf september ïeer veraler met de looptrainingen. Technisch goe
l-open is een hele belangrijke zaak voor een voetballer, get geven van een looptraining !s
een specialisrne die l,líIlem beheerst. Daar maken vij natuurlijk graag gebruik van. Metlio
augustus overleggen wil met Wil]em vat het beste progra"rrna is.

Assistentie gevra.egd.
Zo schriiYende kriJg ik s.Lveer zin in het nieuvre seizoen aLhoea,el het vori€te net afgeslo-
ten is. Het liJkt erop dat ve de meeste zaken yoor het konende seizoen aI onder kontrole
hebben. Toch is alit niet helenaal vaar. !íe zoeken best nog vel vat personen (ouders,
senioren, A- en/of B-klassers of andere belangstellenden ) d.ie wat vóor onze jeugd wi11en
gaan doen' We zullen hieronder d.e vakatures vermelden. lleeft u interesse be]. dan aliïekt
naar Paul vd. Steen tel: 39?015\ . Wordt u gevraagd denk er d.an serieus over na. llillen
ïij aktief bLijven met onze Jeugd tlan is er echt hutp.nodig. We zoeken:

-leid.ers rroor 83, C2 en Dh,
-hulp voor d.e J eugilkorrnis s ie op de zaterdag. Denk hierbij aan het een keer per l+ veken o1
de zaterdag net het plaatsen en veghalen van tle kleine d.oel-tjes, het rondbrengen va.n de
thee, het verzorgen van het nateriael, ontvangst tegenstanders en scheidsrechter van
's-morgens : 8.30 t/m t s-nid.alags 1 16.30 uur. NatuurliJk kan het ook een dagdeet vorden
in overleg.

-scheidsrechters voor A2,83,C2,DI,D2,D3 en Dh.
-vad.ers/rnoeders .die zo nu en tlan shirts ríi].Ien vassen thuis of op IENS (er staat een
machine )

-hulptrainers voor d.e vbensdagmiddagcl-ub van 13.30 t/m 1l+.30 uur bij de tr'-klassers en var:
Lll.30 t/n 15.30 uur bij de E-klassers (groep 2).

-admini stratieve bufp (verzenden van bevestigingen en uitnotiigingen voor de toernooien).
Zo, een heel riitie. Nu maar hopen dat ve voldoende response krijgen vanuit de vereniging

Nieuve groepen
De sfgeLopen peïiode hebben ve el- heel r,rat Jeugdleden erbij gekregen. Ns.tuurLijk kunnen
lre nog steeds jeugcllèden pl,aatsen. Niet bij de A-klasse vant d.ie zit net 2B personen goec
vol-. Ook biJ de B-klassers zijn de \0 spelers voldoend.e voor drie el-fta11en. Open plaat-
sen hebben -we echter nog wel ïiJ de c.krasse (twee spelers), D-kLasse (drie spelers) en

, nstuurLiik een onbeperkt aantal- bij de E- en r'-klassers. Neem gerust een vriendje mee nae
de eerste trainingen. NetuufriJk houden we ook 1{eer open dagen op LENS op de voensde,g-
uièdagen 21 en 28 augustus voor E- en F-klassers. Meer nieuws vo1gt.

Pasfoto I s
Van de volgende leden krÍjgen ve nog één pasfoto: I



I
I
ïA-k1"""ur", J.
'B-kLassers: R.
ls,ro. oo"t.rr"n
'L"Lterào ae ro
I
-Tot slot

rtien

laree

Beïtina en F. FeLter
Jagga

naar Pauf vcl. Steen, Chopinstraat lO3, 255l.. SV Den Haag. Zet Je naa,n even
to.

lills ve teïugdenken aan het seizoen 90/9t aan kunnen we heel veel positieve dl-ngeD opnoeBei.,
Dat heeft u in d.eze JoNG IENS ook vel ]tunnen Le2en. Natuuïlijk staan er ook best vel 'wat
rnegatieve erveringen tegenover. Volgens ons heeft het echter geen zin om hierover uit te
lviJden. Je schiet daar niets rnee op en de afsprBs.k is ook dirt ve §ie Íntern proberen op t,
il-ossen. Wet ziJn irners problenen ?? De neest tfagische ervaring van het afgelopen sei-
lzoen was zonder toeer het zo ongelulkige sterfgeval van ons kersverse f-Jeug(Uid Jeffrey
lvan ELswilk, In een korte tiJd vas hiJ erg populair geïorden binnen !ENS. Helaas vas alit
lslechts van korte duur. Het verdriet heeft nog leng doorgverkt binnen onze vereniging
jbij de F-groeperÍng. ook aan het eind van het seizoen schoot het ineens door mij heen:

-tJefrrey ve nissen Je nog steed.s

I
-lBedankt

Hooral van dank van de Jeugdkomnissie gaat uit naar allè vriJviJ.ligeïs alie zich bet
lopen seizoen hebben ingezet voor onze Jeugtl. Dit zijn er zoveel dat we naar geen na-
noenen, We zouden er altijd vel één vergeten. Nognaels allemaa1 hartstikke bedankt.

J stoppen net schrijven en hebben nu al- nedeliJden met Diana Oosterveer (typiste) en
nus v. Zil-fhout ( stencillen) en Joop Heijen,'Lou ae Boer en Joop llillens (de verzend-

loeg). Sterkte rnet tleze dikle JoNG LINS. Afl-enael een hel-e prettige vakantie en tot
zien6 in augustus.

De j eugtlkonni s sie.
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