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Konuiburièb6ralingvla: 
H

R.r.nins Po5lb€nr 33.67.11 .'i ai.
Rètcnins Frhohank 12.99.24j229.r

ti
!',

.l errernen sn rFi
Klubsebouw ,fit
Hengelolaan 600 Ë1

Tel.:070-3661314iJ
'FI

4.i

'tí

Sur6 GrcenÈwegéí 21
2253 AZ VooBchoren
Tol-r 071'768422

A. DicponbrGkhol 1l
255r XE Den Hils
Íel.t O7O.3977?73

Algom..n sokr6rrrloot
J,G, CoIDB
Good€ndoDlaan 28
?286 MX SiFwilk
Tel.r 07G3941974

S.tr.r.ri.rt 
''nlor.n 

u ond.g
R. Aergenhen6gouwon

2551 MV Dcn H.!g
TGl.:070.3231390

Sol«àreda.t sonloron ..tsrd!o
q. Bor€cnhen6souw6À

2551 MV Don H8og "
T€1,:07e3231390

2551 SV oen Hasg
T€1,: O7G397Oi 54

S.kr.r.d!!t z!!lvo.tb.l
F, EErgcnhcnogouwen

2551 MV Osn Haos
Toli 07O3231390

J,C. H€lns

254i XH D€n Hsag
rel.: 3673673

S.k.oladur roro^ofio

Buro. KEmEschoèrslralr 9O

Tel.: O1749.12602

eí
#t.
t*

J.J, de Bruiin
tuvlkslngsl 38
2623 HX D€llr
Tel.: Ol5-612396

Drukt letterl|k alles... desnoods in één dag!

TEL. 070 - 354 11 39 /.355 00 05
TELEFAX 070 - 350 5:t 12 .:,,

Ook geopend zaterdags van 1O.0O tot 15.00 uur

ZELFDOORSCHRIJVENDE

BARBONNEN

Formaat 101/r x 15/, cm.
Achterzlide bedrukken per 1O.000 bonnen / 85,- extra.
Prijzen' exclusief B.T.W.

Lens-leden 1 5o/o kortin

hannissen

KEIZERSTRAAT 1 1 2
2584 BL SCHEVENINGEN

ZONDER CARBON

1O.OOO BONNEN
20.OOO BONNEN

. 50.000 BoNNEN
100.000 BoNNEN

SNELLE LEVERTIJD
,1

in duplo f 330,-
in duplo f 625,- "

in duplo f 1.445,-
in duplo f 2.650,-

VEBKEERSSCHOOL
,,PHlLlPPO"

Op|.ldlng vEor:
ÀuTO: aclr.tol ci ldohlll
llomB: d poíoloon
s@orEn:

IHEOFIECÉFT|fICAAT óóI t7 Fdg.n
LEi6{.d.n l. rE . GFAn9
FAI|FE|{.EIISSïRAÀT 26&208 yo rórtl ítoor,

tel. 07G3.i(i.1l.s:t
rö[ Í/o-3.63.46.7i

auto-molofiilschool
theoÍlecentrumV@í lnllóUngor: Amo v Blln.r.wlllc

krlCi. X.v.K Oan H..g 5:l53r.

IIOU§E OT DARTS
THE CORNER

I ï Betl€ WolíÍstraal 264 - 070-3885790
Den Haag

Ook ruim gesodeed in sportptiizen

CIJFERSPEL
Kruis op Uw Lolto- oÍ Totolormulier altiid het .

"ja"-vakje aan.

tr@l voo. ll.5O *rns op..n ton

SPEEL
TOT(>ilORilIAAL

BIJ JE EIGEl{ CLUB
Oe b6ste kans op oon louke pÍiii

L6t op de Jackpot.

TOI'O ', ,p"r *n *.nn"o

. SPEEL
ABOl{1{EE.LOTTO

BIJ JE EIGEN GLUB
Eénmaal invullen, éénmaal iDlsveí6n en r

daarna automatisch kans m6ken oooon oriis

TTO\ lijkt aen spellotje, totdat is m winttö
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Een heel Jaar LENSREVUE

Het kost mij eerlijk gezegd wel wat noeite
om afstand te doen van r,íeer een boek ï,B.ISREVUES r

uaarin zoveel etàat ríeergegeven over het ueL eD.

weer dat onze verenigiug ook dit jaar is overkooen.
Het boek d.oorblad.erend koEt het in mij op

hoeveel trensen op allerlei gebied zich ook veer in
het voorbije clubjaar ueek ir. veek uit, ja vaak alag

in tlag uit hebben ingespannen om LENS op peil te
houden en zo mogeluk op hoger peil te breD.gen.

Grote uaardering uit ik b§ dezeu voor de

l-eden van het bestuur, van de commissÍes en voor
nog anderen, die tonen dat IENS bij hen in een goed

blaadje staat.
Met een blijde herinnering aan mijn eigen

jareD. a1s elftal-l-eider van juniores ga ik nu '.
dit boek toevijrlen aan diegenendlBel besctreiden

al-s junioren- of pupillenl,eider of -Ieidster
vaak oet hun ei.gen roepnaan of a1s moeder of
vader hun e1ftal hebben geleid.

Huldel Eu alank !

P.J.

ï::ï
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Welkom in het seizoen 90 /gt. ,Í,7....1ii.J.. ..;r .

Heel' voorzichris ean gaat het nieuïe serzoen "d"i' t"eiiià-e;ii,i !ia' .r'g;r'àrà;, irld:.tl;t;"tzoseneamde i'gesloren sgi.ioe-L]1.-i.s..9-r ha5.. sur"ikr,ion ;itd;-;"t; ö:J;:f,;.r.ffi;iU"ï;;,*:. ktaar,'is .het .verk,.nos:,hiët ïria^Aïïítaàïr àà'Ëöead r.""i-."p:- i;i-";íiïi^+;iJvtllisers,die indeze tiJd èeÀ'paar uuit,les Íoör onzà klut oíer ha,dden is nogal gesLonken. Al het veikkvan nu op een paar rDensen neer en ziJ hebbel ervoor gezolgd. dat arles veer in orde is.Heel HartelÍJk Dank r verver-enti ls hei vet aat Je eeriJr ,àe, o.,r", te veinig ned.eÍrerkers,íoet schrijven. somg vraBg Je Je af of de r,Eus'Àrs wer.-rreten *.t 
-àr -àu"ra"r 

geaaan Eoetvor'len_ om ee! kr-ub prina draaiend. te houden; lid ziJn van een """"rigi"g houdt neer indan s'lLeen Je contributie- betaLen. Even een opnerking over o.rr" u"ràËn. Het 3ale.ve16 -isnog het beste' Het 2de veld is iets minder en'ons hoàfd.vel,a i. proti"*tL"àrr]-n""xi"u'"a'u.b. niet dat er v LENS uit ni"t" eua.ao- "ordt om dit te ve-randu"un, ,."" de strij6van Don Qulchotte tegen d.e windmorens i"" ,u", rend.aber. l" trÀiríË"i ziJn weer in volreganS en de eerste oefenwèdstriJ d.en woralen veer 
- 
gespe-eId. . ED.tlan.,ile ionpet,i^tjg ;:-,,' . , .lJe hoPen dat dit voor heel r,ENÉ niet au.en èui-ép-o"titi 

"Ër);ËnYI"]ïroen, maar ook eenseizoen net promoties ' HopeliJk-zien te u spoeàig_veer, al dan niet gebruin6 6ri gesterktdoor een naar viJ hopen gès1aÀgde vakantie àp-of fangs onze véIden.

Het Bestuur. ,i

II
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2932 D Hoos, Ejun, 020683, Veenentlaalkati e ,8g, Z5!! BE Den H_aeg, te1: 36??19g.*l-*i:.-::
?213 ! d: Bruin, EJun, l_bo383, vredeoorrr, tïr;,25t1\ rv oen HLal.-';A:- - I .,,.),,,riJr-Í
293t+ FA Sekeris, sezo, 080L6,, Gooil-aan ]..?t.- Z5.ll+ lo,t Den Haag, tet:,g231930. .;,r.f. i.rr ia
2932 G Arnoldus, Djun, 080680, Vossenrad.e 6, Ai'\\ )fi< »en Haac. tef: àOAArróe.
2936 N Arnolau., rJun, z2058i; vossenrade é, à>tt, xr pen raIe.:;jiEi!:àaÈdíöà...;ï.j:tJ
293^'l CJ Àrno1du6, FJun, 220585, Vossenradb 6, Zrt+t+ )Gt Den Uaeg;'tef: 3668ài2.' : ...'.:-,

?58? Lv yd Donck, Ns, 2Lo1r1; J Rorneinsriaat,El , zrrz m neir iliaÉ,1éi-,r39ía;3É.r)Í,.Y:
2938 M Manpre"t, ,J*,.-rJgfg]; Yr*u$9.ogl.è.121, 2it1+,rr.oen a^.ee,.ii1 .,fi9ir;2ij7'.1,',,1r,,;,t

o\zo
o239
24Bo
1851+

2BL5
2730
o605
tB66
1838
2't19
ttI7 -:;lÍ a 11i1

- zaal
- zaa.l
- Bezo

..1i ..: rt. .

-,i . iir.
:. r ir. l-i

HI .Perreyn
HP lloppenbrouwers
FN Sil-is.kus
R Keus
W vd Berg
A CorstanJe
JJ Witting
MII Croonenburg
P Pronk
IIJ v Wanrooy
AX v WiJngearden

Arlreswi.l zieingen

- Sezo
il _ I. ri.;

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

--f--;. !i :l -L,)Èi;:.' li1.
'-r.,1 " tl- '1., -'

' , illii:.rr 'iu,, l;C'ilf
:.. . ':.i' 'tui 1,J, I "

-NS
- seza
- sezo
- 6eza
- Seza
- sezo
- aezo

,: .,rr;'" i '!»ir iJ(r.

.rÈ ,r: ë.!!*r - tí" t 'i.t .

1L21 Rd;vd, Heytlen-,
2839 K Muns, NS, ce
2?02 N Muns, Ejun,
J Boerena,, trainer

ï,ahes tle zÍJl-iJn.....,.. ...

lestenmingen !

.,.1,,.,:.1 ...,:",1 -.2:,;.r ,1 . i;;i.{r.,V .., . i ÍrriÍÍ"-:; ''li l.ixe' ilt': ''^ }'"i'l' ia..í

liri;,0,1i", *.íuA';u*l r;iï ó'ot,' nóe,' .;r.'ile,,oïl.iï jii,l" ],r.trrit vti VeenLaan 177, Zr52 WH Den Haag, te\t 39751+59.Gerrit vd Veenlaan LTI , 2!52 i{H Den Haaa, tei 3gl5!5g.:t-- --'È: +.:' '.-
3-§e1ektie, Alphons Diepenbrockhof 1ii".i?5] xr Dep. iraËrà.,'.t*.i ígh?lS,

iroHeel harteliJk dank voor ale ve1e, kaarten die LENS nobht ontfangen-vanu1.! tge vs](antle- ;',' r i ,Íi€ 1..:-' ,

:., .*r.s l,,J ,dl È. ,íflí:r .rj ?]';{.: lur' '.ii'l'I

it (J;-, '

Overigens is dit cle start van de 6 ste Jaargan[ yan onge- LENS;:revue.l]Ióídt hef, Du: -na 65 iaar net pensioea of
hebben ve rat extra tiJd vriJ gelrregen on het nog beter en interegsantèr, te. maken ,?

',, : .4,

i ::'-r'J !lra.'rlri r i'-1i:

-'»::- -'

ï , "..'-',r--,1rff.l

Van de vereniging DSO in Zoetefeeer ontvÍngen lre bef icht i-qgt de r:ehovatiè :vaii .'dér kfeed-haners in vollegang ffas, naar nog niet geheel voltooitl, waerd,oor bi bezoek -9!!8.,gnse-nak kan qntstaan,.Ui
..: . "- 

t.. , à.1+..
tQTg+r4 he,bben rniJ hier 'aLlè .begrip 'voor

J

. i:r.:i, ij

' ". gi" ,;4,.r

.. li '*\'- t'.

l, Àa.r,r.,rl9Í "i li Élt 'txÍ.'

,Íj) :! t'.,', .i '-ri

q 'LrÍi i- r 'r.r';i.

nqDooo oooÈÈàoo;È'uuaLLbLLt!LbLttbIrA zzT,zzzzzzzzzz?,zzzz7,zzzzz
Z I,ANGS DE SPORTIN VAN DE Z.M.LADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zz7.zzzzzz7,

Uitsl Zater 3a tuB I I
I,ENS conb Sohenen 1-
Zale L0 tus L L

"ii- --: l;,.

í

., t. ,.. :,. i,] .1: u

12.00 uur SVGH GEB 2 LTNS 2
l-l+.30 uur SVGW/GEB L IENS 1

Veraanel-ti.l den :

L1.00 uur LE§S 2 op IENS
13.00 uur LENS 1 bij svcl^r/cEB.

Ii n Terreitr SYclÍ GEB:
Sportpark Julianapark ingang Guntersteinweg t/o nr.

r I iill:.i :;,; 'i'!.;'-
Uíir Í 'Í,':Í 0{.'. :-

J,tcr;.! ,.:5 ':::;!' í')a. ':i

rri

4.;.. tel:
; "il -

1...-.-|i'
i1 :- "'' , , '.r rr 

"rrj 
I '

\ íi'iàà-. . -r.ir 'li'i' 'Lr/' 
"1) ;'ru;rS , : ';.1:' 1.1,+j

39O9r2O i. i..'i ,llu 'r,'rr tlï"lii
..:jr:a... .: ri.i .UL, 'I.-''Zetertlag 1-7 augustus L99L

.12.00 uur Te Herve 2 - LENS 2
th.3o uur fle Herve L - IENS l-

Woensdas 21 augus tus 199L
L!. 00 uur Í,EÍ{S L
L9.00 uur IENS 2

- Scheveningen 3
- Scheveningen 4

-iljÍI 'i.t.'-
r': L.;.r:B. Vo6eI

J. Pronk

i
1.

t. -?-

I.liJzisipsep 1991/j.992

i a'P



Zaterdag ' 2!+r èuguetus "t99tDuirioord I
.CiL , .' ,,,-" !' 11; ' JÈI'| tirr.. '. .tl'r , r, r

v'f I i.:,:. . ii': i_ r.:aif ].I:.' .t.j[-L':.i: ,i,L,i;

Íï' .à', r. I ' 
'

'íiÍlJ:r.,,.:' '':

.t: .'. ,-.

lr'i'^l t,'.' - 
.

..',,..1,r,;. .. ,) ,,,

[^r-,.r '
,iÍ Í)"

LE{S 1 'r*-- r' i'
Duinoord.2 i - LENSi 2;: .-.":, I 'e.j -4i i r:.'r' , '.r.i.,t:r1 lqt.r')l't .1. ',

r r'i.'11
ty

'.::..r,e .,. --;.,; ..rll i., it:I.i, ,.,.-.i ., . 'Ï , 'i.ri.l',.,,
ygelgaag er8="a=Bgustus ' i9'9r ', 

,' , , 
t.r;,. 

*i,;.,'r'.; ^,':. ,' . , ,. ; .,i ,.-,.;. _
19.00 uur LHÍS: j- ': VeLo l_, ,... ". .1,,.-. tr'. Adao..:. i.i ;.1,i{i,.
r.9.OO. 1y,ryS,.2-. -. Veio ? rl l.,rl .l, a"n r"y", - ., . . i.,i,:..

.rl ,;.i'i'

..
(

)

Volgentle. veek itolst .èr.:Eéei inrcíi.matià ;o:J. ioaeiiris^llrfifik. "
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSgS
S SEXTOREI{ ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Hier volgt het oefenprogrFrírna voor de e1
Dond.e B-B-199L
19.00 uur Gonà - IÏ|NS 1
Zon 1l--B-1

tauen'.ili/Ë B.

12.00
11. 00
13.00

l_ .00 uuÍ EMSH 1
uur Iïlr{SE 2
uur IENS 3
uur LENS coub.

Opstelling LENS conb.: J

- LENS I
- I,ENS 2
- FC Arena
- Scheveningen l+

. Moubarg, t. Ve

1

a-r '

' ';';". 1

' r,' ,1.': .,r ''''
ilJöf i

,,!,,t,..,. i
1:."r*r:.--, ,ia ,

, L,T

,'l

J. Heins

A. Kuypers, F.tr. KniJ ff (A), E.v. KÍriF.A. Sekeris.'. ,'Í 1!:t ;l r.fl, 1;te.I:q*9, +.. -tle

rkijk, J. l{asserran, Faiiàen ;l 6 .' ' rriitte,à ,
J..vd. Berg,; "':1L;,;l - rLl: ji ii: ;.'

''r'"r 
: ''' li '

:ïi..' i.,): riri,í{ .È'

M.M. C.
3.rwlr

.: i ' r ',i'Zat o1

-3-

1 .30 uur S.V.' ',3r/L -l':l
lEas1

12. 30 uur S:V: ,35/2 LXNS 2

Zontlac 18-8- o1

lÍtÍ1 )

tÏ

l.l.:- ':

.t^ -.', i{Í;li; í

ti:.'ai'..

c.M.

1+._90 ur.lr
- 13,00 'uÈr
- It.00 uur

13r0Q uur
11.00 uur

!ryC.., , ,-. . -.,ol1yeo 3 ..: ., u
LENS A.'cènb. - i{estlanaiia, 7
LENS B. conb. - Westlandia I
LENS.C. conb. .; fiestla,iadiÀ eO "
IENS D. comb, - Westlandia L2

(l at.;... . 't

'-,, ia . i,i .1' " 'r1---'i 1'.,

i: ., ..,.i.,I I, lrii li r.l 'iLr."r:; .,i.i, :-r,,.i;

,l'1.'ir.il ' .i,i'i ;l,t§' ,, 'i,i. ,'.:illr-.,

K; Weber -t':t" -r": r' J"'' "'-:i '',

i

Din§déc 20

-r:19-. 00,;.Uqt ,IENS coub; -l j JAC I '-{: ! ',(t 'ik 1' lllJ:!.}

Hoens Z.I-O-.L
'lo
19

,r.. " 1 r,., ' j,|r,; .'r'."" ,' * '.1' ''"'t't^' .'

:.r:r " - , i,.I.,:. :'I- i;r..i ;-- -:..':'. '": ' ' (.' !
:-Jr'. - i,'r ',,J: f '.' .ia '. .l 'r ', t | !1 ..' 

"7

.ï-, l-; ..,{ -,.)ri ".,.

- opsteui.as: rons' djír.', la ; É';r+J","gr'ijf 
".,.r,í.F. SchuurÈan, ti. KouvenÉloíen, ,i. 

-cèi"iI."", 
J.P. schuIten, f'. Disseldorp, Í. Cofpà.- 

---' --
noodbol;' . c. ' xenpdÀan j"w.' HSej ;, 

' r ' "
,-Lïi,.,',*lï :,, ï,*.'* 1ïr:l:...8', .I:r!'e 1, r,,

.00 uur rs Gravensancle 1 - LENS I.00 uur rs Gravensande A - LEN§ 2 1 I -..._-_:;'1 i-: -.1 :-t l'-:"'
.i , .' .r ,': \ i:' ' ,.:i I

.., ,.',t.,.
de .Ueyl:-.!-.':i.j.-.: -'- ;: -J=...

. ',rL r di" 1r,',.: i'.'ir

22-8-r991
19.00 uur I,ENS 3 - HMSII 3 ?q:'-,
ZoD o L
1
Lé
1l-
11
1?
13
t2
L2

.301 uur IiEIÍS 1

,00
.00
.00
.00
.00
.00

.30

I,ENS 1
tEÀÍS 2.
Bl,. Zvalt 3
BI. Zvart l+

31. Zvart ,
BI. Zwart 6
DHI cotrb ili rt:i;\rf
DHtr conb.

. :;il,i: - :"li,i r)ir .,r tr.,, ir

Dins 2 -o -J-

19. 00 uur ï,U{S 2
19.00 uur LENS 3

- Beker 1e ronde
-osc1
- 0§C 2; .;;

.,,-, t,!,:..
:,: íl'.' I

,l:iil-,ri- 1{1'}l-rr.-: -iít
i.i,':{.: .It,,_.

è !,r ', ,..

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- RIOEO 1
- RIOEO 2
- IENS 3
- LENS l+

- l,EIriS 5
- I,ENS 6
ll"r,rtS 7'1:Í -\i
- LENS 8

.i:.,.. r{:,i , .J:-. -.t,:, lit

iÍ., i ",.,Ij r ^:1. :-'':,i. l-,,, ,'''." -':',, j

t
l

:-,.1-
_ t,-V I

a rr.' 'L.1Í1,V !ítlril .^
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De ïvËrise op.téijioeén'zullen volgende wee\ torden geplaa,tst.
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jNetuurliJk is nog niet iedereen t )lt í,,'-,-

erug va.rr de zonervakdntie. Dat weten lriJ best. Maar opJ. septenber start de competitj.e 'en'ook wÍJ "ïÍLlei göett voollerèia -'tteZe 'start vËr-, schiJneni

veel

itdl,eas kwaro er vori§e lreek geen LENSrevue uÍt zodat de nogeliJkheid bestaat d.a,tsoDEÍge Jongens niet op de trainingen verschenen ziJa. De J0NG IENS a1Le inforna-tie maar dat is al veel zo lang geled.en en ooË nièt rledereën .( nietirie
ga{. weJ
rétten ) iheeft dèzè --'-gehed.: JEEner uaar niets aaE te d,oen. Verder .op 1n tleze.LEN Stev,rre herhrilen,.vi j: tle trÉi-r1'ningsgroefen, en i tlainin (stiJ den ïo['Ë.n 
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Kijk gevoon even biJ de kopy trainingsgrdepen nieuve seizoen en je Heet in veike leef-tíJdskLasse Je dit seizoen geat spéIen. Kom d.an op bovetrstaallae iiJd;van veizemeÍén.nddr
IXNS toe.' Onkletlen en daarna heerli jk veer eens eén kl-eiue:r ï f/a uir 

'voett;ii;:;N;d:-
gerust een vrienilJe vanuit d.e buult mee. Geen probl-eeu.hèciÍ want er.ktririeri bèst nos 

-;"i
nieuwe l-eden biJ. Tot zaterd.ag en rna&r er iets l-euks. yan." .,i- - ." ; ,r.l- , 

".i-

il
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AL sinds vijf jaar rrordt er door ile Haagse voetbal Bonà een yoetbalkF,n àe-ài.àànis'eera, 
"

NatuurliJk vorden er alan aloor .ge ggelngners_ ook '\íedstriJden sespeeld. i,rils óï'615i-ià**op donderdag 15 augustus tegenstaircier .ziJn bp het velal 
"an lzs-ie ockentureh..D; ;;";;;;-die nee Eogen doen horèn tlit op ttinstlag l-3 augustus'i op.de tiaining "." n-*ï.ioe'i.;fià-.rekenen wel op wat ouders uet vervoer. rÏatuurlij k voràt er ,s avoilds ."k-;u;;;;;;i";i"à.Dat nag Seen probleen zijn yoor julLÍe. '\ ;iV.'.' ' ,, 1j 1,'--:', , 

-l--";1-;'lï;'

Her-p, heIp. he1p. ; . 
:' I ir'i * í iir rl r iI 
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Een telefoontJe kan een hoop paniei veroorzaken,j zeker-ale líin Brour 
""rr:;i;ï;;;"aï;ui,Ling dat hiJ e.ntler werk gevönd.en heefb rÍaerd.oor hiJ geen tijo meer 1eàrt ".àr;irps]:ili"'-zal- 

nu ile E- en tr'-Jeuga op de voensdagnÍddag gaan iràinO" vàn rS.iO:t7r:rS:lö Ui-ilïi:l{ie tortlt de assistent van Arno BLittèrsvi;i ti3 ae niet gesetettèeraln .ieucd. oD -woensr..dap-iariag (16.so t/a 17.30 uur) en ae viiSàag""óna (ra.ooï7. is.óö-"Ëlïiïïràï;àï"'Leitler van ziJn E-f- tar en vie gaat op de zóndag met onze ,longste ;""eà'i"kk"i fu;.;""t-ball-en??? !íiJ veten het .nos nlet. v-ooràr- de,traiiing.op d" ;";;;à;óifràs,rl 
"oeu"to"..iIleeft er'ienand .intéresd-e-bbI dan'zis',rÀ'..' nÉtr; paur'vd.-stéen tei: à9Tor:[ ;i r;à-è;;;=tel: 3635b18. ..,:.,.. i ,.r,,. ,r _r,^..rt ,l ,1., -,.. ,r;t.,.,. .1..i.:.r,. ,ií,'."1'...;.r'.,:i: ii;-i'-. r:
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van tr'red..
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B. ol.sthoorn'; 02deini:
E. den Heije r, T. Heins, M, Izeldoorn,. R, I(ray,enoord,.,ï, NianxaJJ. Pronk R. Pronk, P. SÍnke, n.''val' §ru;í§.
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Groep 2: I,. Abounarse, S. Hoefngge], R ,{38F", M...Je4Be'3!. .!,Ii -Kl_o.!stra;., Mren';"S'j Merèncià
br:rg'i V.' vd spekp
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uit de volgentle spelers: Y. Basdogan, R. vd. Berg, lI. Da€Een, A el Hadtlioui Fikt:i eL Had.dioui R. vd. HeiJden, R. Herrewi J n,, Í:._,t!CÍtqep I , M.i, Mat-theiJer, A. NoLten, R. vd.. po§!, D. vtl. Radf 'E! Sahinau , r{. r' Sandifort , - f ., SèíAer,vd, I Steen -,M. :WélberÉËi:j Bl-
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ne start vas op 6 augustus .

De spelers die niet biJ bovenstaande groep staan trainen op d.e woénÈtiagnidttag v€lt 16. 30t/n L7.3O uur o.l.v. Arao v. Blitterswijk. Op r,roenstlag 1lt augustus is de eerste trainingl,I-aarbiJ ve verwE chten: N. Afonso, K. Azgaguen, J. Deurloo, Fousi el- Hs.ddioui, M. Nahari,D. Obdaru en S, Raahiet. Jull-ie trainen dan sao.en net de spe lers van D3 en D)r .
D-k-Lassers seizoen l_

Trainiag: d.insdag ven L8.00 t/n 1!.00 uurtraining: dond.erd.ag vaE 18.00 t/n 1p.00 uui.

Mear Liefst D-elftaU-en

Trainer:

TrAIner: Dick Hooniàg, tel_: 3605579

Training:
Praining:
De st8,rt

aingsgroepen te forneren.
uit LENS D3 en D\. Aangezi
groep l- wat groter gemaakt
vast staan worden de groep
(groep 2). Doe .1e best en

golp 1, E. Akar, A. .Atkàbi, J. Buis, I,{. Di;kgraa
l. 9opl:, J eI IÍed.dioui, J. Hage, A.-Hageaoóri, n
F. _Kempfraat, R. KLopstra, n. foifraXerl I. v.'Le
ned, M. Posteua, J, pronk, K. RandJ ane.niingh, R.!. Tieze, R. Vreeswijk,. E, llol-sheirner, y. Í"s"r.

:1
het nieuwe seizoen. LeuI( hoor EaBr $eL heel noeiliJtlon 2 trai-Nornaal gesproken bestaat groep 1 uit, I,H{S Oi .n OZ en groep 2en de teams nog niet vast staen hebben .lre' t/n eind. augoitus-
om een-betère en eerlÍJkere keua te kunnen. maken. Al,s de.tea.nsen uiteindefiJk teruggebracht naar DL/D2 (groep f) e, liTpf+---ve verwachten:

I

f, M. vd. Dànck, I'. Gasmi, M. Gokkaya,
. llendlÍks, A. vd. Heuvel, T. Jozee,
euv&arde, R. Meeurisse, R. Nianat, R. Oe.
de Rootle, A. Sen, D. vd. Steen, '

6

Ton r s-GravendiJk, teL: 3631610dinsdag van )-T.OO t/n 18.00 uur
donderd.ag van 1?.00 t/n l-8.00 uur

was op 6 augustus.

E-klassers seizoen ! t/92
Ook hier hebb
deelte van E3
alsYol-gt saEe

P--g: S. Alting, G. Arno1dus, J. Ayvaz, A. Basrlogan, A. Bharos, V.D. Roos, H. Sahin, S, Siregar, R, vd. SnoéX..,

Trainer: Ar.no v." BlittersviJk
nerste trai_ning: voensdag 1\ àugustus van 16.30 t/n L?.30 uur.

d.e 3oer, K. Bouali ,

en-we tvee groepen geforrneerd. vanuit groep l- formeren ?e El. Groep 2 levert d.e rest van E3 en ae ipetlrs _"*, et*, Ui, EBngesteld.:
, E2 en een ge
. De groepen z iJn

,;,.,

.,,,!!, 'Ír,r.:í.I !,,

-' ri , f ....



Groep-l: N. Akkabi, p. Bodaan, J. BrlttiJn, s. BuÍtenhek, Íl'gulman'. l,1. nssiaà- p.r-,É"*
sem' tJ. I'lets' §. Gonbault, B. Groó6, J. Guenoulr.Ni HeideÍ;'J..uop, r.'roorr,-R; oer,iriM. Oerned, A. Oosterveer' c. de Rooy, R- vtt.. To1,'N. Tàpuz en c. we'sierrrout. . , . ., -.r*,1

PPi?er:.T:? líoefqagglr_!gl, .3616?33.,,1,, ' ..r 'rt,'i..Í ,,r-:'. ,,'..,' i,-;::"., - r', :il, ,'-'I;
Eerste trÈinlng: naandag - ''J-2 augustus van 1?.00 t/n 18.00 uur ..É'"i
Tlreede training: voensd.ag 1l+ augustus van 15 . 30. t/m f-í. 30 -uu{. : ,iir Ir -r,. " ,. L. ï ,ir . ;,r., :

Groep 2: R. Bekking, A, Blon, W. de Bruin, pi .Coolen, M. ELouart,i ,. V; vtl... Gee_st , ._H. Gie-ben, D. Hoos, K. ï}iev, R. de Klerck, M. de Kok 'F, Kuik, K. Lorie, R. Nandpersen , F. Na.zatalí M. vd. ,.I:9dt,,, 8., vregswíJ\ en, J. zwa rt

bruiken.

an

. - !.riJ;. :.t)

.ri.j:;:r^,'.-

I ."i
- Y--.1.,11i r'' . 1 '!r.

!l; l! \,

.1 ,

Eerste ttrainin! :' woensdeigr'14 eugirstris 1i 1l+,30 t/n 15.30 uur.
,,i - r .. .

F-klassers seizoen 21
He Íormeren.' n. grote groep lF-]i1àss ers en natuiur.Li Jk trainen Jullie . op "de -woensdaiài ddagvan'13.30 t/n 1l+:3o.uui.. Op tle edistè .train:-irg op voensàa'g 1\ s.UgUSt us. ver.l{achten

Neen gerust een vriend.Je uit de buurt nee. We kunnen best no8 veI wat X-

A. Alkabi, R, Altonissen, A. Arno]-dus, B. Arnoldus, ,n,. B1oE, .B-., BrittiJn, B. ,Cramer, ,t
F. , Deg.pqn, , Z. i Elbouj a,Eai ,'Oíur. Gokgd!,.: onaur, cokgul,' u; fipp, h. Kipp,-M., -Klii(, I,A.- ieiLinsen ' .p' Lorie, K. Monbarg,,N. Muns, M. oostgr-vge1r' s.-, oiri'"igh,' n:-n";.", T. Bqrb_ers,0. sensoz, R. spiessens, R.. staas,'s." vèiàar,- K.'teïeecËLn, n. 

-vÉrney 
eo M. voigt.. .,.
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Je

Ondersta?rlde speJ--rs noetèn nu ëcht z'. s'.n.' één'pàsfoto inleveien g,nders 'keerste konpetitielredstrÍJ d in Bevaar. Zonder getttig konpetitiàkaariJe nagspeLen. Snel inle]Ieren biJ pau1 vd.. Steeu roeten:
A-klassers: J. Bertinà en F. trelter
B-kl-asser : n. Jagga.
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DE TENSBEVUE

i;i:'H,x#":'"ïffi::*xï'*iï'ïï"1ïïï",,,,.
lÍ*{Í***lt*i+***tt*t+*tt*tt*t{*ta***#ar*#n********n**+r****tt+r****lr***Ëtalt *t(*tÈx***********x*r*ltrí*n**

' IN MBVI0RIUM
Johannes Berbardus van Venrooy.

\.. 0p neandag 5 augustus is tot groot Te"driet van ziJn ongeving een eind. gekoEen €,an het'i aerds bestaan v&D onze onvolprezen ï,ENSvriend. Jan van Venrooy. Op geen enke] terreiD zou
iik iets negatiefs over ziJn persoon, ziJn tloen en laten trurnLn vËrwiJzen. VeLe Jaren
;hebben viJ Ín het lENSbestuur en in de nedactieconnissie sa^mengeverkt, en in het. trseede
i en eerste elftal hebben !"iJ de ups en dovns yan het voetb8lspeL beleeft, A-l-s l-er8.ar aan
; de neisJesmulo in de Prins Hentlrikstraet heeft hiJ ziJn sociale functie uitstekend ver-i vurd. vaak is ziJn omgevíng in verbazing geraakt vegens ziJn enome geheugen. van 1935

,i tot L9l+, vas hiJ onze correcte wed.striJ dsecretaris . 
-En in i9:S nan Jàn uiJn rof in àe-

.i. Bedactie Yan de LENSrevue over. DaarbiJ uas Jan een beninneliJk en gezellig persoon.
. i Men zou hen een volmaekt mens viIIèn noemen, naar daar zou hiJ in ziJn eenvoud. zeli te-'' g", protesteren. Onze gedachten gaan vanzelisprekend Ín naar zijn lieve vroura, kinderen

en kleinkinderenr wie viJ van gense. harte sterkte toenensen ontlat plotselinge pijnliJke
gemis te kunnen d.ragen. Laten viJ Jan nooit vergeten en de Heer van Leven en 6óod '

bidden: Heer, geef hen de eéuvige rust ! 
p .T

SSSSSS§SSSSSSSSSS§SSSS
S SEN]OÏEN ZONDAG S
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Uitslesen B t /n 11 arieustus 1991

l

Gona
HMSH
HMSH

LENS
IENS

0efenpro

Dinsrlas 20 augustus
1!.00 uur LENS B coEb. - JAC

l{oensd.as 2l- st,us
- LENS 1

- LENS 2
- Quick Stgps conb.

Donder da9 22 a stus

ïENS 1- t/m 3: yorden door de t rainers bekend gemaa.kt .

LENS A cornb,: V.v. d.. Berg, A. de BruiJn, M. mcFaald.en, E.

- LENS 1
- IENS 1
- I,ENS 2
- I'c Arena
- Scheveningen )+

granna L7 t /n 22 ausust u§ 1991_

- LE}IS 1
- LENS 2

- Oliveo 3
- l{estlandia 7
- I{estlantlia B

- t{estl-andia 10
- Westlandia L2

d.e Nennie, tr'. Sekeris, J,. VerkiJk,

v2

v. Knijff, F.v. Knijff, A. Kuy-
J. Wassernan, B, IÍasserman,

r,
1-

comb.
comb .

h-L
2-4
2-2
t-7
3-3

Zater 1? au stuB
.30 uur S,

12.30 uur S.

Zondae 18 au
12.00i.luur
14.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
11.00 uur

y , 13517

v. t3512

gustus
IENS 3
LENS A
IENS 3
IENS C

IENS D

conb .
comb .
cornb.
conb.

\2

v,
v3

-v3

K, Weber

y2

19.00 uur ts Grerenzande l
l-9.00 uur I s Gra.venze,nde 2
20. L5 uur IENS 6

19.00 uur LENS 3 - HMSH 3 C.M. d.e Hey VZ .

voor het oefenprograri,a van zg aug. t/m 3 sept. vord.t voorlopÍg verwezen near are LENS-
reYue van vorige veek.
OPSTEIJIINGEN.

pers, J. Monbarg, S.
0. Wittenan.

-1-



I{. Bertens, J. Co1pa, H. lietz, E. Disseldorp, J. cerritsen, W. HeiJnen,
G. Kenpernan, W. Kouwenhoven, M. neuver, R. Boodbol, p. Schultea,
C. Spoe1Btra.

L'H § c coub.: R.v..i,ssen, A._Bar-! A. Birdàrbeek, fi. Bwtelaar, c. Du)rvesteiJn, L. EndliclG, Goossen, J. Heyink, p. EeiJnen, D. IloLt, q.v. Noort, S, Bozena, H-. Scholten, G.v;d,Vel-d.e, H. YeruoJ-en, M.v. llassen,

L,EIIIS B conb.:
T. Hoefna6el,
tr'. Schuurnan,

LENS D comb.
Heijer, P,v.
ting, C. ' I,lol

: H, Aydogdu, C.y.d. Boogs,ardt, K.v. Di
JoIe, R. Kèus, J. tamers, G. Mulder, J

sheirer.

emen, B. Groen, J. Heins, M. den. Pronk, tr.. SiJ.iakus, À. Snit, J, I{i
De volgende spelers zulleD zich in d.e bovenstaande opstellingen niet kurnen terugvintteni. Duijndau, M. de Groot, 0. Huis, 0. Könernpn, M,v,d. Meu]en, T.v. L,eescenburc. c. Otlenkirehen, B. Reesink, A. SchiJf, T. Vierling, À.v, WiJngaarden. -' -*""1
vanwege vskanties en blessures is het niet nogetiJk óm-hier een volletlig tearn van op te rsteLlen. Echter, de andere elftal-Len hebben oók nog de nodige vakantiegàngers , va.ardoor 1het zeer vaarschiJnliJk i_s- dat arsnog een beloep op.u zar- vorden gedaan oi zona.g deze 1teams te conplementeren. volgenale weèt (ze ,rgoËtri ) ,"u"o à" 

-i.,rE".i"pie 
I à.i"rïtià".elftalLen bekenar worden gemaakt. Mochten er sler-ers ziJn die vij onver-noopt hebbe' ver_geten in de opstell-ingen, wil]en deze dan evei contact opnenen met nongLd Bergenhene-gouweD, tel:. 070-3231390.

ZZZZZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z I4XGS DE SPONTEN VAN DE Z.M.I,ADDffi Z
zzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzT,zzzzz

Uits Zaterde 10a tus 1 1. svcl,J/GEB 2 - LENS 2 -2
svGI.i/cEB 1 - LENS 1

Pro auna Zater t'l us 1991-
12 .00 uur Te I{erve 2 - I,ENS 2

- IENS 1

12.30 uur LENS 1

- Scheveningen l
- Scheveningen l+

- I,ENS ].
-LENS2

YeLo

1l+ .30 uur Te .Werve 1
Verzamelt d.en :
11. 00 uuf LEI,IS 2

II GGÏNG TERSEI NEN r
Te
Ev

Voensd.a 2t

Werve: v. Vretienburchweg L0!, BiJswiJk, te
entuele eÍbeldingeb biJ Hans d.e nruyn, t,ef :

l- :3997813.
oa5-6a2396.

19.00 uuï LEIVS 1
19,00 uur IENS 2

Zate 2l+

1

stus I

us

1 .30 uur Duinoord 1
12.00 uur Duinoord 2
WoeEs 28a stus
10 .00 uur IENS 1
L9,00 uur IEIS 2

- Velo 1

R. Vogel
J. Pronk

F. Ad.€Ir
Den HeiJer

Ligsing Terrelnen
Alna BiJnslaan

VriJ enhoeklaan
Zuiderpark. Henriette BolendHolstweg
Charlottestraat J
Groenend&,aL 11
NiJkerklaan
NooldÍÍeg 26, Wateringen

Genemuidenstraat
Sportpark rrJulianaparkrr
Guntelstei 

^reg

itie- indeLing 199 t-a99?

05

00
0l-
n)
03
U4

06
0?
OB

09
10
11
12

uur
uur
uur
uuI
uuï
uur
uur
uur

1e klas B: 00
Crorov].iet
IENS
ES Texas DHB
I{PSV
I.Iassenaar
Postalia
Quick Steps
VeLo

PGS
SVGI.T/GSB
Kamraan

t)+ .30 uur
1\,00 uur
t\.30 uur

1
1
1
1
I
1
1
1

I
1
1

th.oo
1)+,30
1\. oo
1)+.30
1l+ .30
1\.00
1)+,30
l-l+. 30



0i-3 Res. 2e klas E: 013
01
o2
03
olr
o5
Ub
0?
OB

09
t-0
L1
12

0009
011r2
0010
0160
0101
01-05
o6oL
0016
00!0
oo69
0130

Algeneen koDtgktpersoon: ?aul v.d..Steen, Chopinstraat LO3, 25i,L SV Den llaag.tel: 39701r\. BiJ geen gehoor: 3635L18 tr'red Grens.

1l+ .30
12.00
1\.OO
t2.l+5
t2.)15
r-1. oo
12.à5
1l+. 3O
l-0.00
t2.\,
1L '30
1)* .30

uur
'uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1lr.3O
1l*. 3O
Ll+.30
1\.30
1ll .1'
l-1.. 00
14. 30
11.00
1\. 3o
1l+. 3o
th.3o
1\ .30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur'
uur
uur
ul.tr
uur

RCI Al- thuis yz
Die Heghe A-1 uit ockenburgh
Ontlerlingvoetbal op IEI{S (zie kopy )
ADO 82 thuis yz
nCL BI thuis yz
RAS 41 uit Alb&ralastraat
oDB 41 uit ÀIbardestraet
Die Haghe 81 uit Ockenburgh
onalerfingvoetbal op lnNS (zÍe kopy)
Voetbalka.rnp fiVB (zie kopy)Ockenbursh (DZS)
RCL C]. thuis .V2
Die Haghe C1 uit Ockenburgh
0nderlingvoetbal op LENS (zie kopy)
Voetbalkamp EIIB (zie kopy )Ockenbureh (DZS)
RCL D1 thuis v3
Die Haghe D1 uit Ockenburgh
IENS D3 thuLs V3
BTC D2 ui.t HoutwiJk
ï,ENS D2 thuis V3
Ioostluinen Dl uit MadesteiJn
Onderling:roetbal op IENS (zie kopy )
BTC D3 thuis yz
Onderlingvoetlal op LENS (zie kopy)
BTC E1 uit EoutwiJk

0 c SchevenÍngen
IENS
Duinoord
Lyra
Devjo
svcw/cE3
Duno
Vit. Delft
Te l,Ierve
DSVP

Senper Altiusts Grav.SV

l+

2
l+

T

3
l+

b
3
6
It

6

3
5
3
7
l+

3
Í

6
\

L0
I

026 l+e kLes D: rc26)
0r_ 0003
02 0009
03 0120
ob o1&2
05 0141
06 ooLl+
07 0037
oB o1B2
og 0109
10 001+0

11 011+U

t2 0L30

DWo .

],ENS
VCS
Duiqoord.
Dorr
EOC

DSO

Tac I 90
HTSV
DSYP
Eoek6e .. Boysrs Grav. SV 11

VA}I HET JEUGDIRONT

0efenprogrsema A-B*C-f-E- en F- eugd

EIftal datum te enstan<ler uit thuis terreÍn veld sam. k. Lens

Afbell-en voor onderstaa.nde vedstriJden alleen biJ paut v.d., steen (39ï015L) en zo sner.BogeliJk. BiJ geen gehoor bellen naa, trbJó--cruns (3635118).

At

!2.
81

L7 eug
21 aug
1? aug
15 aug
1? aug
19 aug
22 a:ag
21 eug
17 aus
15 auÉ
17 eug
21- eug
17 aug
L5 aug
17 aug
2l- aug
17 aug
21 aug
17 aug
2l aug
17 aug
21 aug
17 aug
21 ang

1\ .30
19.00
1l+ .30
19.oo
r-2.30
19.00
19. oo
19.00
1\ .30
1\. Oo

11. 00
17. 30
l-l+. 30
].U.oo
Ll.00
16.30
l_0.00
18 .00
10.00
17 .00
1lr .30
15 .00
L2.30
16.00

13.30
l8. oo(uit )
1\. oo
18.00
11.00

c2
Dl-

B2
B3
cl-

D2

Dl+

E1

18. oo (uit )
Ll+. 00
13.00 ( auto )
10 . r.5
16. lo (auto )
1l+. OO

13.00(auto )
10.15
15 .30( auto )
9.30

17.L5(auto)
9.30

t6. r5(auto )
l-l+.00
15'30
a2.oo
L5. L5( auto )

3



(
T2

E3

xl+

E5

E6

F1

Fl+

au8
aug
aug
aug
aug

J.Í
17
2t
lt
2r

r'2
F3

1l aug
21 a.ug
1J aug
21 aug
17 aug
21 au6
u au8
21 &ug
17 aug
21 aug
17 aug
2L avg

12' 3o
L6.\5
12 .30
r.6. oo
12 .30
15.30
l-2. 30
18. 30
12.30
r, .30
t2'3o
15. 00
12-30
12.30
15.00
12 .30
18 .30

op LENS
uit
op LENS
uit
op LENS
urt,
op IENS
uit
op IENS
uit
op LENS
uit
op LENS
op L.,ENS

uit
op IENS
uit

0nderlingvoetbal
3TC N2
0nderl-ingvoetbal
BTC E3
0nderl-in8.voetbel
loosduinen EI
0nd.er1Íngvoetbal
BMT El
0nder.Iingvoetbal
troosduinen E2
0ntlerLing:voetbaf
BTC Fl
0nderlingvoetbal
0nder1ÍngvoetbaJ.
BTC I'2
0nderlingvoetbà1
B}1T I'2

( zie kopy)
floutvij k

(zie kopy )
ÍloutviJ k

( zie kopy )
MadesteiJn

( zie kopy )
Hengelolaan

(zie kopy)
MadesteiJn

(zie kopy )
Houtvijk

(zie kopy )
(zie kopy )

HoutviJk
( zie kopy )

HengeloLaan

L2. 00
r5. o0 (auto )
12.00
15 .15 ( aut o )
12 ,00
lll . \5 ( auto )
12.00
u.\5
12. 00

'r4.h5(auto)
12 .00
r\.r5(auto)
12 .00
12. 00
15.15(auto)
12. 00
r-7.\5

SIJZONDEBHEDEN :

- op zf/B geen training voor de Seuga i.v,n.' wedstriJtlen
- ga.&rne oud.ers met yervoer near de uitwedstriJtlen (àok op 2f/g s.v.p.)- op A1'81'c1,D1 en D2 na moeten de overige 

"pà]"." voor een eigen LENStenue zorgen.(oudersE-entr'-k1assersziekopysponsórsi,.,a""op)
- opstellingen. A1'81,Ba'c1'D1 en D2 via de trai,ers. De opster.lÍngen (voorlopig)van D3 t/m Fu staan hieronder. rn deze opstellingen Lunieo no! ii;rigirg"r, optreden.Dus íedere week seer goed kiJken.

te1li en D3 t, n tr')+

"IENS D3: A. Basdogan, S.
Leider: ??

I,ENS DI+ :

IENS E1r

LENS E2:

Essiad, tr' el- Masoudi, H. Sahin + aanvul_Iing uit tte sel-ektie.

!. +jine, G. Axnolalus,. J- Ayvaz, A. Bharos, V.de Boer, K. Bouali, J, Brugman,A. Jhinnoe, F. Lock, J, pevirodikrono, D. Róos, S. Sirégar en f, ía. Soàer.leid.er: ? ?

T. !*?bi, J, BrittiJn, S. Buitenhek, M. Essiad., J. Guenoun, J. Iiop, p. Knorr,A. 0osterveer. Leider: Theo Hoeinagel.
Ï,. Bulman, P.v. f'essem, J, tr'iets, S. Gombau_Lt, R. Groos, N, Heidel, R, Oeldrig,M. oemetl, G. Westerhout. Leider: ??

IENS E3: p. Bod.aan, M. de Kok, A.
N. Topuz.

IENS El+: A. BIon, p. Coolen, M.
S. v(i, Steen,

LENS E5: !í. d. Bruin, V.v.d.
wÍJk.

Aarhiet, C. d.e Rooy, N. Siliakus, R. Srnees, R.vd..
Leider: ??

Elouarti, K. Iliey, A. Nolten, M. ?oot, J, ZlÍart ,leitlel: ??

Geest, II. Gieben, F. Kuik, K. Lorie, M. vd. Voort, B. Vrees_
Lei tler: ? ?

S. oufrigh, T. Ruyters+ aamrul]ing.
. Muns en H. Ruyters.

Tol- ,

LENS E6: R. Bekking, D. Eoos, R. de Klerck, R. NaÍId.persan, F. Naza.r&1i, M. Singh.
Leialer: ??

LEIS F].: A. Akkabi, B, Craner, F. Daamen, N..Muns,
ï,eialers: J

LENS tr'2 :

IENS F3:

. IENS I'I+ :

ATTENTIE

R. Antonissen, z. Erboujarai, x. Kipp, M, Kuik, I{ ter Linalen, M. oosterveer,R. Reuver, K. vereecken. LeiAÉri E, Vereécken.
A. Arnol-dus, B. Arnoldus, R. Blon,_8, Brittijn, 0. Sensoz, A. Spiessens,R. Staas. Leider: t?
Omur Gokgul, Onur Gokgul, B. Kipp, e. Lorie, K. Monbarg, S. Veraar, R. Verhey,M, Voigt. ièia.r, M. Kípp.

De opsteLlingen van D3 t/n ltr zijn nog geen vaste opsteilingen. De komen.e veken moetendeze definitief worden na rre trainingen-en de vedstrijden. óok kunnen konplete t e€,ms nogmet elkaar r,ris se1en.

\



(Bv I'l+ wordt Fl en andersom). KiJk dus iedere tiond.erd.a in $el-k elftaI je noet spelen .Zijn er vragen of vir je speciaal bi spelen (EL t/m f)l) bet- dan even Paul v. d.Steen teI: 3970151+.

Leiders gezocht: ouders, A-klassers, s ttt

ZoaLs Jul.lie zien zijn er biJ diverse og geen l_eiders ingevuld. I.laaron niet ?? Wehebben ze nog niet echt. Zaterdag

J

e.s, bi

ienànd.

I
enLoren

t"J. n
het ond.erLinge voetbal- lrobeïen \{e al1es.teregeLen. Wilt u nlet zo lang wachten. Ben u bang dat $e u niet vragen bel d.an zelfPaul vtl. Steen tel: 3970]-5\.

OnderlÍng voetbal zaterdag 1? augustus
Afgelopen zet,eÍdag bleek biJ het onderLiE s voetbaL $el- dat nog veel spelers op vakantieziJn of toch nog eventJes weg gaan. Vandaar

I
dat wiJ t/n LT augustus yeelaL gekozen heb-ben voor ontlerling voetbal. De J ongens d.iev il,l-en konen kunnen Lekker voetballen en ookhoeven wij geen tegenstanders af te bel-}e Zaterdag bleek tevens dat onze jeugd er veer

In.

sen nt

in zin heeft. Eï lrerd.en, toch nog we1 venníg na een 3-enge vakentie, heerlijke par_tiJtjes gespeeld.. Dit doen we a. s. zat seer. 0n 12.00 uur vervachten ve alle spelerrvan X1 t/n tr'l+. Van ].,Z.JO t/n L3. 30 ur:r wedr onderLing voetbal voor ju11ie, Neem gerusteens een vriendJe mee. Hij nag gratÍs needoen. 0m 1L,00 uur veruach ten ve alle spefersvan A2, 83, C2 en D\ die niet bi jdewe iJd.en van de eerste eLfte.Ilen mee hoeven te

wat lon
-leroag

-.{-c].nsoag
n tïaine
,Jt b"o

nerl want

Voetba]lramp H1IB

dstr
^.1.elta
-.1_e_Ll.tJ

I

I
en

voetb8.]Ien. Ook met jul]Íe, weI naar Ie Jd Íngedeeld, gaan ve onderl_ing Hat voetballervan 1l+,30 rln §.\, uuï. Kom zoveel mog k vant het is een goede oefening.

Vorige week schreven ve het aI. LENS Cl D1 spelen op donderdag l-5 augustus op hetterrein van DZS tegen slel-ers die mee doeri aan het ]roetbalkanp van de IIVB; Ds spelerstlie mee spelen van LXNS horen dit a.s.

0

via de trainer. Mag Je mee spelen dan zef-e na de vedstrijd ook nog gevoon moete n op ï,ENS. Neen dus extra kLeding mee.h ja, na de ffedstriJ d staat er op LENS od. en Eelk voor Ju1lie kIaar. Speel Jeniet mee kon dan op ce gelrone ti jd trai die gaat irmers door.

Sponsors gevonden

Gelu-kkig hebben tÍe veer enkeLe goed.e s
Het gaat om:

-Sporthuis tr'ree Kick Sport aan d.e Weimin het nieuw, Shirtjes, broekJes, tas
ze gulle sponsor. Gekozen is voor dez

gevonden voor d.e diverse J eugdelftal.Len.

ars /Hoek Valkenboslaan. LENS A1 speelt geheel
reiningspakJten verd.en geschonken door d.e-

elf nieuve kletting a1s van LENS zon. l, zon. 2enzat. L. Dat staat gced. Free Kick Sport d.t trouvens de leverancier van LENS. Natuur_liJk kopen alfe LENSI-eden d.as,r hun n].euv spullen. ALIe LENSI-eden krijgen ook no! L0 /"korting. Doen d.us .
-Fima Meeuvi sse BV aan de Mercuriusweg l+ eeft LENS D2 voorzien van nleuve shirts. Ho_peliJk i s aleze kennísmaking net de oom v Ronald Meeuwisse een eerste aanzet tot meer,-Co[o Hairshop aan de BetJe Wol
houdsverken: beton-restauratie

t een langs) en H.L. Cra.ner, ondeï-
maken het belena,a1 te gek voor

Laan v. Ei jk en Duinen te1: 3?3fl+22
'wiL zeggen dat all-e E- en F*te

zij voor IENS EI t/n Fl+ shirts, Dat

rondlopen met ingang van zater
volgend seizoen in sponsorshirts

spelers mee gegeven zodat alle
shirts vorden per toebeurt aan de

afle shirts van het tea.m te wa
de f of 8 veken a€,n d.e beuït konen om
team een oudex zijn die dit iedereveek ïe1 r i1 d.oen. (interesse: 8eef alit der even door ). We ziJn blij met cleze twee spon-sors en zoals 1íij zaterdag hoorden veeL ouders en spe lers ook.

Natuurlijk kunnen ïij besi nog \ÍeI r,at me sponsors gebruiken, IENS B1 noet ei.genliJknog ve1 nieuve trainingspa,kken hebben en en Dl zíJn he.rd. aan nieuve shirts, tassen entrainingspakken toe, Shirts is prioriteit n voor ons, Heeft iemand nog interesse oe te
, sponsoren of veet ienand een bedri jf die
steen (39T015\).

AIle trainingen ziJn innidtiels begonnen,

fstraat (gal er gerus
en aÍ\.'eïkihg aan de
ons, Sanenl schonken

ans dit en heker ook
dag 7 septehier. De
ouders éénl keer in

ssen. Of erl noet per

er

ee
d1t ïel- w1}t d.oen be1 dan even naar pau]- val.

Trainingen



Voor d.e duidelÍJkheitt nog eyen het konplete trainingsschema:
Maand.ag
17.00 - L8.15 uur E-selektie(zo goed Theo)
18.00 - 19.15 uur 3-sleketle
19.15 - 20.30 ur:r A-selektie
Woensdag
13.30 - r-\.30 uur

uur
uur
uur
uur
uur

VIÍia.g (eerste training vriJdag 16 augustus )
18,00 - 19.00 uur nÍet selektie A + B-klassers.

Dinsdag
LT.00 - L8.00 uur
18,00 - l-9.00 uur

D-selektle
C-selektie

l-l+.30 - L5;3
15.30 - 16.\
l-6.30 - u.3
17'30 - 1B.l+
r8.l+5 - 2o.o

0
5
U

0

F-klassers
niet sele]rtie E-klassers
E-selektie(zo goed. Theo?? )
niet selektíe C+D-kLassers
B-seLektie
A-s eIe}ib i e

,onderd.€.9
17.00 - I-B.OO uu" D-selektie.
l-8.00 - 19.00 uur C-seLektie

fn deze periode net vefe oefenwedstriJ d.en kulnen er nog ve]- eens trainingen vervaLlen oftrainingen extra bijkomen (A+B-selektie). zorg ervoor d.at Je altiJd op de hoogte bent vartle aktivÍteiten. EwiJfel Je ber den even de tiaíner of naai LENS. op ioensdag 21 augustusis er geen treÍning voor de gehele jeu8dafdeling i.v.n. de wedstriJàen dÍe er gespeerclllorden op tlie dag. Dsar er vorige week 'wat namen ontbraken g"lr"n né nu nog één*keËr dena,en van de D- en E-selektie alsnede d.e niet sel-ektiespefeis van de A-3-c-D- en de E-klassers en ook nog elre, F-klassers. r,ees het goed. en kàm trainen biJ de groep uaar Jestaat ingedeetat. Vragen?? Be.l- paul 1,d. Steen tàf: 39TOf5\.

Niet selektie C-kl-assers

Ui_e! selekt,ie A+B-klassers (vriJ clags
Jt-klassers: II. A.kd.eniz, M. Deurloo,
B-klassers: J. EkreE, M. d.. K1erck,

L8.00 - 19.00 ur:r )
G. Gulpen, P. Herrerijn, M. ale Kok, E, Lau, H. yesar..
P, Koo, Th. Lachman, J. Soysal, M. Urgert.

N. Afonso,
S. Rerhiet.
D-selektie

K. Azgaguen, J
(woensdags 16.30 - 1?.30 uur)
. Deurloo, FousÍ el Hedttioui, M. Naha?j., A. Notebeart, D. Obdan,

Maar liefst l+ D-elftalLen het nieuve seizoen, I-reuk hoor maar veL heel noeiliJk oro 2 trai-ningsgroepen te forreren ' Nornaer gesprokken bestaat groep 1 uit LENS Dl en D2 en groep 2uit IENS D3 en Dl+. Aangezien de teamÉ- nog niet va,st siaen- hebben ve t/n eind a.ugustus
Sroep 1 }Íat groter gemaakt om een betere en eerliJkere keus te kunnen naken. AIs d.e teans
ï_"::^:*ï, vorden de groepen uiteind.elÍJk teruggebracht naar D1ln2 (groep r) en D3lD\\éruel, 4,,. uoe Je oest en we ver+rachten:

. 
-GroCe 1! E. AIar, A. Akkabi, J. Buis, M. Dijkgrèaf, M. vd. Donck, F. Gasmi, M. Gokkaya,s. Gopie, J e1 Hadalioui, J._Hage, n. 

-Hageaoóri, 
R. Hencrriks, A. vd. Heuver., T. Jozee,

I' Ianpf-Iaat ' x. Kropstra, R. Korfnakerl F. v. Leeuvaarde, i. Meeuwlsse, n. Niemat,n. Oened., M. Posteoa, J. pronk, K. neadj ana.nsingh, R. tte Roo.e, e. Sen, D, vat. Steen,D. Tieze, R. VreeswiJk, E. Wolsheirer, Í. ïrsar,
Trainer: Ton r s-GravendiJk. teI: 36316h0

[ie!- sg].ektie D-ktassers (woensdags 16.30 - 17.30 uur)S. Alting, G. Arno1tlus,.J. _Ayvaz, A. Basalogan, A. B[aros, V. d.e Boer, K. Boualia,J. Brugman, s. Essiad, A. Jhinnoe, E, Kisil r. rocr, F eI Masouali, J. pa$iroaikromo,
D, Roos, Il. Sahin, S. Siregar, R. vd. Snoek.
E-selektie
00k hier hebben ve tïee groepen geforneeld. vanuit groep 1 formeren we E1, E2 en een ge-d'eelte- van 83. Groep r,evert de ràst van E3 en de 

"pàtu.-" "", E ;-Er, ig. -ó.-Àrà"p""-- ''
zijn a]-svolgt saEengesteLd:

.GrgcL-l, N. Akkaài, p. Bod&an, J. BrittiJn, s. Buitenhek, L, Bu-kraan, M. Essiad., p. v.tr'essen, J.. Fi.ets, S. coEbault, B. Groos, J. Guenoun, N. Heide], J. Hop, p. Knorr,F. .e.drig, M. Oened, A. Oosterveer, C, de Rooy, X. vd. ToI, n. fopuzi G. Westerhout,
Trainer: Theo HoefnageL, te]: 3656g3.

6
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Niet seLektie X-klassers (voensdags th.3O - 15.30 uur)
R. Bekking, A. B1on, I{ de Bruin, P. coolen, M. ELouartÍ, v. vd. ceest, H. Gieben, D. Iloo€.K. Iliev, R. d.e Klerck, M. ale Kok, I'. Kuik, K. Iorie, R. Nandpersan, F. Nazarali, K, Ng,
R. Nolten, M, Poot, A. Re.mhiet, N. Stliakus, M, Singh, R. Smees, S. vd.. SteeE, M. yd.
Voort, B, VreeswiJk, J. Znart.
F-kl-assers (woensdags 13,30 - ll+.30 uur)
A. ÀJrkabi ' R. Antonissen, A. Arnoltius, B. Arnoldus, R. BIoE, B. BrittiJn, B. crarner,F. Daamen, Z. ElbouJamai, Onur Gokgul, onur Gokgul, E. Kipp, R. Kipp, l,l. fuik, tt. t",
L,índ,en, P' r.,orie, K. Iuo,barg, N. Muns, M. oosterveer, s, oufrigh r g. neu*rer, T, Ruyters,0. Sensoz, R, Spiessens, n, Staas, S. Veraar, K. Vereecken, R. Vérhey, M. VoÍgt.

ALLE ÏRAININGTI]I ZIJN ]NMIDDELS BEGoNNEN: KoMEN TTI

Open daAen

zoal-s gebruikefiJk organiseren wÍj ook dít Jaar veer open dagen op LENS voor Jeugd ven
5 U2 tln 12 jae.r. Lokatel fV is aangeschreien en 3000 foLtteis ,oidun op schoten uitge_deeld op naaDdag 1! augustus ' Maak gerust eens recla,me voor LINS biJ ke-nnissen, vriendenof op school- en nodÍg jongens gerust uit om op woensdagniddag 21 enTof 2g augu;tu; n;;r
ï,ENS te komen on 13.30 uur. Tot t 15.30 uu. gàan we trÀinen, penaltyschieten en voetbal_fen. Na afLoop l-inonade en patat. Dit arr-es is gratis ur, .,r"rpli"nt je tot niets. Lidvorden ]Ian LENS nag. 

È

Ileren trainers iI

Yolop vorclt er rreer SekLaagd over d.e slechte veld.en van LEI{S naar toch word.t er al- vuur'volop getraind op veld 2. Dít is niet met elkaar te rijmen. l.laarvoor hebben we dan nogeen trainingsstrook ?? Gebruik a1s het moet fiever nog verd 3 (vanaf nu beschikbaar) àmte trainen Eaa.r spaar veld 2 nu zoveel nogeliJk. Dae,r wordt nog genoeg op getraiDd engevoetbald al-s de zomertiJd. vcorbiJ is. Veld. l- zull-en vi; nelenaàl zoieel nogeliJk moetensParen in tle oefenperiod.e. Gaarne een ieders ned.everking snders ziJn velal 2 eD 3 biunende kortste keren echt onbespeelbaar want er is veer eens zeer karig gezaairi.
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VoeÈËralarErefri§iÍ-rÉ r-'EI{ t ( IrÉI-rt Éi Éra Srre I

Den Haa8,r JunÍ 1981

ceacht LENS I id,

Het ls ons een gènoegen u h1èrbtJ uu I ldnaatschapskaart voor het selzoen
19g1/'g2 net een opgave van de per I Jull a.s. verschuldlgde kontrlbutlc te
doen toèkoEenr sEà.rblJ de vot Bende punten van belan8 zÍJn:
- De kontributie diÉnt bi, vooruitbetal ing te eorden voldaan'
- u EBg de kontrlbutte per kHartBàl en PeIl DEEnd bÉtBlen. BlJgeslotèn vlndt
u een lachtiging tot periodleke overschrlJvlng.
- De kontrlbutle kÉn uorden voldean door EebrulkDaklng va.n blJgesloten
acceptglro of op bankrekenlng 12.9'5.?.4.22,9 (Rabo-bsnk)-
- lJtJ uaken u erop attent dot btJ nlet nakonen van deze verpl lchtlngen
uitsluiting van deelnane.aan uedstriJden zal volgen.
- tlet nadruk ulJzen ulJ u erop dat de kontrlbutle blj voorultbetal lng dlent
te Í.orden vo I daan.
- BIJ tussentlJdse opzegglng bltJft de kontributie over het gehele
verenlglngsJaar verschu I dt gd.

SENIOREN ( geboren voor l-8-1973).

Veld
Zaa I

I
I

f
f

f
f

27O,=
L70

75r =

1O5, =
1o, =

/-ql,-f
f
f

f
f

f

J UN I OREN geboren tussen:

A- Junloren
B-junioren
C-Junloren
D-Junloren
E-l F-Junloren

31-7- 1973
31-7- 1975
3L-7-L577
3l -7- 197S
31-7- 1981

en
en
en
en
en

1-A- 1975
1-8- 1977
1-B- 1e7S
1-A- 1981
1-A- 1Sas

18Or =
17O' =
15s, =
13s' =
lOOr =

f- f
f
f
f
f

f

f
f
f
f

fToeslag zaa I voetba I

OVEN I GEN

Nlet-spelende I eden
lnschrtJfEeld
Eoe tes

Totaal (oax. gezlnskontributie f.
Sa,l do ac hte r s tànd/ voo ru t tbeta I Íng

54O' =1
per 3O-6-1991

TOTAAL te beta I en

génsen u een goed, sportlef en succesvol seÍzoen toe-
sportleve groetent

JOS-.

Itt
Met

Het Bestuur
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.DE IENSNEWX
I,IEEKBLAD VAN DE VOETBAIVMEIIÏOING iENS
6!ste Saargang nurnmer 3 , A2 augustus l-99L.ll*Ll+ll*íltll***lllt**lcL*T t***lt{ttt***x*****+*xx*ííx**xx**x*****r{***nrarÉ*r+tÈr*n*arr}******+****ra****n

OFTICIXE],:
XectificetÍe
?938 Yl. Menpreet noet ziJn M. Sinsh
2909 S. R. Caronne , Seza rooeI-7i,1íTe Sill_estraat . 2l+ B
2932 D. Hoos noet ziJn Veenendaal"kade 298.

NieuHe leden. .

2939 A. Giftgi, Seze,
2940 M.R, Nieurveld,

telt 39]',2]!95
291+1 A, Notebaart, CJ

LO01?3, Mil_tenstraat aO, 2525 IIf Den Haag, te1: 3gg2o»Seza, 023.11+6, Architèct Duikerstraat e, ZÉiz Zv Den Haag,

un, 2806'i8, Mid.denstede Bg, 25t/3 TE Den Haag, tel: 321236U.

713 M. Hesterhout, NS, Weegbreevaart tO,27Zl+ VW Zoetermeer, te1: 0?9_12g339
538 c.c. westerhout, Ejun, Íieegbre"rr*i 10, zrz\ tnt zo"t""ru""l tài1 oïs-kzgs:g.

Adr.esïi,i ziaingen

I.lasserman - Sezo fzaal
Lankanp - NS

Hil ziganE
095
22'

3J.
1 P.

0pzeggingen
2204 M,n. Jansen
276, R. Y.d. nee.

De bar rolt aI weer enige veken. De diverse selektiegíoepen hebben er s.r heer wat noestetrainiugsarbeid op zitten en de meeste leden hebben óok in wedstriJ dverbana veer kunnenoefenen. Kortom, een nieuw seizoen staat voor de d.eur. Een seizoen u&arvan we hopen dathet ïat neer succes za1. brengen dan het "oriÀ", ïaarÍn her-aas de degradatie van ons eer-ste zondag-eLftal te betreurèn viel. Gelu-kkiË 
"tu* bestuur, sperers en technische bege-leiding- $eer op scherp-om het verroren gegaie terrein zo spoedig noger-ijk te herwinnenen wij bopen ook de rand.yoomaarden gecràeèra te hebben o, à" *u! t.Ire t" vinden naareen "LENS-naardiger'r niveau..ook de Jt"ro uo positieve instellin! van ie reaen is daarbiJvaa essentieel befang' xen-nieuv seizoen bren-gb ook artijd een aàntal veranderingen (zo-'reL binnen aIs buiten de liJnen) net zich *u.f 
-G"l-,rkrig 

hebben we in de d.iverse afdelin-gen veer veel nieuwe leden nogen begroeten. l.Ie hopen alat ze snel zullen acclinatiserenen zich echt rENSe" zulr.en gaan 
"o"iurr. w" *ur,""n-È"n 

-""r-à"r.iiiËïËi""rt 
*u=rrolte tiJdtoe biJ onze vereniging. 

, 
coèa nieuvs op sponsoigeliea. Zover. zond.ag als zater.ag t heb-ben een nieure sponsor. (Dïukkerii saaiv èn .rohlnisse., resp. wasse"ette wolff-o-nette )ook bij de Jeugd veer nieuwe spooiors, u heeft daar vorige veek in de Jeugalkopij ar heteen en ander over kunnen lgzen. tílJ maken hier gra^,.g van de gelegenheid. gebruik arlesponsors te bedanken voor hun biJdragen. .U-te sàl-ektie-el,ftalLen zu11en in een nieuve( uniforroe ) outfit zpelen. u zult begiilpen àa1 

-ve 
onze uiterste best d.oen om de zaah or-sanisatorisch soed op de rails te rrÈrràn roo, r.orur,à-""i;;;;:-;";;"à"i"*"oo, d.eer- zijn

:iJ. ""-9" kounissies alag.r,8oed in.geslaagd.. Helaas ziJn nog niet alre vakatures bezet.Niet. all_een biJ de J eugat_ (reiders) of lij oe r<omnis"rË" [iËm-rà .r-lr,"trrl Eaar ook inhet bestuur ziJn t,ee vakatures ontstaan: 2e sekretaiis Tna van d.e Berg ;;-;pï-;"il"g;'jstoPt in deze fi'mktie. GelulJrig bleek zii bereid. een groot deel van haar administretieveverkzaanhetle! tot de iaarvergad.ering te iliJven doen. En last but least noeten uiJ u ookneedelen dat onze voorzi'ttàr Aa coràt, d.ie àt zo'n Jaar of acht biJ onze vereniging alehamer hanteert, aan ziJn laatste rru.r,óun in deze funktÍe bezig is. Hij zar. tijdens de ko-
Tenge - 

J a?r-vgrgaderíng aftreden ar-s voorzitter. Mogelijk zar hij in een and.ere funktietoch d.eeI uit bliJven naken v_sn het bestuur, wij ii;n-uite""u;; ;;riÀ- *;t het zoeken naareen opvolger ars voorzitter. voorar.snog zijn ve daai níet in g""rrrgi.-ï.t . is natuurlijkook niet d.e genakleliJkste vakature om-te iervu-rIen, maar we bliJven pogen een gesehiktlersoon te vinden om de rJENS-kar veer voor een a,ntar- Jaren te gaan trekken. I{e zu1lenu oP de hoogte houden. Mocht u belangstelling voor een of and.ere funktie hebben, d.an kuntu zich bij de algeneen sekretaris ,uid"n, [b is artlJd re1 een taa.k te vÍnd.en die pastbiJ uw wensen of bekvaarhealen.

Het bestuur.
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S SE1IIIONEN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitsla n12t n18a stus 1
],ENS 1
I,ENS 2
sy 135/t
sv,35/2
IEI.IS 3
LENS A conb,
IENS B conb.
LENS C conb.
LEI\IS D conb,

- 0l,iveo L
1

oliveo 2
IENS 1
IEI{S .2
O1iveo J
Westlandia 7
lrlestl"andia B
WestlandÍa 10
Westlandia 12

l+-1
0-5
1-6
2-C
0-4
2-L
3-3
Èq

2-3
0efen ralua 2 tus 1
14 .00 uur LENS l-

1
- RI(DEO 1

12.00
1l_. 00
1l_.00
13, 00
13. 00
10.30
\2.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 2
BLauv Zwart 3
BLaulr Zwart l+

Blauw Zïart 5
3lauv Zwart 6
DHL comb.
DïL comb.

Dinsdas 27 augustus 1 o'l

ntoEo 2
IENS 3
LENS l+

LENS 5
I.,,ENS 6
LENS 7
TENS B

y2
y2

9
18.30 uur LENS 1
19.00 uur LENS 2
19.00 uur LENS 3

Donder 2 a stus
19'oo uur LENS l+

19.00 uur Voorburg J
19.00 uur LENS 6
19.00 uur IENS B

I,ENS 6: V.vd.
J. Monbarg, S.
nan.

Afschri ,Jven

- Iíoekse Boys 1
-osc1
-osc2

-VUC6
- LENS 5

- Voorburg l+

- de Ad.elaars

Beker 1e ronde
n.n
n.n

n.n

V1
y2
v3

1

v1

y2
v3

n.n.
n.n.

e11in en
IENS 1 t m 3 1Íorden door de tra.iners bekend genaakt.
I,ENS h: n. Duijndan, M. d.e. G"oot, D, de crijse, 9:.Iri:, O. Köneman, T.v. luxenburg,M' vd' Meul-en ' c' odenkirchen, L. Reesint,-í. 

-d"rri;r, 
T. vierling, A.v. wijngaard.en.

LENS 5: H. Sertens, J. Colpa-, H. Dietz, I. Dissefdorp, J, Gerritsen, !í. HeiJnen,
5;"ÏiïÍlÍï"È: !;"§ïil;ï*; É' ro"'unno,..n,ïl-i",,"., n. noodbol, É. schurten, F.

Berg, A. de BriJn, M. ncPadd.en.,.E. v. Knijff, F.v. Knijff, A. KuiJpers,de Nennie, E. sekeris, 1,. verÉi;r, J. t;;;à;, R. víassernan, o, witte_
IENS 7: n.v. Assen. A. ,:1,.-A:.Bi,derbeek, H. Buijtelaar,_G. DuiJvesteiJn, L. Endlich,G' Goossen' 'l' uei,iinl. r.-nei,nen, o. 

-r.ïtï'e:". 
Noort, s. Rozema, n. ècholten,L. vd. Velden, G. vd. Íe1de, H. Vermolen, ulr]'wa"sem.

L.,ENS 8: H. Aydogdu, C.vd. Boogaardt, K.v. Diemen, B.,Groen, J. Heins, M, den Heijer,
I;I: 

,"r", R. Keus, J. laners, G. Mulder, n. íiï:..r.,r", A. Snit, .r. witting, c. wol-shei=

IENS L t/n 3
IENS 4
I,ENS 5
LENS 6
I,EITS .7

LENS 8

biJ de trainers
T, Vierling
W. Heijnen
I',v. Krij ff
A. Bilderbeek
R. Keus

070-36066t+z
o7o-31+61088 '

07o-3B9Tt'|6
oT9- 5t6786
070-3601r)+1

-?-



Blauv Zvart - Dr. Mansreltkade, bij de sporthat Wassenaar, 01711_111+63DHL Sportpark Brasserskade, e.d. weg Delft_Nootàorp,- Ofi_f:iSZeVoorburg - Prins Be.rnhardL&an, Voorburg, 070_3861+302,

NJ.: In de period.e v.rn 2l+ augustus t/m B septemter zal het wed.striJ dsecretarig at 1Íor_den raargenonen door René Keus 36015h en/of An Bergenhenegouien 3660658, 
--

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZ
Z I,AI,IGS DE SPONTEN VÀN DE Z . M . I,A.DDER Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZT,ZZZZZZZZZZZZZZ

Rectieficatie: biJ de indeling :Ian Za L (zie vorige LENSreyue ) vas vernefd HPSV j. datmoet ziJn HTSV 1.

L]GGING ?ERREINEN:

UitsI n Zater 1 tus ]-

19.00 uur LENS 2 - Velo 2

1
te Werve - IENS I
te I,Ierve - LENS 2

-2
7-7

Pïogramma Zaterdag 2l+ augustus l-991
1l+ ,30 uur Duinoord 1 - IENS 1
12,00 uur Duinoord 2 - I,ENS 2

Ligging terrein: Duinoord: IsebelJ-a]and, tel: 3[Tl+399.
Verze.neLti tlen r IENS 2 - 11.00 uur, v.a. ï,ENS.

Erentuele afmeldingen voo:: LENS 1 biJ Hans d.e Bruyn, te1: 0Ir_612396,,
Woens dae 28 augustus 1991- 19.00 uur IENS 1 - VeIo 1 F. Adam

Den ileijer
Het voorlopf,ge progrs.una voor S ittard A. S.
Vertrek Donderdag 29 augustus: 19.00 uur vanaf Lfl{S.
vriJdagochtend training onder J-eiding van een bekende trainer.
vrÍJdagniddag training en ts avonds vedstrijd tegen 'rsanderboutr.
Zaterdagmiddag wedstrÍjd tegen cLub in België of Duitsland.
YAN IINT JEUGDFXONT

0efenpro aIma A-B-C-D_E- eu E-.i eued

Algeneen konta.ktpersoon: pauL v.d.steen, Chopinstraat LO3, Zii5L SV len Haag.tel: 3970151+. Bij geen gehoor: 3635h8 trYed Grens.
=============

Afbel-Ien voor onderstaande. r,edstriJden aLleen bÍJ paul vd. Steen (39?015k) en vèI zosneL nose.tiJk, Bij geen gehoorbelien ,ààiEr.a órens (3635trrSil '-''--,
ELftaI datun aanv enstander uÍt,/thuis terrein /veldang te

sa.n. k. Lens
A1 2\ aug

aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
au8
aug
aug
au8
au8

1l*,3o
12. l+5

18. h5
1\ .30
19,00
19.00
12.30
12.00
19, 00
1'(.L5
1l+.30
19.00
1l* .30
19.00

Alphense Boys A1 thuis \z
RKsvMtoernooi (zie ko!,y )uit . Sp. park.polanen
SVLV A1( vierkarnp )ttruis Vl-
onderling voetbaL op IENS (zie kopy)
RKAUY A2 thuis y3
ODB A1 uit Albardastraat
Alphense Boys 81 thuis yz
BKSVMtoernooi ( zie kopy)uit Sp.park.po.l.anen
floodenburg 81 uit pieterBothstr, /Leiden
SVLV B1(vierkamp )tuuis vl_
Alphense Boys B2 thuis V3
Duind.orp SV 81 uit Sportlaan/Mezenplein
:19:I1iry voetbal op Í,ENS (zie kopy) -
RKAW 82 thuis yz

2'
30
2\

"622
2l+

2'l
30
2l+

2lt
26

A2

BI

13-30
11.30(auto )
1?. h5
1)+,1,
18.15

11. 3o
10.h5(auto)
17. 30 ( auto )

82

,j

]..6.r,
13.30
17.l+5 ( auto )
1\. 15
18 .15

:
:

3



c2

D1

D2

D3

Dl+

E1

E2

Er?

E4

2l+ aug
25 aug
30 aug
2l+ aug
26 aug
28 aug
2\ aug
25 atrg
2l+ aug
26 aug
28 aug
2l+ aug
28 aug
2l+ aug
2)+ aug
25 eug
28 aug
2b aug
28 aug
2ll aug

aug
aug
aug

lt.00
12.25
IT.L5
lL'30
19.00
18. 0o
11. 00
12 .00
12.30
18. 00
l-8. o0
r_0. 00
18' 3o
r-L. 00
r_0,00
1,2.25
16 .00
13. 00
16,00
L0, 00
18, 00
r.B .00
11 ,00
18. oo
12,00
18 .30
L0.00
L0 .00
1L,oo
1l_.00
18,00
15.oo
l-1. 00
r.B . o0
9.oo

i.B. oo

6
9
l+2

tl1lense Poys.C2 thuis v3 10.15
Rl(Svf'ltoernooi ( zie kopy)uÍt Sp.park. polenen ii.r:(uuto)
SYLV Cl(vierkanp ) thui6 . Va r6.fOonderling voetbal op IENS (zie Iopy) ii.r.>
RvC C2 thuis vI ^- i$.r-:Spoorwijk CL uit l{eLis Stokelàan íi.»Alphense Boys D1 thuis Vt ió.r:
EKSVMtoernooi ( zie kopy)uit Sp, park. polanen ^ ió. Uí ( urto )Alphense Boys D2 thuis v3 ii.r*i'
FAS D1 uit ALbaïdastraar ii.rí(."to)
HMSH Dl- uit vrederustlaan ii.rii."tÀj,
nVC D3 utt sp. parx. rr, rrene -ó.0óirrtài
BMT D1 uit Hengelolaan fi.\r' - -,
Duindorp Sv D2 uit SportlaanfMezenplein ió.0ó(.rto)
ADO E2 uit Zuiderparit -g.r:(rotoi
RKSVtttoernooi(zie kopy)uÍt Sp.parklpolanen rí,Sói""iàirvc EL uit Sp.l"rr.r".rren" ii.il(""i.iAno 13 uit Zuiderpark rz.tità"tàinvc Ez uit sp.park.pi.rrene ;.i;i;i;i
I3ry_E2 uir sp.park.Kastelenr/L,dan í.0ó(r"iàÍnAS EL uít ALbardastraat r?.r:(.rtoj
Quick Steps E3 uit NiJkerklaan ii.ri(""toi
|r{ry 11 uit sp.park.KàsteLenr/Lrdam ió.0ó("rtoi
Quick Steps El+ uir NiJkerklaan --_ ii:itt;;;;j
I*ry^Er* uit Sp.park.Kàstetenr/t,dau ii.OO(.uto)BMf E2 uit - Itengelolaan -- íl .U>' -'
Duindorp SV Eh uit SportparkfuezenpLein -p.fi(ruto)
Ao0 Fl uit - zuiàerpari g'.tii"*"i
nVC Fl- uit Sp,park. pr.Irene 13.1!(auto)ADo F2 uit - -zuid.erpark ió:i;iil;iQuick Steps F3 uit triJreri.laan ii.ri(*t"l
IYg 12 uir sp.park.?r. rrene 1t-.iítffi;í ,

nl(AW I'3 uit Sn. park. Kastelenr/Lt aan io.oó("rtoÍQuick Steps Fl+ uit NiJkerklaan 1?.15(auto)Duindorp sv F3 uit S.,ortpari/Mezenpiein -ó:iii;t;i
SpoonriJk FI uit ' 

l,tèf:.s Stotreiàan :ri'.t>

E5

E6
F1

P2

F3

Fl+

2! eug
2l+ aug

aug
aug
eug
aug
aug
au8
au8
aug
aug
aug
&ug

.Q

2\
2l+
2B
2l+
2b
28
2l+
26
d1
2B

LIJZONDERIIEDEN:
-gearne ouders net vervoer (auto) a1s het achter de sanenkomsttÍJa staat verEeld.-op__woenstlapÍddag 28 augustus ggg training vàor Bf t/n l,À-$Ï|"ffi;ïi;ïï':Í'3:,":rïl;r:d'EÈr-;;o""í"t-i,i"tu lENStenue d.w.z. broekre(vit),
-::Ï -Ti-.{l-uU: ^:g3e.5lvoor het Juiste rE{s broekje(wír) en kousen(bLauw). Met in_gang van zater.ag 31 augustus spelen ve in d.e nieuue si.o"ó" 

- 

=nïril"ï) i" *orrl-voor opstellingen zie hieronder..Deze opsteLiingen van.D3 t/n FJ+ ziJn nog voorlopig.
Ïri:ï'i3"";:5;ï.n*'"' e" nog *ii'isÍË;;-i;ï;,"n- KÍjk trus iederË week soed j.n wer.k

OPSTELTING EN.

LENS AL: wordt door d.e trainer bekend 6enaakt,
Leid,ers: E. Gans 

"n i. Sp,
IENS 42: It, Ahdeniz, l,{. Deurloo, G. GuJ.pen, p., HerreviJn, M. de Kok, E. Lau, H. ya,sar+ aanvuLlÍng selektie Leid.er: W. HeiJnen.
IENS 81: woralt aloor de trainer b"k"nd. U"ru.riil_

l,eiders: R. Bo6isch en tr,. Grens.
IENS 82: vordt door de trainer bekend gemaakt.

Leiders: I,.v, RiJn en M. Schuurman
trENS 83: I. Ekren, M. de Klerck, p. Koo, Th, Lachmanr-J. Soysal, M. Urgert + aanvutlingsel-ektie Leider: ?I .

LENS Cl: lrord.t door de trainer bekend. genaakt.
Leider: D. Hooning

l+



LENS C2: N. Afonso, K. Azgaguen, J.
bs,art , D. Obate.:n, S. Rarhiet

LENS D1: vord.t door de trainer bekend genaakt.

LENS D2: vord.t door de trainer bekend. gemaakt.

Deurloo, Fousi eI Had.dioui, M. Nahari, A. I{ote-Leider: ??

IENS D3: A. Basalogan, S, Essiad., tr'eI Ms,soudi, J, pawirotiikrono, H. Sahin, + aanyullingselektie leider: ??
IENS Dlr: S. Alting, c. Arnol-dus, J. §vaz, A. Bharos, v, d.e Boeï, K. Boual"i, J. Brug_nen, A. Jhinnoe, E. KisÍ, F, lock, D. Roos, S. Siregar,,n. và. SnoekLeÍder: ??

Atkabi, J. Brittíjn, S. Buitenhek
0osterveer

Leid.er: A.'s-GravendiJk

Leid.er: ??

, M, Essiad., J. Guenoun, J. Hop, P. Knorr,
LENS E1: N.

A.

LENS E2: L. Bukman, p. v. Fessem, J,
M, oened, G. Westerhout

LENS E3: P. Bodaan, M. de Kok,. A.
N. Topuz

L,ENS El+ : A, Blorn, p
J. ZuarL

LENS E5: W. de BruÍn, V. vd.
viJk

. I,ENS E6: B. Bekïing, D. Hoos, R.

ATTEI{TIE SPELERS/OUDERS tlt

BKSVMtoe rnoo i A1,31,C1. D1, en E1

0ntlerl-in gvoetbel A2.83 en C2

LeiderI Theo Hoefnagel
tr'iets, S, Gonbault, H. Groos, N.

_ ï,eider: D. Heins
Hauhiet, C, de Rooy, I{. Siliakus, R.

Leider: ??

Coolen, M. Elouerti, K. fliev, g. No1ten, M. poot, S. vd.
Leider: ??

Heidel, R. Oe1drig,

Smees, R. vd. To1,

Steen,

Geest, H. Gieben, F. Kuik, K. lorie, M. vd, Voort, 3. Vrees-Leider: ??

de Klerck, R. Nand.persan, F. Naza?aLi, M. Sin6hleider: ?7
IENS Il-: A. Alkabi, B. Cramer, F. Daanen, N. Muns, S. Oufrigh, T. Burters + aanvu].Ling

leid.ers: J. Muns en H. nuyters
LENS tr'Z: 

fi: #lïlil"il'u3;"::l:ïi*ai' E. Ki!p, M. Kuik, M. ter Lind.en, M. ooster.veer,

leider; R. yereecken
IENS F33 A. Arnoldus, B.*Arnoldus, O, Baba, R. B1on, B. BrittiJn, M. Drasten, R. de Roo_de, 0. Sensoz, R. SpiessÀns, B. Siaes

Leid.er : ? ?
LENS I'l+: Onur Gokgul, Onur Golgul, R. Hoogerheide, n. Kip!, p, Lorie, K. Monbarg,J. oufrigh, S. Veraar, R, Verheyl M. Voigt.

Leider: M. Kipp.

Bovenstaande opster-lingen van-D3. t/rn r')+ ziJn no* voorl.pi.ge opstellingen. Er kan .usnog best l'er wat verand.eren. De trainingen""n--À! ,"r" oàrË.rrr".tr:.jà;;ï;"t;; ffi ïËi ,ai_zer maken de koménde weken. Kijk dus ieàere *""k ,"u, goed in welk efftat uw zoon isingetteeld. Heeft u vragen be1 àu,n g""o"i ,""r-iu"f vd. Steen, te1: 39?015\.

A-L vel-e jaren doen lri.J nee aan het RKSVMtoernooi. oor ait Ja.ar horen vij naest RKS,M,TIBC (Heemstede), HBs en Hoordalorp r.c, ;uu;-;;i de deelnenór". i;i.k;r;-i"rte,edstriJalen(2 x L0 urinuten ) waarin de heren- trainer" -"oÀ-à""r. 
ïat uit kunnen proberei. De trainersnodigen ook .e spelers uit en re hopen a"t "i "à"r ouders ziJn ,.t-""rr"".. ne priJsuit-reiking, daer briJven ve natuurriJk- atremaai- op-v&chten, is on 16.1, uur. veer plezier.

De A-B-c-klassers d'ie a.s. 
-zaterdag nog niet.in r,redstri J dverban6 in aktie komen verlrach-ten vij zoveel mosefiJk biJ het onà".firg" 

-"ólttrf 
op LENS om 1b.30 uur t/m l_5.t+5 uur_Kom al-lenaal on 1)+.1-5 uur naar LENS. NaaJt net voetbarlen kunnen we dan ook zien welkesperers er terug zijn zodat we de erftalien--u,rentue.r tr.rr.n r"o.^rirài-.,oo. maandag 26augustus als A2,83 en C2 noeten .roetballen.
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Afgelopen zonalag, 18 augustus, ïas d.e zomervakautie voor het lagere onderwiJe voorbiJ.
Dat betekent dat aIle E+F-klassers en bÍJna alle D;klesseru *"ei op schoo1 zitten en dusook veer moeten kunnen komen trainen en voetballen. loe dit danootr-. Sor:mige torgàn" Iràb-ben ve nog niet gezien' voor d.e A-B-c- en somnige D-klassers Ís na a.s. zondeg 25 augu-stus het Luie leventJe voorbiJ ' ook zij moeten ilan veer uaar school, Ooh betelient ait aatziJ al'Ieuaal veer kunnen konen trainen en voetballen. (lees bovenstaande kopy ook eensgoed door). Ben ie zaterdeg a.s. niet biJ het onderl,ing voetbal meld Je dan even z,s.m.telefonisch bÍJ Paul val. Steen (:gtOfft+), lÍaa.ndag 26/8 zj.;n er imrers vedstrÍJalen.

Einde zomervakantie

Sponsorshirt EL t /m r')+

Med.enerkin g Aevraa gd. ( sènioren . A-klassers. ouders)

Het voetballen I s veer nen

€Lechts een enkel-e pcsítieve reaktie hebben $e gekregen op d.e vele oproepen van onze kant
.on diverse medeuerkers. Zetf hebben ve Í{eer heei uat personen benadeid de afgel-open pe-rio'le ' wBarschiJnliik veelaL de verkeerd.e vant we hebben nog o.a. de ontiersteand.e ,',ace- 

-tures :

-l-eialers voor B3,C2,Dl+,E3,8L,E5 en E6
-scheidsrechters voor AZ,B3,C2,D1_ L/n D\
-trainers voor d.e voensalagnlddagclub (13.30 t/n L5.30 uur)
Dit ziin de neest urgente vacatures ' De trainingen en ÍedstriJalen ziJn inners a1 begonnenMet ku-nst- en vl-iegflerk Jassen we ar-Ies nog tesl wel even op. Lang iróuaen ve dil ;;il;;-"niet vol-' reder e1fta1 noet triniflaaL óÉn LÀiaer hebben antleis ,ogËn ,u ;iut voetbal-l-en.ook zonder scheidsrechters is voetballen niet nogeliJk. Zonder nàdewerking l-ukt het onsecht nlet' ziJn er nu echt Seen A-klessers, seni.oren-en/of ouders aie iets voor onze JeugriIlen gaan doeli. Denr er nog eens orer na. ook aI heb je in een eerder stadi,m nee ge-zegd. Te weinig tiJd??? rs dat echt de realen?? Je zurt zien hoe r-euk Je het geat vinden.Bel- snel: 

"39?01r\ 
( paut vd. Steen). l

Met ingang van 31 augustus speelt x1 t/m E6 in de nooie sponsorshirts van Cono Hairshopaan de BetJe wolfstra.at en El t/m r'\ (bijna ook al_ een Fr) in de shirts ven H.L. craneionderhoudsverken: betonrestauratie en efwerking aan de Laan v. Eijk en Duinen. rn devolige LENSreTue vertelden ve a1 tlat per tean àe shirts per toebeirt zouden ïorden mee-
Segeven aan.de Jongens on'ze thuis te laten rassen. GeluÈrig hebben er zich al wat ouder'opgegeven die d.it het hele geizoen $el- rrillen doen. Dat hebben viJ ook liever. ziJn erouders 

-van E2,El+,E6,!'l-,F3 en Fll. die ttit ook *iLIen doen geef dit àan eyen door aan
Paul- vai. Steen.

HB.llo jongens,

líe hebben zaterdag J.1. onderLing gevoetbald en ik ben zeer tevred.en. Jurl-ie hebben vol-gens mil de vs.kantie alleen gebruikt om te voetballen nant zoals Juuie d.it nu.deden ïasongeloofliik. Et r'rerd. heeS- goed en fanetiek gevoetbald.. zoats Juliie hebben kunnen zienkrlJgen Íre nieune shirts net-een sponsornaa.m erop, zo ziJn ve à1 kluin" profs. spon.orsharteliJk bedankt. rh vens a}le F-ir.asseÍs veer- iruriur-in u.t *Ji"Ë"."izoen in relkerftal Je ook speelt- Ju1.I-ie r,,eten het inmialder-s: IIeem gerust vriendJes nee naar detreÍning.
. Me1is Kipp.

UitsLasen ,i eued
LE|}IS A1 - WSE A1
LENS A]. - RC! A1
TENS 81 - WSE 81
LEIIS BL - ADo B2
IJENS 31 - RCI, 32

HVB karxp
IENS C]-
ÍIVB kamp
],ENS D1* NAS A1

'Hope1iJk ku!-ne! ve 6neL net d.e and.ere teams gaan spelen.niet uogelÍjk en nbesten ne ons beperken tot ond.erling vovedstrijd.en naar altiJd nog beter rlan geen voetbal vind.en

L-0
2-0
8-l+
3-2

27 -O

- IENS C1 6_o
- RCL CL 6_3
- LENS Dl ?_h
- nct DL 5_O
- LENS 81 ?_g

Door de vahanties vas d.it echtetbsl. Niet zo leuk a1s echte .

viJ en toch een goede oefening.
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WINTERSPORT !

zosrs al biJ ver-en bekend is gaan viJ 3 t/n Lz Januaïi 1992 op ski-vekantie in vaI
Thorens (I').
onrdat Ïe net' een grote groep gaan is snel- boeken nootlzakeLiik en 'ÍeI voor 1 septenber.
De accomodatie is Ín een 6oed hotel op basis van hal-f pension, incrusief busreis van
LENS tot het hotel en incfusief skipas.
Hieruit kan Je kiezen uit een beperkte pas voor VaI Thorens (120 kn piste) of de pas
Trois Vall-ees (6OO fn piste). Verd.er is er nog keuze uit 2,3,\ pers. kamers:

skÍpas Trois VaLlees op I+ persknr.
skipas Trois Va.LLees op 3 persknr.
skipas Trois Vallees op 2 persknr.

t
Dit is zonder annuleringsverzekering. Indien gevenst tlienen deze zel-f afgesl-oten te vor-
den' Het is echter veL Doodzs,kel-iJk voor ied,ereen die mee vi1 om zo snel nogelijk en irr
ietler geval voor r- september een aanbetaling van J 200,- per persoon over te m,.ken op
bank reknr. 88.96.19.10? tnv. A. de croot, poeldiJk ( gironunmer va^D de bs:rrk 39)16).
Dus als Je een besluÍt genonen hebt stort d.e munten en lever de ond.erstaande strook
ingevuld. in bij Arthur de Groot of Hans van Wassem.,

* § 835,- incL.
* 5 890,- incL.

'(5 9)+5,- incr.

skipes Val" Thorens

skipas Va1 [horens
skipas Va1 T,horens

* § !00,- incl,
x Í 955,- incl.
* f1010,- inc1.

I,laB.m

Kamersoort personen per ks.ner.

Skipas Yal- fhorens/Trois VelLees

Kamer6enoten :

1
2
J
l+

l_

z
3
l+

-T -
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DE LENSNEWE
I.IEEKBIA.D VAN DX VOETBAI1ruHENIGING IENS
65ste Saergang nutrmer \ , 29 augustus 1991,
*LítrÉltlf**lÈllL+li,*tt*li*****l&*a(tHt*t i*tt+r*ttr+*ia**tÍ**tftt* tl**t{rI Í*tÍatta***lrà1rÍ***itta*àÉtÈ ** +}** + +* **t{ lfit,i

OtrTIC]EEL:
Rectificatie
293? D, Hoos, moet zÍJn Veenendaalkade 598
2939 A. Giftgi, Sezo.

Ni euve l-e d.en .
29t+2 R

291+3 r
2941+ M

29\5 s
29\6 o
29\7 J
Adresl{i,j ziEins

. de Xoode, FJun, 121083, GrausbergenlaÈn ,3, 251+A An Den Haag, te1: 3Z9l+?19. Hoogerheide, FJun, th09B\, Wolvenratle LZ3, Z5\\ VK Den HEeg, tel: J2)ZO§6

.D. Drosten, FJua(NS), 060985, Drees] aan gZ, 2672 DII Naaldvijk, te].: O1?LO-31392

.C. vd. Ituuk, tr'jun, 250285, Hulshorststraat ZZ, 2573 EC Den Haag, te:-: 3651962, Baba, FJun, 300785, llezel-rade 362, zrlil4 XJ nen Haag, telz 3?L2553. Oufrigh, I'Jun, 060285, Iloogveen 1l+l-, .25)+l+ HM Den Haag, tefr 366843b.

1733 M.C. vd. KLey, zaaI, NaaldwiJhseweg Ll+6, 2691 Bt
Opzeggingen
2396 E. WolsheÍner, Ejun.
2920 J .R. Felter, AJun.

-Ë aml.J-]'e Derach1len
0p woenstlag 11-9-9f gaan trouven: Kees Odenki
stadhuis te l{ateringen. ceLegenheid tot fel_ic
ningJes'r Julianastra,at l+9, te poeLdiJk.

Van de ( nieuve ) redectie.

I s-Gravenzand.e ,

ichen en Milada Nieboer on 13.30 uur in het
iteren van 1?.00 - 18.30 uu-T in t,de Leu-

Dhr. P. Juffernans. verbliJdd.e LENS veer uet de inge-oond.en Jaargang aggo /tggt van onze
IENS-Ierrue en de krantenknipsel-s van het Efgelopen seizoen. kÀaiti.egetrouw verd.en aleliiYige boekverken opgedragèn aan een groep"LXNè-l-eden die det seizoÀn voor IrENS .bezigziJn geveest zonder direct op de voorgrond te treden. De boeken van afgelopen seizoe4.
}Íerden opgedlegen aan de pl-oég van het ttvouven en verzendentt van ons veekbLad: Lou de
Boer, Joop l{einen, Ap Hoppenbrouríers onder de bezielende reiding van Joop l.lirlens.
ons inziens een zeer terechte keuze ! IÍr. Juffernans, nanens LENS bedankt yooï d.e nieuvebijdrage aan het inposante LEïS-archÍef.

Het Bestuur,

Ja U leest het 8oed. Het is het bestuur van LENS gelu-kt on een nieuwe redactie voor de
LENS-revue te vind.en. Àlvorens ons aan U voor te steLlen denken wiJ alat det het goed isor biJ deze Marcel Jansen en Bob Pilon hartel-iJk te d.enken voor heigeen àij vorile Jarenvoor de IENS-revue en dus ook voor u ged.aan hebben. Marcer en Rob bedankt ér, ,o"f,t"i
Ju11ie ooverhoops nog }eu.ke en goetle ideeën voor ons hebben dan houden viJ ons aanbevo-1en. (Natuurliik l.IeL redactioneèL). Wie is dan t1e nieuve red.actie. Dat ziJn Maarten alenHeijer, fheo M8ssa en Jan Eeins, Maarten den reiJer elweer l+ jaar 1id van LENS, speeltvekeliJks in het Sste eLföal-. A1s u hen niet keni de"n de volgónde tip: HiJ is elke veek
de enige spel-eï ven I,ENS B die Ioet een hegelvit,te, vat te lange, broèk van het veld stapt,
Theo Massa is thans 2 Jaar Iid van ï,ENS en hoe. Hij keept,, tràint onze Jeugdkeepers,heeft nbg niet zo la.ne een here a,ard.ige vriendin en.al-s hiJ nog tiJd ovér heeft beuerkt
hiJ ' neestal na een veclstrijd, nog &I eens de EHBO van één of àdei ziekenhuis. Iloezo
een bezig baasJe' En dan Jan lleins. HiJ voetbalt neestar pratend., in het Be, fr-uit e.f
en toe een wedstriJd voor LENS en hielp zo af en toe achtÉr ae làr. Korton 3 mensen diezlrll-en tl'achten omr reeds in voorgaand-e Jaren, de lENs-revue voor U leesbae.r te maken.(Met tlank aan onze typiste Meyr. 0osterveer), Mocht U in de, toekonst en U tegrijpt datv-Íj dat heel elg toejui-chen, .buiten de vedstïiJ dversLagen nog iets aan het papier toewillen vertrouwen, d.an zien Íi3 graag uv persberichten tegenóet. Arsmetle uw suggesties
en xaad.gevingen.

Hedenavond is biJ ons binnengekomen dat René Keus weer gaat studeren en geen zitting
neer zaL kr:lnen nemen binnen de SEKO. Wii danken René hartelijk voor zrn inzet, naar te-
8el-iJkertiid noeten wij betreuren alat de SEKO bezet uordt tloor RonaLd Bergenhenegour en
en An, vat voor drie afalel,ingen veeL te weinig is.

-1-



Daaron zÍen vii graag uitbreidi-ng ín d.eze groep. Het gaat alleen om de naandegavond ineen-biJzonder gezellig IJNS clubhuls, oe 3Ëugoirornissie zoekt noe .rr; Len l_eicter voorde 33 en c2' arsnede een trainer voor d.e woeisaagmi aaag, Het eerËte zaterdag tean'zoektnaar een vaste grensrechter. Dus al net aI ér iÉ genoeg te doen,

99E!=E=IIJq=E!:=g=rEgglg=gigpEI

I:!-_h:Iu leve! is behelpen, zei,nrn noeder vroeger als ik thuiskvam en. yertel_de, d.atr,ENs 1 weer had verroren. Zo'n L0 Jaar ser.eden Ip"urà" inNè'-;;;- ;ï"iËrae nas. ook toenrras het een nette vereniging' Niet LENSàrs noemd.en r,ENS soms ',het kathofieke lrw,r endan 
-uoegten Iíe 8ltiJd lachen als een boer die keÍspiJn heeft. HW had. inners ook a.I hon-d'ertl Jaar niets meer gepre§teerd., maar Ja, het was voLgens buitenstaanilers een nette ve-renÍ8ing' DatzeLfde I{w is na zoveel Jaàr veer een van de tegenstanders in de kompetitie.Kun Je nagaan hoe DÍep LENS- in de put is gezakt. En wat te <lenken van cronxvliet? ALs declag van gisteren Lerinner ik met d.ie rueeàe r:.ntrsterdag, a9 mei 19i5, op dat stoffige

l:-19 aan de BederiJkstraat ' Het was de laatste kompetitievedstriJ d in de vieïde kl-asse E.LENS stond 1 p.-nt voor op croruvriet en had. dus a.ar een gerijkspel genoeg om kampioen teïorden'.let bleef 0-0. En_ dus volgde een groot feest in het café van Joop en Jeanne l{ierca8'n tle ABeldoornsefaan. ALle frustraties ian vele jaren in de vierde klasse veralen wegge-zongen en gedanst tot diep in de nacht. Trs,iner Joop l{illems en het overgeteliJke teamverd gevonrd door Ton teD DaJr' Peter van Elferen, llans Kortekaas, Heru-an Kemper, I,Jim vanGeJ'n ' Jaap war'steiJn, Koos Bai, Ilarry Haket, Jaàp Adniraal, Ton va,n Lurcenburg, F,rans deJong en Joop wiistefelc. ,{aar je ar ni:et aarr'oent t a1s je dé narnen van d.e klubs reest,die LEIrs dit seizoen zE1 noeten trachten voor te blijven on ueer ín die derde hlasse tekomen ' word.en het goede, of worden het slechte tiJd.e;? Nu Ruben Jordan naar I,C Den Haagis vertrokhen, zuIlen we.een nieuwe 
"rpport"""r*roriet noeten ontd.ekken. De sper_ers vande tr'c schijnen nuben niet te xunnen teiii;pen. lrt vord.t d.us een zlraar seizoen voor d.eprofclub. A1s de voorten:l"n 

.""1_q: o"i"rËirpugo" niet bedriegen, dan zijn er neer.erekandideten om ale hart,Lln van..re IJENS-suppo"t"i"ï" .t"r.;:ti;;i"'nïïo!-ooo"kende jongetaLenten ziJn aan een onstuitbaru oprui-" tegànoeo, terwiJr. de kvar-iteiten van Marco enEdward xndl-ich ons nog vers in het leheugen rig6ea. Laten \íe van dit seizoen naar rreereens goed.e tiJd naken.
GIJS I,ANGSDELIJN

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENTOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

0efen

Zon

20.30
19 ,00
18. 30
19.00

uur
uur
uur
uur

1s

Voorburg 3
I,ENS 6
LENS 8

Èember

aanna donder 29 a,,t stu§
IENS -ytJC

1 ,00
L2.00
lL,00
13. 00
11.00
13. 00
13, 00
J.J . UU

LENS ].
TENS 2
T,ENS 3
LT"NS U

LE'NS 5
IENS 6
Verlurch I
Verburch !

uur
uur
ulLï
uur
uur
uur
uur
uur

- LENS 5

- Voorburg l+

- d.e Adel,aars comb.

- Gouda 1
- Goud.a 2
- Vredenbu:'ch l
- Vre ilenbur ch ll
- Verbr:rch 6
- Verbuïch T
- IJENS 7
- I,ENS B

- Beker 2e ronde
- IENS 2

H. I,lu]tl
v2
v1

y2

v1
v1
Y2
y2
v3
v3

Dins s ember
1 .30 uu.r IENS l-

- IENS ].
- IENS 2
- Celeritas z
- IENS 5

- Delft B

J. Heins
Viersen
tr'. Besman
J. Cuyt

E. Pietenran

Weberk
Bahienbahs

n. n.

19.00 uur Wassenaar 1

Prograana zontl&e8septenber 1997
Konle!itie
1u.OO
10.00
11. 00
12 .00
13.00

HBS 1
DHC

IENS 3
DUNO 2
IENS 6

uur
uur
uur
uur
uur

3019
3103
3t53



11.00 uur LENS 7
10.00 uur Cromvliet 6

OPSTELIINGEN.

- lefft 10
- TENS B,

070-360661+2
o?o-3]+61oBB
070-3897].76
0l"B9l--9791+3
o7o-360151+1

Groen contact opnemen met R. Keus ?

n.n.
11. n.

3258
3268

LENS f t/n 3 word.en dcor de trainers bekend. gemaakt

!E!9J, R. Duyndan, M. de Groot, D. de Grijse, O,.Huis,0. Könenan, T. v. tuxenburg,
M. vd. l,leul-en, C. odenkirchen, L. Reesink, A. SchriJe, T. Vierl,ing, A.. v. Wijngsard.en.
I,ENS 5: H. Bertens, J. Co1pa, H, Dietz, F. Disse]atorp, J. Gerritsen, W. Heynen, T,.Hoef_
nagel, G. Kenperean, W. Kouffenhoven, M. Heuver, R. Rood.bo], p. Schulten, tr'. Schuu:uan,
C, Spoelstra.
I:ENS 6: y. val. Berg, A, de BruiJn, M. Mctr'ad.den, X, v. KniJÍf, F. v. KniJff, A. Kuypers,J. Monbar€, s' d.e Nennie, F. sekeris, L. verkijk, J. I,rassernan, R. wassérnan, o. witte-
m&n.

LENS 7: R. v. Assen, A, 3al-, A. Bil,derbeek, H, Buytelaar, G. Duyvesteyn, L. Endlich,
G. Goossen, J. Heyink, p, Heynen, D. HoIt, Q. v. i{oort, S. Rozerna, R. S;hoften, L. vd,
Yelde G. vd. Velde, H. Vermolen, M. v. Wassem.

IENS 8: H. Aydogdu, C. vd. Boogaardt, K. v. Diemen, B. Groen, M. den Heyer, p. v. JoLe,R, Keus, G. Mulder, tr'. Si]iakus, A, Snit, J. Witting, C. Wol_sheiner.

Afschri.jven
LENS 1
IENS l+

ItrNS 5
LENS 6
LENS ?
IENS 8

Wiflen M, den ïeyer en B.

ZT,ZZZZZZZZZZZZZZZ
Z ZAAIVOETBAI Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Conpetitieind.e l-ine 199 1-100t

1e klasse B Res. le kls.sse C

t/n 3 bij de traineïs
T.
I1I.
Il

R.

VierIj,ng
IÍeynen
v. Knij ff
Duyve6teyn
Keus

Attent Zr7,
Buytenroöe
DW0

Hendo
I,ENS

2

2

1
1
1
1
1

l+

3

1
1
1
1
1
t_

1

7
3
3
B
ll

J

2
I
l+

3 l+

\

6
B

3
B

5
2
?
l+

3
l+

Attent Zr ?,
Buitenhof
Buytenrode
!I,I0
GJrmnova
LENSMa.destein

Sigo
Snackbar EnJoy
SVH
Sijthof Pers
Ye1]-ows
ZWG

Res. 2e klasse D
Att el]t Zt75
Buitenhof
Concordia
Gymnova
HMSH

IJENS

OSC

BKAYV
BKDEO
Taurus
Yellows

' Xes. 3e kl,asse B
Bonbers
BTC
Cronvliet
Gynnova
TENS

BKDEO
Sigo
Sijthof Pers
Tauru s
Vitesse Delft
Yell-ovs

ODB

Quintus
TAVA
NKAW
Snoekie
Tonegido
Westl-and.ia

3



OPSTELLINGEN .
LENS ].:

I.XNS 2 :

IANS 3

I,ENS ,I+:

A, Attalaoui, A. Essabri, A. Duchenn, E el_ Hatldioui, p. vd. Z*an, speler/coach:
R. Bogisch

R. Houvaard, M. vtl. KJ.eiJ , A. Kr.lypers , J. Kuypers , S. d.e Nennie, E. Tro,me1en,J. Wessernan, coach: A. Kuypers sr.
T. Hoefnagel, J' Mansverd., A. Mul-der, J. pel-tenburg, I,Í. schuurnan, r. schuur:nan,R. Twel-t, coach: J, Mansveld. sr. 

l

H. Eoppenbrou!Íers , G. vd. KIeiJ, p. perreiJn, A. SchiJf, p. Schu1ten, coach:
tr'. van Dijk.

l{ill-en tie volgende Bpelers zo snel_ nogelijk een pa.sfoto ínleveren bi
teneinde hun pasje voor het begin van rle competitie beschikbao,r te h
A. Essabri, J, Peltenburg
Tevens vordt verzocht of de coaches d.e pasJes van tle overige spelers op geldigheitt vi1-fen controLelen. rndien een pasJe verlopen is ttient u contact óp te neien,met Roneld.
Bergenhenegouwén, te1: 070-3231390 of deze pàsJes op maand.agavond. op LENS inreveren.

Duinoord l- - LENS L
Duinoord 2 - LENS 2

Pro 8.nna Zateld.a

-0
10-0

tember L 1

R3B 0ranJepl-ein

G.J. Spaans
D. Huffinenn

n.n.

J het secretariaat
ebben :

:!o26
J.UYb
1307

Wealstri.l dproaraDnE ? t,/n 13 septenber L99L
VriJdae 13:9:1991
er.lro uui-oDa-I-- i,nrs rr

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZ
Z I,ANGS DE SPOATEN VAN DE Z,M.I,ADDER Z
ZZZZZZZZ,ZZZZZZZZZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZT"ZZZ

Uit s Zater 2l+ stus I

7s
Konpetitie
L4.30 uur IENS 1
12.00 uur IrENS 2
1l+.30 uur LENS 3

- SVGW/GEB ]-
- Senp.AtI lr
- Hoekse Boys l

VAI{ HET JEUGDFRONT

0efenproeranms, A-B-C-D-E- en F- eugd.

Algemeen kontaktpersoon: paur. v.tt.steen, chopinstraat ro3, ziSL sv Den Haag..
tel-: 397015h, BiJ geen gehoor: 3635à18 trïeal crens.

Afbellen voor ondeïstaande wedstrijden s.lreen biJ paur vd.. steen (397ol5\) en wer zosne]. nogeliJk. BiJ geen gehoor bellen ,,Eài-rt.a Orens (3635àrg), ' -' -

EIftaI datu:n a&nvarrE teAenstander uit/thuis terrein/veld sEm. k. Lens
Al_

A2

81

B2

30 aug
31 aug
31 aug
2 sept
30 aug
31 aug
l sept
31 aug
l sept
I+ sept
31 aug
2 sept
30 aug
31 aug
l sept
31 aug

18. l+5

1\.30
]2. 30
19.oo
LT.A5
12 .30

1)+ . 30

SVIV AL(zíe kopy vierkamp ) y1
vervolg vieïks.np thuis yuz
GDA A2 uÍt .l,tadesteiJn
BTC A2 uit EoutwiJk
SLVI B1(zie kopy vierkenp ) V1
vervolg vierkanp thuis yl-/z
zie kopy: B conb. tegen AJax
Quick 82 uít Sav. Lohmanlaan
zie fopy: B-comb. en B/C-comb. tegen AJax
DHL bl uit Brasserskaàe/.Deift
VfOS B2 uit Melis Stokelaan
Quick Bl+ uit S&v. Lohmanlaan
StM Cl(zie kopy vierkanp) V2
vervolg vierka&p thuÍs yi- /Zzie kopy: B/C-comb. tegen Ajax
GDA C2 ult MadesteiJE

!7.)+5
13.30
1l-.1, ( fiets )
18 .00 ( fiets )
16 .15
r.1.30

13. 1, ( fiets )

c1

19. 00
12.00
18 .30
t'l .L5
11.00

1?.15(auto)
11 .00
17 ,15 ( fiet§ )
16. 30
10. 15

L

c2 12.00 10. h5( riets )

.l



DL

D2

D3.

D)+

x1

E2

E3

El+

E6
F1
F2

r,3

F)+

r5

2 sept
31 aug
2 sept
31 aug
2 sept
31 aug
2 sept
31 eug
31 aug
l+ sept
31 aug
l+ sept,
29 a\tB
31 aug
2) aug
31 aug
31 aug
2 sept
31 eug
31 aug
31 aug
2 sept
31 aug
2 sept
31 aug
l+ sept
31 aug

.00

.30

.30

.00
'iq

.00'

thuis
kopv )
uÍt
koPv )
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uÍt
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuÍs
uit
thuis

30

'to

9
18

o
10

L1
1B
l_1
l-0
l-B 00

RKAVV C2
GDAtoernooi (zie
Monster Dl- .

GDAtoernooi (zie
fii(Aw D2

Quick n5
DHL D2 -

Quick DT
, GDA E1

DI{I El
GDA E2
Spoo}-wijk El
Quick Steps n3
GDA E[
Quich steps E)+

GDA El+

VIOS E2

Quick Steps
HTSV E].
GDA El
GDA I'2
RAS I'1
VTOS F2
RAS F2
LENS F5
DHI F].
],ENS Fl+

v3
I'l&desteijn

Sp.park PoLanen
MadesteÍjn
Y2

Sav. Lohrmanlaan
\2

Sav . Loh:nanlaan
MadesteiJn

Bras serskade/Delft
Madeste.iJn

Mel-i s Stokelaan
I,lijkelklaan
Madesteijn
NiJ kerklaan
MadesteiJn

Melis Stokelaan
Nijkerklaan
ErasEusueg
MadesteÍjn
Madesteijn
Al-baralastïs.at

Mefis Stokelaan
A-Ibardastraat
y2

Blas serskade,/Delft

18 .30
B.30 ( euto )

17 , 30 (auto )
9.00(auto)

18. 3q
10.00(auto )
u.30
10.00( auto )

9 .l+5 ( aut o )
17.00(auto)
9,15(auto)

t7..t5
17 .15 ( auto )
10.30( anto )

.15(auto)

.30(auto)

.15

.1) t auto )

.1! ( auto )

.\5(auto)

.4>lauto,

.l+! (auto )

.15 ( auto )

.00 ( auto )

.30

.UU(autoJ

.30

r-0.30
18.00
18. 00
11 ,30
18,00
11. 30
10.00
18.00
10.00

9. 30
9.30

18.30
10.00
17.1+5
10. 00
18. 00
10 .00

1?
10

9
rt
9
B

B

L7
o

t7
9

77
9

-gaarne ouders met vervoer als het achter ale sanenkomsttij den vordt gevraagd.
-op d.onderd.ag 29 a.ugustus geen training 1'oor de C_seLektie
-op vïijdag 30 augustus geen training voor niet selektie_spelers À en B-lees ond.erstaand.e kopy eens as.ndachtig d.oor. Het is echt 

-nodi.g

-voor opstellingen zie hÍerond.er.

BIJZO NDEBITEDE].I:

Opstefl-ingen

IENS 83: L. Abounarsa, J. Ekren,
J. Soysal, M. Urgert, H

LENS A1;

I.EI{S 42 :

],ENS 81:

LENS 82:

IENS C].:

I,ENS C2 :

I,ENS D1:-:--

],ENS D2:

LI}IS D3:

vordt door d.e tralner bekend gemaakt
Leitlers: E. Gans en F. Spa

H. Akdeniz, M. Deurlöo, c. cuLpen, p. HerrewiJn, M, de Kok, E. Lau, H. yasar,
+ aanï'uLLing sel_ektie l,eid.er: W. Ueynen
ïordt aloor de trainer bekend. gemaakt

Leid.ers:8. Bogisch en E. Grens
Hordt door de trainer bekend genaakt.

Ieiders:L. v, Rijn eD M. Schuurman

R. Jagga, M. d.e Kl-e"ck, M. Koca, p. Koo, G, Schluter,. VIed.eman + aanyulling sefektie
Leider.: ? ?

uord.t door de trainer bekend gemeakt
. Leider: D. Hooning

N. Afonso, K. Azgaguen, J. DeurLoo, Fousi el- Hsddioui, M. Nahari, A, Notebaart,D. Obd.ala, S. Banhiet, E. Sahiman + aanvull_ing selektie
Leider: ??

word.t door de trainer bekenti gemaakt:-
leider: A. rs_Gravendijk

ïordt d.oor de trainer bekend. genaakt,
Leider: ??

A, Basdoga.n, S. Essiad, F ef Masoudi, C. Sprockel + aenvulling selektie
Leider: ??



LENS D)+:

LENS El: , Akkebi, J.
. 0osterveer

IENS E2: L. Bu}nan, P. v. Fessem
M. oeEed., G, Westerhout

IE$S E3r P, Bodaan, M. èe Kok, A. nqyíhiet, C.
N, Topuz

S. AJ.ting, G. Arnold.us, J.. AWaz,_A. Bharos, V, de Boer, K. Bouali, J. Brugman,A. Jhinnoe, E. Kisi, I. L,cick, D. Roos, H. Sa,hin, 6. SiregaÍ, R. vA, Snoet
Leider: ??

BrittiJn, S. Buitenhek, M. XssÍed, J. Guenoun, J. Hop, p.
Leider: Th. Hoefnagel

A
A

Knolr r

, J . tr'iets , S, GoEb€,ult , X. Groos , I{. }leidel, B. 0e1drlg.
Leider: D.

de Rooy, N.
leider: Il.

Heins

Siliakus, n, Snees, R. vd. Iol-.
Soclaar

LENS E!: A. B1o@, p.
J. Zïart

LENS E5: W. èe Bruin, V. vd. Geest, E.
wiJk

LENS E6:

],ENS F2: R. Antonissen, Z, ElbouJaàai, E.
R. Reuver, K. Vereecken

IENS F3: . Arnoldus, 3. Arnoldus, R, BIon, B.. Spiessens, R. Staas

CooLen, M. Elouarti, K. Iliev, R, Nolten, M. poot, S. vd.. Steen,
Leirler : c, l,lulaler

],ENS I'1:

GÍeben, F. Kuik, K. IJorie, M. vd. Voort, B. Vrees_
Lelders:K. d.e Bru:in en 11. val. Geest

R. Sekking, D. Hoos, R. ale K.Ierck, R. Nend.persan, tr. Nazarali, R. pocornie,
M. Singh, C. SprockeJ- Leidèrs:fl. BekÀing en T. de Klerck
A. Akkabi, B. Craner, tr. Dae,men, N. I,Íun6, S. oufrigh, T. Ruyters + aanvu].ling

Leiders:J. Muns en H. Rurbers
Klpp, M. Kuik, M. ter l,ind.en, M. Oosterveer,

Leid.er: 1.. yereecken

A BrittiJn, M. Drosten, X. d.e Roód.e,
Leider: Dhr. Arnoltlus

LENS ,l+: .Eur cokgu-I, onur Gokgul, R. Kipp, p. Í,orÍe, K. Mombarg, s. veraar, R. verhey,M. Voigt teider: 14. Kipp
LnNs r5i 0. ,aba, R. Eoogerheide, s. vd. Itruk, J. .uÍrigh, 0. sensoz + a,anvur-ing

Leider: ??

Groente en fruithar.el 't Karre'w1er- aen het Ar-neloplein staat sl,tijd garant voor kwall-teitsprod.ukten. Maar ook als-sponsor voor: onze Jeugd.afdeling is rt KarrelrieL grote klasseOok dit j €.s.r $ordt d.e tratiitionele vierk",rp oruu, aö.i, a.r" ir" ;";;il;o geeaakt. IIo-pel-iJk Laten AL, 81 eB c1 zien dat ze het iaerd.eren wat rt Karreviel- all-enaaL ttoet dooreen goeale kwaLiteit voetbel en veel Ínzet te vertonen. De vierkaJop 
"tr.t op vrijdag 30augustus on 1f.1) uur net de uedstruden:

LENS C1-SVLV C1, euick Ct -Gr8venza.nAe CI en LE§S B1_SVM1.
Vervolgens vortlen on LB.h! uur gespeeJ_d:

Quick B1-crèvenzende Blr LENS A1-SIIJ,V A.l en Quick Al_Gravenzande A1.
0p zaterdag 31 augustus spelen aie wimaars tegen eLkaar en de verliezers per leeftiJas-categorie tegen el"kaar d.w. z. :

It Karreviel vierkanp voor 41. 81 en CL

1L.00 uur vinnBars C-klasse en verliezers C_klasse
L2.30 uur vinDears B-kLasse en verliezers B_klasse
1l+.30 uur winnaars A-kfasse en verl-j-ezers A-kl-asse
Per leeftiJ dscategorle kriJgt d.e nunner één een bekef te,nijr er ook vier verenigÍngs-bekers ziJn. Hiervoor voraen d.e plaat singscij fers van de tveede dag biJ e,ka^.T opgeter.d.We hopen nognaaLs op leuk, sportief voetbal .àn natuurlijk op ,t feirewiel: hartstikkebedankt !ttl

B-comb. en B/C-conb naar AJ ax
Ïa veLe pogiugen vÍa brieven én de telefoon is het ons dan eindel-iJk gel-u.Iit on vedstriJ-

' rieu IiJ 'A'J ax te regelen. ( waar een bezoek aan zeist a1 niet go;d;;;;-i=). op ,"ra"u--"l.aeptember vordt gespeeld op het terrein voorland te Amsteràa.u naast het ,echterr
AJaxstadionetJe d.oor tlfee tea.us van LENS t.v,
J.2.00 uur. Aj ax C
l-0.00 uur AJ arc D

- LENS B-comb. (eerste Jaars B-klassers veela1)
- LENS B/C-comb

6



REGELS. REGEIS. NEGEI,S. REGELS. NEGEIS. NEGELS. REGEIS. REGELS. O;O"S. REGELS. *'N"'.

Afge.l-open veek bleken heel veel Jeugdleden c.q. ouders de.regels tlie biJ LENS'geldeh ver-
geten te ziln. Afzeggen biJ 

-leicters /tiainers , dÍrekt doorgaao naar de uitnedstriJden zon-
der iets te ze88en of vel.te§en tle leider/trainer, afbellàn , zond.er gel6ige re6en (geen
zÍn, zríemtren, strand. etc') waren dingen die heeL vee] voorkwarnen. Zo is het voor dè Jeugdkomissie heeL,moeiflJk werken.. Daaron.zetten wi; de regels'nognàaIs eve_n. op een riJiJe:
Ouders/j eugdleden graag rleze reigels in praktiJk brengen ", g""o eigen regels erop na
houden:

-Afbel-Len voor d,e trainingen (l-n-c-l- en E-selektie ) is verplicht, ooe-t:.t van te,, voren(indiea nogelÍjk) b:.J d.e trainer thuis of and.ers biJ het klirlgetoir "rn r,rns [:àÀr:ir, jmet opgaef van reden. Ko'n 
-echter zovëel mogeliJli. naà" de traiiing.

-afbel-l,en. voqr de !ÍedstriJden is veíplicht en nag atteen ti; pàul_-vtl. steen gebeuren.(Sgtor:t+).. Dit gel-dt ook voor de selgktiespeleri. Dus niet-efbeile; oi arzeggen biJ detralners. Àfbel]en zo vroeg nogeriJk naar uiterriJk Toor vrij dagavond. 19.00 iur.
-verzanelen doen ïe inprincipe op r,ENS i Kom op tiJd zodat ,!re ook op'verzameltiJ d. echt.
kunnen vertrekken. ca je eens rechtstreeÈs beL alit dar:.oóli ,oo, oiil dagavond l_9.00 uur
even door aa,n Paul vd., Steen (39TO1rl+). Dus DÍet d.oorgeven aan ae tàiaàr,. d.e trainer of
een vrleEdje of op zatertiaporgen.

Het liikt nísschien kinderachtig maar de ervaling heeft ons geleerd. dat tlit de enige
nanier is om m-i svers-,andén r vaard.oor teams inkonpleet [oetefl aantreden, 'te voorkomàn.'
Iognaals ouclers /speters /trainers en leÍders: gearne Ju1lie ueaeweriing.

Aangezien AJax nogal vat verzoeken liad. n.b.t. de senensteLLing van d.e LENS+,eans noeten
ve heLaas combinatie-elftalLen nakàn. zorlel voor.txNS eIs voor AJex beeft ,het inmers '
geen zio on gróte uitst'àgen te }Íorden' geconfroteeral. De Jongeus die rnee nogen speLen ho-
rea dit. a's. zaterd.ag ven ale tràineis'rran 3l- en cl-. IIet àpràett voor zlch dat Sultie er
hele teilke sportÍète HèdstiÍjden van Boeten naken. Dat is reclane vooi LENS en wie weet
lragen ze ons dan yaker. Het B-teeto verza.rnelt on 9.00 uur en de. B/C-cornb. om 8.00 ur:r op
rH{s. ue vertrekken can [eteen. lle proberen ook nog gratis kaartJes te. krijgen 'Ioor
AJ ax-MW die rs-midde.gs gespeeJ-d vordt. Of ttit lulrö horen .juIIie nog wel, Veel plezier.

GDA toernooi Yoor D1 en D2

Illat aoe Je el-s Je per oogeluk twee vereuigíngen vra.E gt on vriËnttschaple1ij k op- dezeffd.e
d.ag te konen oefenen ' GDA loste dit voortreffeliJk op en maakte er een l<Leiu toeríooitJe
van. De tegenstanders van D1 en.D2 zijr voor beide GDA en l.fe stLandia. . De wedstriJden
duren 2 x L0 ninuten. Je speelt tvee keer tegen el-kaar. om t 12.00 uur i6 de priJsuit-
reiking. Succes, .. r,i

Het LENStenue

Nu we toch r,'eer met :'egertJes bezig zijn vernerden we ook nog maar een keer hoe het of-ficiële LENStenue eruit hoort te zien. We spelen Ín heJ-e effén korËnblauwe kousen (geen
strepen of na.men ero:), een geheer wit broek;e (niet glirunend. en zond.er strepen) .rr"t _et.shirt is korenblauw,met een rond.e witte kraag en wittè manchetten. Alle _spel-ers die geenshirt via een sponsor ontvangen (Aa,ne;g3,Ce,D3rD\) 76rgsn d.us zel-f voor het JuisteLENStenue. De tea,:ns ,1ie vel via een sponsor een shirt ontvangen zorgen dus zeLf voor de
Juiste kousen en het broekJe. NatuurLijk kopen lre onze slu]Ièn a1leJn biJ sporthuis trree
Kick Sport aan de t'le i-ua1.straet/Vallenboslban. De sponsor van IENS Al- waer alle LENSleden
ook noE een tQ% korting kriJgen.

:...
Geen treining
fn verband met het overvoll-e progra.mià of het niet beschikbaar ziJn van'de terreinen 1-vervallen d.e vol-gend3 trainingen: i.

-dond.erdag 2! augustus voor de C-selektie 't'

-vriJdag 30 aulustus voor d.e'niet selektiespele"s van .A'2 en B3
-voensdag I septenber voor d.e E-selektie. LiilS E3 traint uel mas.r d.an.van 1lr.3o t/n' 15.30 uur '

'l



l{oens dagmiddagclub

0p r+oensdag h septelrter gaat d.e_roensd.ageiddagklub veer draaien. Van l-3.30 t/n 1l+.30 uurverwachten ve alle speleïs van Fl- t/n 15 . Van th,30 t/m 15.30 uur veíÀcUten rre atfespelers van E3 t/n E6 (deze ene keer heel_ B3). Kom op iilà-al*.r.-, i: irrrot"o voor aan_va.g va,, de training zoalat_ve op tijd kuanen beginnen. Nà afloop van íelrainiEg is dou_chen verplicht. Doen dus I,Iie Jurr.Íe defÍniti;f gaat tralnen iriJit 
"og 

even d.e vraag,Binnen de vereniging nieroand die het vil/kan doen. Hefa,as, I{e hebben een advertentie inhet voetbelblsd v,r de EVB gepr-aatst. Nu Eaar hopen op posltieve reo,kties, De traininggaat Ín ieder geval lleL d.oor.

ïoera' ve hebben eetr tralner. En nog ver één met een dÍploma oefenneester rrr. ziJn nae"mis: Harord Fanuna.n. voorgaande Jaren speeld.e hiJ in Juveitu" 
"" nitJiuiia" au", oót a"A-ieugd' Dit seizoen naakte. hij de ovËrstup o.à, r,ENS en proèeert ee! vaste praats te ver.,overen in 

-Lx,'rs 
zondag 1- Dat zer, ver r-uklei. voor ziJn eilen training gàat hi; net Ín-gang van dinsd.ag 10 Eeptenber Jullie trainen. De tÍjàen zíJn:

TrainÍ tveede B-seLektie

dinsdag ven 1?.30 t/n 18.
dond.erdag van l-?.30 t/m 18,

Sponsorshirt sE-entr'

leiders bi,leenlonst

Uitslaeen eusd

uur
uur.

SpeLers en trainer veel plezier d.it seizoen. De groep bestaat uÍt:
t. Alo 'na,rsa, S. Hoefnagel, R. Jagga, i.I. Klopstra, M, Koca, R. rr. LeeuvenB. Msead, M. Pl'onh, R. Riemen, C.-§cÉtuter, i. Sroor"rrturg, J, Soysal, V.

Kan Je niet bel" d.eJc even af op ï,ENS met opgaaf van reden.nen zuIlen in 83 gaan 6pe1en. Dus d.oe ;e bàst.

30
30

I,ENS 41
],ENS 42
I.,ENS 31
I,ENS B2
IENS 33
IENS Cl
LENS C2
I,ENS D1
I,ENS D2
nvc D2
Duindorp SV D1

Alphense
RKAW 42
ALphense
Alphense
RKAW 32
Al-phense
nYc c2
ALpbense
lJphense
I,ENS D3
LENS D\

Boys AJ-

Soys 81
Boys 82

Boys C2

roys ut_
Boys D2

IDO E2
nDo E3
ÏKAVV E2
RKAW E3
RKAW EU
Duindor? SV El+
A.DO T'1
tlo F2
NKAW F2
Duindorp SV F2

- I,ENS Xl
- LEIVS E2
- IENS N3
- J,ENS EI+

- LENS E'
- LENS T6
- LENS I'].
- Ï,ENS F2
- IIENS F3
- IEIrS I'lt

. Merencia,

. Spek,

0-9
,-9
b->
\-2
)-?
3-1
6-3
5-é

7-L

,s
vd

Jongens die onregel-Eatig traÍ-

F m{? rh na ziJa afger-opeb week arr-e sponsorshirts Eeegegeven aan de teaos. Het staathartstikke leuk. Conc Hairshop en IÍ.L. ci"r"r- ona"riroudsverken: betonrestaurat ie en af-verking: nogra.r.s bedankt. De ouders aie vooi hut *rca"un zorgen verzoeken wiJ d.e shirtsbinnenste buiten op J0 graden te l,assen. nij-g;brehen aan de shirts 6it even 6oor:geyenaan P8u1 vd' steen' reder team heefb eeB taË iet daarin B "."ir"i"ui"t" en een keepers-
thi* :li"l'een. Geen speler nag dus een ";i;-;u" naar huis nemen. reiders ter na er.kewedstrijd de shirts even. Ars hàt vassen biJ rL ;;r;;ii'i;"k";il;; ""o"rrr de shirrs.

0p 9 septenber wÍrr-en we net .e jeugdreiders roud. te tafer gaan zitten. ven 20.00 t/n2L'00 uur de r-eiders van Er t_/u É5. 
-vro zi.óo-i7, 22.00 uur d.e reid.ers van A1 t/m Dh.líe venrachten aLle J.eitiers, Meer nieuws volgende week.

.l

rn de Jong LE[s van vorig.seizoen. vroegen viJ de trainers en spelers om er dit seizoen
::-::ll eens zoveel nogefiJk uit te haien. Iyíet dat we tvÍjfelden a,Ír a1e inzet van delraaners uaar somrnige spelers ded.en het zo nu en_dan tocn échi ".t-t" Ër"r.reriJk ia on_ze ogeu' ,nil Je iets bereiken .er kan det niet. De oefenperiode stemt ons tevred.en totDu toe' Er rr'erd veel en hard getraind. en aI heef veet oeienwe.stri; aen 

- zi;n aloor 41, 81,
;ï":ïl:":-"ree1d' Meester- not nier i" a" 

"tuir.ste saEenster-ling door vakaDties en lr.chte

2-r
3-2
3-2
2-9
3-5
7-0
5-8
3-2
L-1
0-0

1l+-l

I



Vqok moent er pots vsel 6or./ítj8èLd vorCen Omdut ieCefe sp9.l.r:r sqt) k tdt nlceó1i l(flJgÈn. DItgeoöhulf lhest nu aorn beet,J( övef a,ÍJo wént Ín.Í.v. dezè ueek 6n,rn al](i olftQ .à; isdcre
e&tc,-rd&E sgelen en íí1..1.cn pe goveel rno6el-ÍJh net dè vqete eu{e1Len g&Eri eÉntrr?(Èrr. NA-tuurlÍJk worden e.r §Ielers sons teleurgósto1a door de trèÍnere o1s rË horen dgt ;le hetcerste t6&ltr nlet hqlen' I{àtuur}IJk bèn Je ds,n even teJ.eurgeetèJ.d. D6.tj ts tosie"h. Véiuol,gcns noet Je de trainer Leten zíen tiat hiJ hot mto heeÍb Behfrd. BltJf trrr.ínen err aoi Aq]l{oofl Je best Ín hQt tweede elftol. Nog nooít ís er geon }èroep gedeàn lqter in tret seI-ièoon o! spelèr§ vén het 1;1{ègde teen. Zorg det Je cr {an staet. IIen liou,ie íaEen Ír] voof,elke trainer echt hertstikke röeÍliJk. En htJ stoLt echt zlJn sterkJte elftal op. nat-hqrecht nceillJk is bleeh ook sfgelopen )Íeekend vel. vèel ,spËËiu kwamen in íiktló.' a$i;;d;;tegen Alphensè Boy6. De rcÍiult*ten tegen deze sto'ko verËni6íng veren hàoF6eveni. 61e0hirBpl!3 vord Ín dè tsaede helrr zoekseepeelil door de Br.lla "àilrl*r"r-Àïpilil;-n;;;: ;i;"iii'3n D!.-vo11en na er8 §lahnende en leuhe lertlJen de rredo.lrriJd en Cl vs,; rresl te-atork'vqór
hun Ce elftsl. DA tenslotte rleelde de punten. Zondlo8a op lór, nESVr,t-toernoot riecd LDNBhet heLemaÈL vóo.rtreÍ'fellJ k, !L eu.cl eerden oDgéalaBon' qerÉte en A1, D1. €n tl. vor,{qn É.r:drj.e trveedo. Tesamen vel'd. de 

- 
vsrenigingsbcker, gilrurrnàn, No8rraq1s u*!'hropguuund ifet ppOi

en enthousÍagnc rrqeruee Ju].],íe beaig alJn. Zet-in Co lsats[o f0 AqSID voDa ao,rrvqrre yal 0.íkomDstr1516 no8 even d,e BuntJcs,op ri.e wolbchende {tÍrs, De.ho[ende !u"roaà- gob;uirl'*ï1"'
04 AP, .82,-113, CHr De, D3 en D! goed te fÈrueroí. NqtuurlÍJk'zÍJn ick doa€ tealÍls q1 §r6nbe'rx.g en 66n ot' ncorrieÍe keren in aktle Ëehongn. Hs.lr deqràat vóet upoiero r:o6 biJ hetoerrte neq{ed.an on oÈt! door, de vqkqntíes tj€bbën JulIIe na& vslÍ1g ,roínpiuut gè§.porÍd €!l
aomF oóh EÈVÈon togsr! voel t§ gtolho toqflo nopteU spelen,-'Coen pinteh r6nt që konoDsa t:1,..voor dc konlqtJ,tle hcmon JulLlo nog rrcl eDheLq lí.orÉ;r ln aktla. b.oo le uo,jt,;" {";i;-;";;i
ln-*]1+. Btl do E.hlapg.ers btJns. qllÉnqql t;evre4on 6erÍchten, De Sqf,limeerÉs oprltoll,lligeilbllJken goe0 iie bcyrrl.leq. DÍ! Itou(on we ri,ua,qo (rn-ïà li6btren ootïi ràiiàrË, Uler geénprobleflcn (ua. BíJ d.e lr*ef4olina Íd aeh bÍJhÈ lodercen (outlers, ofruirfi., Iq Í4€16 ) 

",fe;rö",
don Bqor HlJ togh níet halernor:,l, .f.t moet oi, upo.tona bíJ an rpoe:.t" i; e;; hc6;o poq1s. qlr
zlJn er nogl hl.Íit hei§[rqal ult. livon d,e o1:on dÀSon efehàh1jon inr,rrr,. j:e teafl, lirrnn+n doJrooq.nog ottlg4:l.rrs vs1"6,n0ër'on é)n öolr kont ur uàg eerr-y1Ji'ds p^t§r.Írt du, 

"*-,ie-oí.n 
-,iö;;i. -*---

U ulrèïd.(rg $Fsr]It hei) c,J,.

USP ,!o]",rsu[ f,l.eÈ 
p'i

llÉ Boyg,

Ïk hab Jull.ls E wtrdntrlJ r}orr .6,*z1eu. EiI .hëti Scu,t Blnueo, Uè):EtÈ ve(lqtr,ÍJtt 6Sil DecriJè pdohge|4d. En dé Uv*:c0e wetlabt,IJd EcÉf fiÉè\í., dÍi, zo do{r mc,t l"skkcr voatbÉ].}cn en ve hsb}errdJ.ko lreök ple?lÉ.r lan Ju.LlÍo. (ooh Je oudorg).
g+l$sw§.Js3gP,$.

t')q
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Ni euve Leden.

29\8 l,IB.
29\9 cc.

tel:
2950 RC. Pocornie, 060583, EJun, A.Lbert Schweitzerfaan 251, 2552 PH Den Haag,teL:3912558.

Sirnson, a7a279, Sezo, QA Nealeïpeltstra at tTZ, Zr52 Hc Den Haagl tel: 39?0033Sprockel,, 111179, BJun, Laan van Meerd.ervo ort l2l , Z5i-7 AW Den-Heag, 
--:-

3l+55888.

29rl CC. Sprockel, 100583, Ejun, laan van Meerdervoort 1,27, 2517 Aï,t Den lIaag,tel:3h558B8.
2952
2953
2oq)r

295'
2916
2917
29rB
2959
2960
296L
296?

0pzeceineen
2940 MSl. NieuwveLd, seza.
27 6l SG. 3usch, seza.'

J. Bekking, ]-5]..115, tts(teider), Ruímzicht 85 - Z!,I,3 RK Den Haag, tel-: 36?211+9.TJ. de Klerck, z3o35t, Ns(teiaer), Wezelrade ar, z5\b vr len Eaag, tuL'SgtÍroO:.CI.. de Bruin, 020559, Ns(teider), Vrealeoord 775, Z5\\ TV Den Haa!.III{. Bod.aan, t505r5, Ns(teider), nandveen 33, 2ilit RG Den Haag, t"et: l6Tt75j.D-tie Roode, 020581+,,I'jun, Midtienstede el , Zit+Z TE Den Haag, íi..i-, ZeAólSi.D^I. IagtegaaL, _311283, FJun, Leggelostraat 1?5r 251+1 flS »Ën il"rg,-iui r- lelSrcl .
MM. _Boutier, 160981+, Ejun, Meppelvei gg2,25U+-CG Den Haag, tefi-:56gf::.
Y. 9"-Roo9gt,02058)+, FJun, Middensted.e 6?, 25\3 TE nen Haài, *t 3660i;7.M. Toka, 250ll8l*, FJun, Berensteinl,aan ri9: zr+à JD Den Haat, te:-: ier.ri[\.R. ten Berge, 130386, I'jun(NS), Hertenrad.e j66, 2:,\t+ r,le o"í'uurs, i"il':gOzreU.D. Gr.rnay, 2\0982, Ejun, Berensieinlaan 593, zSíz Jp Den Haag, tài: SZg6Bgf.
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.S. Zonctag Start Conpetitie IIBS - LENS 14.00 uur.

Start Competitie.

A.S. Zonatag H.B.S. - LENS U komt toch ook naar het Craeynest.

nC. luyndan, sezo, Agaat 67, ?.].t9 GC Zoeterneer, teL; O?9_613J06 per Z}_og_Lggt..C. Wolsheimer, sezo, Stortemefk TZ, Z\Ot CA flpíen aan de RiJn, te:- , OneO_116i7.

t
A

A'S' weekeinde gaat het beginnen. via d.iverse oefenrÍed.strii den hebben de trainers. hope-liJk i'nzicht gekregen in hun spelersmateriaal zodat ziJ de sterkste form&tie-het veld inkunnen sturen' zaterdaS r)+':o uur start de rormatie van Hans de Bruijn thuis tegen svcw/GE3' De sel-ektie van Hans is verJongd en oot iàis breder gevorden. zil zulIen dit sei-zoen zeker trachten on de prestatie van vorig Saar (periode lnmpioen) niniflaaL te eYe_naren' I{ij nensen hen daarÍn veel su.hses. wij v:.naen dan ook dat het team van Hans uvsandacht en steun ve"dient, zondag B septenbÉr o!0 1l+.oo """ i" a"-'"i*t van net vLagge-schip van LENS. De fortatie van Pim Í'resigeest mÀet ae eerste wedstriJd uitspelen tegenH'B's' Het is te hopen en te vertrachten àat het eerste team v€.naf de eerste minuut laat
1i:n-d?t een terugkeer naa.r de 3e krasse meer is dan arreen een vens. wij zijn eryan over-tui6d dat de voetbalkvaliteiten aanwezig zqn. rvu nog het kara.kter en de ment&riteit omvoor elkaar en met zrn aIl_en voor elxe netei te villàn knokken, dan zien ;il"il";;ir;;;netvert]'ouve,mzoensterrntUnet8,1Safge1openJaar
ons eerste tean op een LENS waardige nanier. En nocht u kritiek hebben r-aat het d,.n po_sitief en ophoudend zijn. vertler vànsen wij aiie LENS teans een heel prettig en sportiefseizoen toe ' 

De redactíe.
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Nu ve zo aan het begin van. de competitie staan, mogen viJ best net zrn al1en en betioeld
r^'ordt ieèer l,XNSlid' even biJ het vol-gende stil staen.'Al vanaf het einde van het vorige
seizoen alsmetle tiJdens de dagen dat de Eeeste LENSers nog niet eens a&n voetbal-l_en dach-ten' zijn er een aant,a] f,ENS Lede! echt heel druk in de lreer orn voor al1e LHïS l-eden.veer
een zodanig georganiseertl geheel- te maken, zodat een ieder een fiJn en prettig seizoentegemoet gaat. Doch het lijkt uer. of eI steeds neer (vriJvirliger") *".i. neerÉont opsteeds g-i4ëer schouder§ van harrlverkencie vrijviÏFgers. Dit onàanks diverse publÍkètÍesvaarin bijna gesneekt werd of er binnen de vereniging nou iemand. Ís d.ie ,!iet;'r ;;;; ;ij,cl-uppie kan tloen. NatuurliJk is LENS eI vooï de l"eden maar het is natuurlijk ook zo dai
IENS auéeh maar kan besta€.n door diezeLfde 1eden. LÍtt ziJn van een vereniging bestaatuit meer dan afl-een Je contributie voldoen en Je vedstrijÀJe speten. Je zou er over moe-ten gaan denken om e1h LENS l-id te verplÍchten ou een functie btnnen IENS te verrichten.Bij het a8,nmel-d.en Yan nieuve Led.en zou dit dan al- med.egedeeld. kunnen voralen. Hant latenviJ het over één ding eens ziJn. Er mgg!-en in tar. van óonnissies echt mensen bÍJ konen.xn--van u, die tlit ]ezen, noet het echTTóïen. Het is een gegeven dat na een oproep in aleLENS-revue het resultaat niet bÍjster groot is. Hoe dat tàmi tri;rt een open yraag. Mis_schien is de drempel te hoog on Je biJ iemand. van het bestuur te nelden, 0f zou het zozijn dat er gedacht woralt dat u niet bedoel_d. word.t, doch een and.er, Maar el,s u dit nufeest en u sordt persoonliJk benaaleral door zorn hardverkenale vriJwilliger, zeg alan nietd'irect nee. Hij of zij vraagt u niet voor niets, ze hebben u ecrri noai!. LENS heeft, unodig- Mogen vij de volgende riJlende vakatures onder u,^r aandacht brenien:
- De seniorencoflBissíe zoekt dringend. nensen om op maanda.gavond. d.e coEnissie te yeïster-

ken en om bij toebeurt het senioren gebeuren op de zateidag en zondag te begereialen.- De tarconmissie zoekt uitbreiding ,oàr 
""o vaste avond. in àe week of-voor een paar uuï-tJes, biJ toebeurt, in het weeheinde. Best gezeHig.

- De J eugdkonnissie zoekt r.eid.ers voor 83 un ö2. n"t is best leuk om een jaar net dÍegasten op te trekken,
- op- ile voensds.Suitldag een paar uurtJes met die kleine yoetballers trainen. Hen de begin-
=.:elur,van 

het spelletje biJ te brengen. Hartstik_lre leuk oDl te d.oen. .r- ue zaterdagafdeling zoekt nog een vaste grenslechter voor hun eerste team.
; *-:":^::::":^":g..:l_prar vrienden/vrieiainnen sezocht on een Leuk te&a te vornen. :l- Èo,os noenen ze dat een feestconmissie, rnlichtingen Ren6 van de steeD. Kortom genoeg:- te tloen , fi&a.r d.oe hed dan ook.

Ven de reds.etie

A's' Zontlag' Zulr-en de boyrs van westgeest veer knokken a1s een beest. Kon kiJken
HBS - LENS

BA.R It***tÍ *tttt n àt 3An t€Ë* nt!, BAR *tÉ** tt BAX

Het is zoals hierboven te l-ezen B A n gesteld. net d.e barbezettingen, yenaf het beginvan het nieuwe seizoen eLke keerïËËI fde mensen s.chter d.e bar. Ook deze nenien vilLenweLeens een voetbalvedstri jd zien of met eigen kinderen mee na.ar een uitvedstri J tl, Ermoeten snel wat nensen biJ konen, rant anders kriJgen de nensen, rlie nu aI te veel ach_ter d.e bar staan er ook genoeg van en u zaf de,n telkens 1s.nger op ul{ besteLling aoetenïechten, leg deze oproep nu niet direct naast u neer ][aar neldt u voor een paar uurbardienst aan biJ ondergetekend.e. Vooral op zonclag ziJn er een aantal mensen nodig d.ie,zeker als LENS 1 t huis speelt een paar uurtjes achter ale bar triLlen staan. Ook in dekeuken ziJn er nieuve nedewerkers he"d. nod.ig,
René van tlen Steen. telr 3.\5.5}1.31+.

LENS Jubileunfeest.

BAB

Ja hoor' ze z.-rn ex. De fotor s_van het grote spektakel- op '.,eld 1 tiJdens ale zevenkamp.Deze fotors, genonen d.aar nob Bom, zija-te besierr.en .,ia bester-]iJ sten die.biJ de bar
ï:ï§àri::ï.rilï: 

,",. lijsten aienen sanen met het verschuld+Ë-;;;;s vorden inge_
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let u er goed op dat u de lijsten goed en goed leesbèar invurt. De foto's kosteD f 1,50per stuk. De baroed.ewerker/verkster neemt u ge3-d" en riJst in ontyangst un à"pon"u"t-'--
deze in de ín d.e bar aanvezige envelope. Medio eind septenber sluitón rij d.e nogeliJk-
heid tot bestellen,.zodat u half oktober uw besteLde fotors tegenoet kan zien.

De Jubileumconroissie.

Een nieuw seizoen geeft altiJd. een aantal nieuwe led.en ttie de selectie konen versterken.
ook alit Jaar heeft IENS ueer een stel enthousiaste en goede voetbailers binnen 6e veïeni-gÍng mogen begroeten. Itlat dacht u van Harold Rarnuan, na een aantal Jaren bij Juventasals laatste uan in het eerste te hebben gevoetb&]d., kont hiJ nu het linker midd.enveldbezetten in ons eerste elftal-. Trouwens is het U opgevalJ-en dat Harold een ontzettenalgroot loopvermogen heeft, d.it in coubinatÍe met een positieve inste]IÍng maakt hem eenwaardevolle kracht voor de serektie. En natuurrijk ii patricr Bosuan u ;pg.;;ir;;; ;;'
9er:! in de J eugtl biJ RVC alles op voetbalgebied geleertt te hebben, rreert iri3 dit uitge-breÍd bij VIOS alvaar hiJ de positie als rechter nidd.enspeler heefi bezet. Nu biJ LEI,ISis hiJ een spits ttie rÍeini8 kensen noaiig heeft on te scoren. De gebroeders To1 konenvan soA. John toont een groot entousiasme op d.e training en in dÀ wed.strij den, overalkan je hern neerzetten, ar,r-een niet a1s keepèr, maar dat kan Je net een gerust hart aancees over]a,ten die trouvens ook als voetbaLlei een aardige ba1 veet.* i"là"Iï.ir"r'idus ook d.e gebroed.ers ziJn tvee a&ngen€.me versterkingen voor de seLektie. Die tvee varEndLich-- kent u natuurlijk nog. NE een Jaa.r BVC ziJn ," ,.u, teruggekeerd op het oudenest' lJiJ heten Jur.r.ie van harte ï,eLkon op LENS en hopen d&t Juriie verbrijr 

"""-iàne"rluur is.

De E. en J. troféert
ook d.it seizoen zal voor de beste eerste eIftal sperer van het zondagtear. een trof6ebeschikbaer vorden gesteld. Voorgaand.e Jaren hebben vij de unicorn tiofée geÏraa, rtrÀar isvoor 

-komencr seizoen gestopt als sponsor. De nieulre troiée heeft als naam rrDe E. en J.troféetr. Ter verduideLijking is ait rret bedriJf y&n ons viJfde el-ftal speler Harry Dietz
1.net d'e- naan v.,n: Ed'au$ + Johannissen B.v. De teoordeling ïgrdt op de zelfde manier ge:
91an als voorgaande Jaren. voor de wedstrijal vragen vij eéf t"nni, ooààr ae velen d.ie,f,ENS in huis heeft. De gevraa,gde kenner kan aLLe spelers een ciJfer g"""rlurgur;f àïàn
'een vedstriJd verslag' voor de aoelpunten makers siell-en w:.J ooi een-trofée tËr beschík-kin8' Daarom vragen viJ de aanvoerdèrs van ar.le elftal]en dó na.nen va,n de d.oerpr*ten-
ï:*::"_?t_l:l copie bestend yg?-. dg SEKo te vermelden, zodat r,1J te tel"lins op een correc.ue en sLnpel.e Eanier ku.nnen bijhouden.

Om uit te knippen en in te liJsten.
titie ProgreDma LENS 1

Wedstri,i ddag :

L
2
3
l+

5

6
I

B
o

Zondag
Zondag
Zond.ag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zond.aE
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

september
september
septenbex
september
oktober
oktober
oktober
okt ob er
noyember
novenber
november
november
december
december
clecernber'
d.ecenber

B

$
DÓ

6

20
27

3
l-0
77
d+

L99t
7997
1991
1997
]-9gt
L99t
1991
t99L
t991
t991
L99t
r-99r
1001
t99t
499!
a99L

HBS - I,ENS
LENS - vw
DSO - ],ENS
LENS - SVIV
LENS - NAVA
3e ronde beker of inhaal
Kranenburg- IENS
LEI,IS - Cronvliet
WIK - TENS
LEIIS - BTC
tussenrontle beker of inhaal
Wassenaar - LENS
LENS - Kon. IIW
LEI{S - H3S
W" - I,ENS
ínhaa.l-

1
I

10
11

11

Winterstop t/m zondag 12 januari 1pp2.
th. Zondag 19 januari tggz LENS - DSO

of Ínhaa1

-3-



A1Ie *edst::iJden vangen,. o&^r-l+. 0o uuÏ aan, beh&r-ve de_uitwedstrÍJ den tegen Krenenburg enxAvA. Dit besinnen om t\.30 uur. Hdr p"o["*r, van LEI{S r lr.i"iàààiàa"g) too de Sekoons hel-aas niet leveren, naar het is àns1e1oofg, lat wÍJ il -;;ËË;. 
vorgende weekaangeleverd LriJgen, zotlat wiJ u dit programa in d.e vollende ieir§-;. ku,nen tonen,

Ziekenboeg

rn de ziekenboeg hebben wÍJ al1een een drietal J eugdleden. Dat ziJn Jasper v. Die,en( J-iesblessure ) , Micner aeurink 1g"troL"o "inu"") "; st"i* v""""i'ïsËiror"n been). wi,lwensen Jur-fie beterschs,p en hopen Jurlie veei zo'snel ,àÀ"riJr. r" i:-;;r", zetten.
Het konende veek-eintie begint bet nÍeuwe voetbarseizoen. De redactii is van nenig aat
§:"u;:"-:;";m 

no8ra&Is tà posen om au nr",r*e-sperreser.s t" no"r"n-".,-ànise uitlég hier-
Nieuwe offÍciëIe beslissing nr. 1r.
rndien' naar het oordeel van d.e scheidsrechter een. speler zich beweegd in de richtingvan het doer' van een tegenstander, Ín eàn auiàuri,lte situatÍe *À"ri"ïir een d.oerpuntzou kunnen scoren; oozetteliJk u"-op onrugài;iJnta:.re viSze a.w.z. àoli 

""o overtrealingdie net een directe iri3e scËop ( .i'.;;- ;;;;hop ) noet worden bestrafti- vordt belet de bal te spelen
-;:"Hïffi;-het er'ftaJ' van de aanvar-lende partiJ de hierbovea bedoelde scorÍngskans
- moet de sper'er, die 're overtreding heeft begaan, van het speelver-al vorden gezonden;- vaffÍege ernstig gemeen spel.
IIieuÍe officiëIe besLissing ír. 16.
- fndien, na€,r het oordeel van cle scheidsrechter;- een speLer, and.ers àa.n d.e tioeLverded:.ger, 

-in-zi;n 
eigen strafschopgebied;- ziJn tegenstanders een- doelpunt .r 

""i-àriià.riJhe scoringskans onineent i- door- opzetteliJk de ba1 net d.e fr*a-t" ;;il; s- zal hiJ van het speel-veLd nout"n *,orà"n-Ë"r.rO"., !
- van$ege ernstig gemeen spel overeer-konstig tàgen f2. .lMen dient er goede nota. van te nemen dat het niet 

_tle teaoetrng van beslissing nr. 16 i;,on iedere han'lsbal door een verdealiger te beetraffen met het wegzenden van d.e overtrealer.I{as r het on gaat is. dat het speren"van a"-t"i-r"t de hand er opzettelijk op gericht isde tegenstander een duideliJte- scorinf,skrn"-ià o"tnure,, b.v, 
"àn 

.,"iàuàig"r die opzette_lijh tte bar- net de hand stoot op rr"t iÀr""i àJt-au ur in net aoer z;;-;.rr. zo zar- ookeen doelverdediger die een^àuiaèr:.3r"-;;;;ir;;;.;; ;;;";;#;;;;;i:ï.ï net ziJn haodente stoppen buiten het strafschopgeir"a, 
".""f,àï- speervel-d. gezonden noeten word.en.Pareren of Saven, thatrs the question.

saven of p&reren' that's-the question. Geposteerd. drie neter voor de doeuijn, De hoek_verkLeind en licht gebogen door de rnieéni ,i; -n"ta 
zijn ha.nd.en ten heuer_. Deze ba1 isvoor hen' zeker veten' zal ik hem ="";;-;i ,iiui.", denkt hij ,rs r,ut 

-vi;anaelijke 
pro_Jectiel komt aansnellun. Sa.,en -ài ;;;;";; íà""" "r pareren ? HiJ tviJfett en besLuitfe ba1 te koppen ' retwat v-reend ,oà, ."n ó.Ài",""ut"r, maar de niàuwe ieeet van d.e fifgis hem nog niet herenaar tiuidelijk. prÀ"a"-àl "àà"lvercleaiger 

er vroeger enker voor tezorgen' .at ziJn doer schoon-breèt, .,,"oau.g ïu -àrg is de sluitpost gebonden aan allerreiregeLtJes' De r'aatste: ner 25 Juni is rr"t 
-iuÀfur*" 

niet rneer t.àÀ""tËàr'à. de ba1 op te:akken als zij het =ru"itrie-"1il-;; ;:;d:;Ë:íior- o, e€nvou.ise doelpogins opzetteliJklebbe! losger-aten (pareren)- Na een ""oàrrE-ï"ài"), vaarbi; a" Ë"r to"íàilig terusstuit,aag ae rtoelverdedÍser de bat wet r. ,iJr-iËriiï"r"r.
Iaar nijn uening is saven een- handeting on een doelpunt te voorkonen. pareren is een'rucJe van de raatste raren. Een. rrtt"irj[ i.-nà"a"i, bar uordt ,"t-à" piàtt" hand tegen;ehouden en -Ioor de voèten gekaatst' o"rË ,ol-rï"n tiJ tlrekken, wordt nir door ale fifa-erboden en moet door de scbeid.srechte, *oràu, iàstrart met eón rràir""t. vriJe trap.Js de nieuve spelregef consequent worat genanteàra, aan zat de fifa-richtr,iJn effect'ebben ' Ja, de eerste weren zurr-er ., ,utà"lit.ie incidentJes voorva.Ilen. Het za, even'ennen ziJn, voor zorre.I scheidsrechtÀr-Ài"- r.""p"r.

l+

Theo Ma.s sa.
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S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uítslagen Dins 27-B-199]-
LENS 1 - Hoekse Boys l_

LENS 2 -OSC1
ï,ENS3 -osc2
Uit s n Donder -B-12

Voorburg3-LENS5
ï,ENS 5 - Voorburg \
IE'NS B - de Adelaars conb.

IENS 4 - WC

UitsI en Zon 1 -1,

1-]+
2-2
1-5

b-1
t+-6

2-L

o-l
?-?

b-I

(ter.er )

]
Gouda 1
VÍedenburch 3
Verburch 6
Verburch 7
IENS ?
IENS B

raJ]me zondag B september !991
Kqnpetitie
1\. Oo uur.'
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
11.00 uur
l-0.00 uur

stel]in en

: biJ tle trainers
: T. Vierling
: I{. HeiJnen
: tr'.v. I(rri jff
: G. DuJrvesteyn
: R. Keus

L]GGÏNG TER FEINEN:
'{BS

]HC
)uN0
lronvfiet

- Daal en Bergesel_aan, tel: 3681960- Sraseerskad.e, De1fE, teI: 015_120166
- Mgr. Nolensl€,an 9, teL: 36g5353- AI}na BiJnslaan, teL: 3BBB352

i,ENS 1
IENS 3
IENS 5
I.ENS 6
Verburch B -
Verburch 9 -

HBS 1
DIiC
LENS l+

DIINO 2
TENS 6
I,ENS 7
Cromvliet 6

- IENS l-
- LENS 2
-SOA2
- LENS 5
- Delft B

- De1ft 10
- LENS B

Kerkhof C.P.J.H.
Jutte P.J.
Staats J.

nahienb&ks
n. n.
n.n.

1057
1095
3081
3103
3t3
32rB
3268

veLtl 2

veLd 2

7 t/n 3 vord.en door de trainers bekend genaakt.
LENS 4: l. Duynda,, IvÍ. d.e GrootJ D, de Grijse, O...Tli": 0. Köneman, T. v. l,xenburg, l,&[. vd, Meu]-en, C. odenkirchen, i. Reesinf,"l.'S"fri;f, T. VierLing.
LENS 5: H. Bertens, J, Colpa, H. Dietz, I,, DisseLdorp, J. Gerritsen, W. HeiJnen, T. Hoef_
Ëi*Ëh"Ï;rÏiï'erman, 

,o' Kouvenhoven, r'r. n*""ri-n. nàóar"r,-p.-À"i.,it"i, F. schuurean,

LENS 6: V. vd, Berg, A. de_Bruijn,.M. McFadden, E. _v.-.f.niJff , F. v. KniJff, A, Kuypers,J. IÍo,barg, S. de Nennie, f,. Seieri", i.-v.iiïjt, J. ,oasserren, R. Wasser.man, 0. i.titte_na.n.

LENS 7: R. v. Assen- A- 
.Bel_, A. Bifd.erbeek, H. BuyteLaar, G, Dqyvesteyn, t. EndiÍch,c' Goossen, .r' Hevink. R,.. Hóynen, o. iortl'el'r-- woort, s. Rozerna, R. s;horten, r,. vd.Ve1de, G. vd. Ve1de, H. Vermolen, l.l. v. WasJen.'

IENS B: H. §dogdu, C. vd.. Boogaardt, K. v. Dienen, B. Groen, Ivl. den Heijer, p. v. Jo.e,
l"rn!ï.,ï.orrïXr_der, 

tr,. sirirrof , À. édt,'j."r+iïtir*, c. worérrem"i;;; A. v. wÍjngaar_

Afschri.lven
LENS 1 t/n 3
IXNS 1+

I,XNS 5
LENS 6
LEI\ÏS 7
LENS B

o7o-36066\2
o7o-31+61oBB
0?0-3897176
0189L-179r+3
o7o-36o1rl+1

-5-



LENS B Verzarnelen biJ. Cro&v1iet on g.15 uur.
Progranna nonderd,ac 5 -09-1991
19.00 uur tS Texas DHB 3 - IENS 6. Terrein fnternationaal
Pro rauna DÍns l_0-0 -1 L
19,00 uur Ano L Zat - IENS L zotl.
Pro aJIImA ZOn enber I l-

r\.Jo-G-r,rus r
12.00 uur LENS 2
1l+. 30 uur tiENS 3

I Verza.DeLtÍ d.en;

- svcI.r/GEB 1
- Senp.Att. l+

- Eoekse Boys 7

G.J, Spaans
D. Huffnan

n.n,

3050
3077
310!
31ir9.
32rtl
3268

oranj eplein

DSVP Hsl- PiJnacker

0ckenburch

to26
tog6
130?

1
11. 00
LI.00
10.30
1].00
L0, 00
r.\ . oo
11,00

.00 uur
1 5

1

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
LENS 2
Verburch 3
Den Ïoorn 3
I,EI{S 5
GDA 5
Dso r.1
IXNS 8

wP1
WS2
IEI{S 3
LENS ll
011veo 6
I,EI{S 6
TEÏ{S 7
vwB

Jaggen U.X.
Sergh B.W. vtl.
3?id( tr'.M. ten

E. n.
n.n.
n. n.

nni ododdnÈÈodéààd4.) L b L L L L a t! L L lJ L L lJ'L

Z ZAAIVOETBAI Z
zzzzzzzT,ZZZZZZZZZ

Pro ama Vri
2L. uur

-0 1
- LENS R3B

R1C

OOLB

Dinsdag L7-09-1991
20,20 uur Taurus 2 - LENS 2

Woens 1B 1
2!. 0 uur Ma,d-esteiD l- - LENS 1

zT,zzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPOXTEI{ VAN DE Z.M.LADDER Z
zzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzz7,zzzzzzzzzzzzzzzzT,z

UitslaEen Woens 28-B-l-991
I,ENS ].
IJEN.S 2

- Vel-o 1 í-u
3-1

Pro rama Zate 7 septenrber 1991

Lí

- Velo 2 i

Koupetitie

vl-
v2
IT?

IENS ].
I,ENS 2

13.30 uur
1L,00 uur

LEIIS 3 L\.00 uur

Eventuele afne]-dingen voor 1 en 2 blJ Hans de Bruyn, tel: 015_61-2396.
opsteJ-1ing ven 1 en p wordt door tie trèiner bekend genaakt.
OPSTELIJING IENS 3:
S, 3ush,
[Bn, E.
Afhe.l-tlen

TBAINING I{EEKE§D ZATERDAGSELH(TIE IN SPORTCEN1B1JM SITTASD:
Donderd&R 29/8

VrÍ,jdas 30 /8

E. Haket, c. Kuiper, C. lipnan, f,. ManteL (A), W. vd. Meer, S. Nis"Det, M. Os_Ituops, N. Ja.gesa,r, I,l, Stuifbergen, J. KouvenËoíen + aanvufling LENS 2.biJ L. Mantel, tel: 3]0?l+26,

Na een door fiLe veroorzaakte lange heenreis erriveerden ve oustreeks 22.00 uur in sit-tartl, waar ae ka[erindeling bekenà verd. gemeakl. De ksners vie]-en niet tegen en ve ]e-'sloten om te gean kiJken of de inhoud'*,ri d." b.r ook aan onze wensen kon voldoen.

Yolgens het programma teloofde deze dag een ta^EeliJk zuare te vord.en. De ochtendtraining$as niet aI te z1Ía8r ' behalve d.an voor onze keeper, die nogal vat moest bulken om de ba1-Ien uit het net te haIen.
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Na een goed' vel:zo}Sde luch verd. de .niddegtraining afge.rerkt onder Leiding van Han BergervEn Fortuls, sittard, waarbiJ enige leerza.ne sperpatrónen .werden geoefend.. on Lg.00 uurbegaven wiJ ons, na aLle gedane inspanningen, rnoeizaarn stronpeleid naar de autors om eenweàstriJtl te gaan spelen tegeh de nabiJ geLegeD vereniging sanderbout. Na een sLechteeerste heIft, kwa.uen are spieren io het tseede ged.eerte toch nog een beetJe los en was d.euíteindeliJke eindsta.nd van 3-2 nog redeliJk te roenen. Terug óp het sportcompl-ex .wer_
den de in het bad gekoertte blikJes frisdrank (tg) in "", g"róttig ondeionsJe ip éÉn vande ke.Eers genuttigd.
Zaterdae 31/8
De ochtend verd d.oorgebracht net een pl,,chtige bosvandeling ronti het comprex. Nad.at ge-lukkig nog enige versterking vanuit Den ïaag ves aa,ngekofien, speeld.en ve rs rniddags éengoede wedstriJd. tegen de eveneens op het couple* ,urbl_i3venà" -s.v, 

s"t iphriaen, wàtteln een 4-3 ovenÍinning resulteerde. In de aónd weral de vedstriJd Fortuia sittard - FCGroningen bezocht en na efroop begeven fie ons naar de reeds bekénde gipsenteneritroeg,
weer het tot in d.e k1èine uurtJes erg gezeIIÍg lras.
zonàÀ i./s

AfbeLlen voor onderstaande vedstriJd.en alteen biJ paul v.cI.Steen (39T0151+)zo snel mogeliJk doch uiterJ.ÍJk. voor vriS dag.,-=vond 19. 00 uur, BiJ guu., g"ï,o""
!:11"1 ,:g* Fred Grens (36351+r.8). ïn uitàrsIe nooal nos op zateràalnorgór, opLENS (366131I) na B.OO uur biJ iemand vaa de JeugdkomrnÍssie.

fn de door ons, afgehuurde sauna verd getïecht all-e opgedane eitra èaloriën weer een beet-Je brÍJt te re.ken. Waarna on I uur thuÍsleis werd .aol".r"og"n,
Terugkilkend krm,en rÍe de concruaie tre}ken, dat het een zeer gesraagd.e tïip is geweesten we alLeuaal erg genoten hebben.
Tot-slot vll- ik naJtren8 de spelersgroep ale vofgende spoDsors bed&nken voor hun fina.nciëIebiJdrage: SIAC

UC3 TTA]ISPAC NEDEBLA]ÍD B.V.
RI.]SCHOOL BONDEWIJK

Tevens wir ik Ealcs de Brr:grn en -Aadre sla bedan-ken voor de perfecte org€nisatie van hetweekenal.

amens d.e spelersgroep, Ered. lancel.
Íelt uur JEUGDFRoM

Jugerneen kontaktpelsoon: paul- v.d.Steen, Chopinstras.t fO3, ZS|.t Sy Den Haag.

WedstrÍ.1 dorogremrne A-B-C-D-E en F .t eusd..

+

ELftel alatu& te enstander -uit/thuis terrein/vel-d s am. k. len s
A1
t2.
B1
82
B3
c1

D]
D2

? sept
7 sept
? sept
J sept
7 sept
7 sept
7 sept
? selt
? sept
B sept
? sept
7 Eept
!r sept
7 sept
7 sept
J sept
ï sept
7 sept

uit
thuis
uit
thui s
thuis
uit
thuis
uit
ult
uit
ult
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit

L2.00
1\.30
12. 00

Scheveningen Al,
XAVA A2
NVVÏ 81
Ano B3
H.v. Hol-Ianè 31
DevJ o C.l,

ïAVA C2
Vredenburch Dl-
Gloen Wit'58 DI
H3S D3
quÍck D5
VeLo Dà
DEC EI
BSC'68 E1
Scheveningen E2
Scheveuingen E3
Quick E7
DÍe Haghe EJ

Houtrustveg
Y2
Rialderkerk
Y2
v3

0osteinde/Voorburg
v3

Vredenburchveg
lvlel-i s Stokelaan
Daal- en Bergselaan
Sav, Lob.manlaan

v1
Brasserskade,/Delft

Senthuizen
Houtrustweg
Houtru strÍeg

Sav, LohDanl-aail
Ockenburgh

10.30( auto )
13 .l+5
10.00( auto )
]f .15
Ll_. 00
9.30( auto )
9 .00
8.00 ( auto )

1L.00
12,00(auto)
10 .00 ( auto )
10. 00

, 30 (auto )
.30 ( auto )
.00 ( auto )
.00 ( aut o )
.00(auto)
.15(euto)

12. 00
11 . )+5

L1.t 5

9.30
9.00

11.,Il5
13.00
11.15
10.30

9. 30
9 ,1+5

r-0. 00
l-1 . 00

JJJ

D\
E1

,82
E3
-Ei4

E6

B

a
10

9
B

-7 -

10 ,00
9.00



T1
F2
r'3
Th
F5
P6

sept
sept
sept
sept
sept
§ept

7
7
7
7
7
7

.30

.30

.30

.30

9
10

9
L0

9
9

\12
ltu
\2
vl_
v]-

30 Quick Steps F2
CroEvl-iet. F1
Cromvliet F2'
GDS F].
IENS F6
LENS T'

thuis
thuis
thuÍ§
tnu1s
thuÍs
thuis

9.00
10 .00

9 .00
L0 ,00
9.oo
9 .00

-aanwezig Juko vanaf B.l-5 uur: M. Heuver, K. Vereecken en J. pronk.
-gaarne oud.ers net vervoer voor LENS: A1rB1,CI,D1rD3rDl+,El t,ln Ir:6.
-Lees ond.erstaande kopy. eens goed. door.
-opstellingen: .

Deze reek nBken ale traiDers van onze JeugdsereHies (A-a- en c) de op"t.uingen va, a.
eerste teems bekend. Soronige Jongens zull-en dan horen d.at ze in het iveed.e eLftal noeten
gean speleu. Een teleurstelling, naar d.e trainel heeft het voor het zeggen. Niei te ]angtreu-ren is ons advies ' BliJf Lekler d.oor trainen biJ de selektie en faai naar zÍen d.at
de trainer het niet goed gezien heeÍt. Misschien krijg Je da'n later of ve1 sneLler veer
een kans. Je veet het rqaar nooit. Voor Ae duidellJkheid hebben ve de ópstellingen van Dlt/m F5 vel in de IiENSrevue gezet. KiJk goed in velk eLftar Je staat. Dit ziSn in prin-
cipe de vaste opstelJ-ingen. Bij het forheren van El+ t/n F5 hebben ve zoveel mogetiSk re-kening Sehouden net de wensen v&n de oud.ers en d.e.spelers. Hebben we fouten genaatri laathet dan even weten en beL paul vd.. steen (3970r-5ll). Horen ve niets dan bi_iJvèn de opstel-lingen zoaLs ze hierontler stean venueLd en komen ze niet neer in de LENSreiue te stàan.
OPSTETLINGEN.

SIJZOIÍDERIIDEN:

I,NNS A1:

I.ENS A2 :

IJEIS 82:

I,ENS 83:

I,ENS C1:

I,ENS C2:

Í,EI{S Dl :

LENS D2:

LENS D3:

$oralt tioor cle trainer bekend genaakt.
Leiders: E. Gans en.F. Spa,

H. Akdeniz, M, DeuÍLoo, G. Gulpen, p. HerrerriJn, M. de Kok, E. l,au +uit ale selektie
Í,eÍder: W, Heynen.

aani'uIIing

LENS 31: A. el BBttioui, M, vd.. Berg, U.v. Diemen, E.

r 
R. Krayenoord, B. olsthoorn, t. OZU"ï:ïà"I;,

LENS Dlr: S. Al-tine, c. .A.rnoldus, A.
noe, E. Kisi, F, Lock, D.

Bharos, V. d.e Boer; K. Bouali, J. Brugnan,
Boos, II. Sahin, S. Siregar, R. vd, Snoek, C

Lei.ders: J. Brugnan en T. Roos,

den HeiJer, T. Ileins, M. fzendoorn,
Pronk, P. Sinke, B.vd. S1uys. r
R. Sogisch en F. I'rens I

A. Jhin-
. Sprockel.

M. Alting, B. Douw, S. lloefnagel,W. KLopstr8, R, v. Leeur+en, S. Merencia,
B. Msaad, B, Niamat, M. pronk, R. RÍemen, p. Snoórènburg, R. ZeeneiJer.

Leiders: Lr,v, RiJn en M! Schuurman.
l. Abounarsa, J. Ekren, R. Jagga, M. de K1erck; M. Koca, p. Koo, G. SchJ-uter,J. Soysal, V. vd. Spek, M.,Urgert, H: Vredenan, M; He1ber6en..

leider :

wordt door de trainer bekend geEaakt.
leider: D. Hooning.

N. Afonso, K. Azgaguen, M. Azoubai, J. Deurloo, Fousl e1 }Iaald.ioui, M. Nehari,A. Notebaart, S. naruhier + aanvulling uit de selektie.' IÉider: T. Obtlan.
A. Aïkabi, J. 3ui6, S, copie, J e1 ïatidioui, R. Hendriks, A. vd., Heuvel,
tr'. Kaupfraa-t, R. Korfnaker, a. Nianal;il;ïrirT:_Ë;"i!ïàrro

E. Akar, M. DiJkgraaf, M, vd. Donck,Tlïru"r=or, T. Jozee, .R. Klopstra,F. v, leeunaarde, R. Meeuvisse,, B. Oàm9d, D..vd, Steen, R. Íreesri,1ir,,
Leid.er: p. VreeswiJk.

A. Basdogan, S, Essied, F. Gasni, M. Gokkaya, A. Hagedoorn, F. e1 Masoudi,J. Pawirodikrofo, M.'Postena, ( afgeteld fln ZZlg), f. n".aj.nr*singfr, i. ae
Rootle, D. rieze, (afsebeld t/m ,rrr)i"ïà"1ï"ï1.a" 

nooa".
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IENS E1: . Akkabi, J.
. Oosterveei.

BrÍttijn, S.

LENS E2: L. Butman, P. v. Fessern, J,
M. Oened, G. Westerhout.

I,EN§_E3: P. Bodaan, M. de Kok, A.
N. Topuz.

Suitenheh, M. Essiad, J. Gueaoul, J. Hop, p.
Leider: Th. HoefnageL.

Fiets, S. Gonbault, R. Groos, N. Heidel, R.

Leid.er: D. Eeins.
RanhÍet, C, de Ïooy, N. Silialus, R.

Leider: H, Bodaatr.

A
A

Knorr

0eIdrig,

Smee§;- I. vd, To1,

Oufrigh ,

LENS E\: A. 3l-om. p. Coolen, M. Elouarti, K,
C. Sprockel, S. vd. Steen,

LENS E5: W. de Bruin, G. d.u Chatinier, V. vd.
M, vd. Voort, B. Vreestrijk.

IJ-iev, R. Nolten, R, pocornie, M. poot,
ï.eÍd.er: G. MuLtler.

Geest, H. Gieben, F. Kuik, K,.Lorie,
Leider: K. de Bruin,

LENS E6:

LENS Fl:

LSNS I'2 :

P

T.

^

R.
R.

A,
B.

Bekking, Z. Elboujamai, D. Giinay, D. Hoos, R. d.e Klerck, B. Nandpersan,Nazarali, M. Singh. Leiders:Í, Bekking ", i. du Kle-rck.
Al<Jrabi, B. Cramer, F. Daa.rnen, K, Monbarg, N, Muns, S. 0ufrigh, T, Ruyters,veraa.r, M. Voigt. !eÍd.ers: J, Muls en Il. Ruyters.
Antonissen, B. Srittijn, E. Kipp, M. Kuík, M, ter Linden, M..Oosterveer,Reuver, K. Vereeckèn. I.eitier: R, Vereecken,

I,ENS F3 Arnoldus, B. Arnold.us, R, Bfom , M. Drosten, S, rd. Itruk, R. de Rooale,Spiessens, R. Staas, Leider: M. Kok.
,ENS 

'l+: 
onur Gokgur ' onuÍ Gokgur-, x. Kipp, p, lorie, D. de noode, M, de Roode, R. ver-hey. Leider: M. Kipp.

LENS F5: 0
0

3aba, R. ten Berge, M.
Sensoz, M. Toka.

Boutier, n. Hoogerheide, D. Nagtegaal, J.
Leider:

ru de vele oefenwedstrij d:: ,t,11 afgel0pen gaan we in samen'reïking net rheo Massa .e,ikeeperstraining ueer oppa.klen. uet is ver dË tedoeling dat Ju-uie in principe iederekeeperstraining a&n$ezig ziin. Kan ie niet aan-is aruètr"n ioo, au iràirlng verprícht op

0p neandagavond ! septenber verwachten ve al1e heepers van EL t/n E6 van l-?.30 t/m l-g.30I"r: Pil ziiD: A. Oosterveer, p. v. tr'essen, A. RamhÍet, S. vd.. Steen, c. du ChatinÍer enR. Bekking.
Op din-s_d.agavond 10 september vervechten nij van :-7.OO t/n 18.30 uur: M. l4eurink, I.{. vd.Berg, M. Alting en M. Welbergen,
0p donderdagavond l-2 septeEbÀr verwachten ,i; .,,"n 1?.00 t/m 1g,30 uur: J. Sahdifoort,J. Deurloo, B. Korfnaker, R, Meeuwisse, O. tï"". en V. de Boer.
0p de eerste avond zal Theo_eerst net ju11ie praten. ,oat ziJn de bedoelingen. wat ver-wacht hiJ van jurlie. vervolgens zar ni; iulrie een eerste keeperstraining geven en ookvertelren wenneer en hoe raat ;utlie voóriaan worden .,.erwacnt. ^ Bài.rÀ"ij* ou zeker deeerste avond. er biJ te ziJn. re+q'6r rrJ

Keeperstrainina

Looptraining

Leid.ers/trainersb i,i eenkonst
0p rnaandag p september versachte
komst met de jeugdkonmissie. Om.
tvee sessies van te n&ken t,.w.:

n lIiJ alle leiders en trainers op IENS voor een biJeen_het overzichteliJk te houden hebÈen we besLoten on er

No'tuurLÍjk ga,an we hi.ermee veraer. loi.r-r-em v, Ettingeh-is met ingang van donderdag 12 sep_tember lreer ied.ere donderdag op LENS aanwezig ,"o iT.3O t/* fS.öó ïo.. 
--f 

o overLeg net d.etrainers van de A-B-c- en D-selehtie vordt ei """- ààr-eii"ptí;i;; j serorneerd. roop_training heeft aLr-een zin als Je er thuis ook ïat ,ur, *ir.t àoàn. .lu ,ó.i ar" echt gemoti_veerd, zijn on beter te leren J-open. AanmeJ-den biJ ie trainer o, ,.u t"-rog;; ;;;; ;;-;;looptraining is ook nogeliJk. Nitu,rli;r. 
".r"r"rrt"" rij jurlie 

""r i"À"."ï.";:-;;;"-"niet bel- dan weL erren af op IENS ,oo" à" training.
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20.00 t/m 21.00 uur aIle leiders/traÍners van E1 t/n F5
Z:.OO t/n 22.00 uur 'aIle leiders /trainers ,van AJ. t/n D\

Denk nu niet dit is zonile van niJn tiJA. ce!,'oon even konen. Het is naar een uurtJe en vie
weet nog gezellig en Leerzaan ook..

Jeugdkonmissie hu1p blJeenkonst

Er word.t vat afgepr8a,t rontl het voetballen. Toch denken viJ alat het zo nu en d.an nodi.g is
AI slnd.s een paar jaar hebben wiJ op de zaterdag enkele ouders Ale de Jeugdkommlssie hel-
pen. Dst is eeu goede zaak. Ioch liJkt bet ons nuttig om eens met elkaar te pra,ten. We
doen dit op Eaanalag 16 september van 21.00 f/i 22.00 uur. We verwachten: L. vd. tserg,
A, vd.. Donck, A. Hagetioorn, A, vd. Heuvel, M. den Heijer, J. Pronk, M. Reuver, F. Schuur-
n&n, P, vd. Steen en R. Vereecken.

NatuurriJk kunuen lre best nog ïat hul-p op ale zaterdag gebruÍken. Een goede geLegenheid or
deze avond eeno laugs te koEen voor oud.ers/senioren d.ie nisschien geinteresseertl ziJn.
Je bent v8JI hart,e welkon.

Keepersdag RKAW

AlIe Jeugdkeeper6 van LENS hebben een stenciL gehed. over de keeperstiag op alonderalag 1?
oktober. Een echte keeper zorgt ervoor Aat hLJ daar biJ is in de herfstvekantie. Het is
een actlevere dag den biJ I'rans Hoek. Meer aktie d.us. Er is één probleem. SLechts BO kee-
pers kunnen meetloen uit Den Haag en omstreken. Niet langer treuzelen en het aanneldÍngs-
for&u1ier snel opsturen en 5 35,- overnaken. Ben Je het formulier kwiJt vraag den een
nieuwe biJ Paul vtl. Steen.

Betaaltl voetbal op IENS ?????

IIet kont on6 steed.s vàker ter ore d.at er Jeugdspelers ziJn op IJSNS d.ie yoor e1k doelpunt
die ze maken geLat kriJgen van hun ouders of hun opa en/of oma. WiJ vind.en dit geen góede
zaak en vregen iedereen on hier sne.l- nee te stoppen. Volgens ons kont het de teamgeest nnÍet ten Eoede en bevord.ert het slechts egoistisch speI. Gaarne eeneialers medeverking.

Ouders achter de Ii JN

Nognaal-s doen ïe een dringend beroep aan all-e ouders om veeL te konen kijken naar het
voetbal-Ie! van hun kind. Echt d.at vinden ze heel erg leu-k ook ar spelen ze in een lager
team. I{et ziJ, en 1f,i.J ook, niet 1eu.k vind.enis aIs tle ouders voortd.urend rttaktische" aan-
viJzigingen Daar hun kintleren roepen (b.v. knal die baL naar voren) terrriJ] daar Juistde leider is die eerder zar zeggen: rustig opbouven. NatuurliJk af en toe een spontene
aannoediging Dag best maar Leat het leiden van een tea.m naar aan de leicler(s) ovàr. CaIustig achter èe afrastering staan ei- us niet nsest het doe] of ergens and.ers langs deliJn direkt een het vel-d.. GeeÍ (le kind.eren d.e ruimte en de gelegenleid. on rustig te voet-
bell-en. Het is toch ua€'r een speuetJe.

De Vierkarp
Groente en I'ruithendel 't Karrevie]. aan het AlDeloplein heeft veer goede kwaliteit af-
geleverd.. Metle door hun inbreng is de vierk8Jrp op LENS met de AlrBl- en Cl-elftallen va.n
Quich, t s-Grevenzand.e SV, SVLV en IE{S ,wee} een succes geworden. 0p vriJdeg redel-iJk tot
goeè voetbal van ale tENSelftall-en net al-s resul-taat drie finaleplaetsen. (AL na strar-
schoppen maar vel in de schitterend.e tr'ree Kick Kledi.:rg). De zaterdag LÍat ninaler succes-
vor vant cL liet zich ver erg BakkeLiJk net 6-1 aftroeven. Bij B1 6ing het tot rust ge-
Iijk op. Daarna met 10 nan verder (dom hoor) en Quick von net l+-e. prie teans stond.en in
de totaalstantl op kop t.v.: Quick, I s-cravenzand.e en Lms. De \realstriJd LENS A1 - r s-Gra-
venz&nde AL moest de beslisslng brengen. Door d.e knappe 3-2 winst van ons A1 verd IJENS
lrinna-ar v&n de vereDigingsbeker en ves een geslaagd.e vierkamp teneinde. volgend Jaarzeker veer.

De konpetitie
zaterd'€g 7 septenber §tart de konpetitie .rooi onr. jeugal. Slechts biJ Al- en Bl- is degra-
datie/pronotie mogelijk. voor de and.ere tegns dus niet. LENS A1 heefi een pIóee (op ia-pi-er ) die leng mee noet kunnen doen voor de bovenste pLek.
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0f di't ook za1 lukken hangt niet alleen ef van de sterkte van de andere tea.us [aar boven-a1 van Julr-ie zelf''?robeer :r g&g aan te aloen oB a,an het eind va,u dit seizoen tekunnen zeggeE: wiJ zijn kanpioen. van gns ggg het,, LENS Bl- Eoet zich kunnen ha,ndhaven inde reglonar-e kJ.asse. Af.s hét.asnvarrend berËï gaat tbaaien en ied.ereen zijn koppie er bijkan houden noet het linker.rÍJtJe haar.baar ziJi. Evenals Ar_ en B1 noeten d.e overige teamsproberen- ie'IeÏe veek sportief met veel inzet én heel feuk te voetbaLlen. wed.den dat hetdan een heel feuk seizoen gaat trorden op LENS. VeeI plezier.
, De Jeugdkounissie.

Een oefenperiode met onviJs veet weclstriJden zit er op. A.s. zaterdag begint de ko,peti-tie' De teans staat grotend.eers vast en àe meeste r-eiders ziJn bekend. Toch hebben wehier en daar nog weI vacatures. Íroeveer mensen ïe gevreagd hebben, persoonLijk en vÍa deÍ'ENSrevue en afgelopen seekenil via persoonlijke brieven à.n 
"orrig"'ooà"r" "o via de aan_voerders aan onze seniorenleden vetËn re echi niet. líeinig reaktiË" toi nu toe op de on_derstaande vacatures: -leider LENS 83 en C2

-trainer(s) 
-tr'-Jeugd 

op de voensdagEiddag van 13.30 t/n Ll+.30 uur.Moeders/vaders die assisteren zijn ook-echt nóaig .,rant er kunnen, tussen de 30 en lto kinderen komen.. -scheid.srechters voor a1le E_ en F_tealts aLsnède voor A2,83,C2 en. D1 t/m lb die geen officiËr-e scheidsrechte, r."i;eào toe*elrezen.Toch nog interesse?? Vergeten te-realeren?i Wi; ,i;n niet boos. Bef gerust: 397015\ paulyd. steen' I'lat afgelopen veek vel geiukt is ,riI.n-ru oor. .,rurr.ràun. ïooau vd. Donckis toegetreden tot de ;eugdkonmissie. .De eis nei ,o get ("* ;";;;;i Jn'rs*s) zijn a1sFred en Paul uas geen probl,eem. IENS Al- en ar--heuten-nu ook een ,à"tu 
-grurr*r"chter 

in deper600n van Jan-!íir-lem de Bruin en cr-audio Bor-n&n. Zeer zeker een hele-belangrij ke. taak.BiJ D\ tlree leiders trv-: Jan Brugman en too. noo". ook gaan ziJ assisteren bij de trai-ning' Klasse, heren. Hans Ruyteis gaat au tra:-oing op zích our"n ].u.n de niet geserekteer-den E-Jeugd' Dat zit *el .snor vant hiJ gas.t ook nog eens een cursus vor-gen. De laetste_vangst was Marcer- .e Kok.. Hij neemt zi;i teak van vorig seizoen ,r.u" op""o vordt r,eideivan ,'ENS F3. Ar-1e nedeverkers: ,heel veól preziei in het nieuwe seizoen.

De Jeugdkor:nissie. :.
P'S' i'v'n' de grote hoeveelheitl koly geen uÍtslagen ven d.e .lred.striJden deze $eek naarvel een verslag van de trip naar qàx.

Tot sfot

I,ENS op bezoek bi.i A.i ax

Afgelopen zondag varen l+5 lENsmensen te gast in de I,Iatergr8 afsmeer. De chauffeurs en uee-gereisde moeders/supporters waren nog heï lesie ar, rn dè zinderend.e hitte hoefden ziJsLechts te kiJken, r'aarbi.J veel doell,nt", rr"i-r.ijr.e.;";"";;ii;;Ëil ilà 
"ru.ur" van cr,een beetJe versterkt met .lichtgewicli n-tlassers, noesten on 10,00 uur beginnen aan hu_nwedstrijd. tegen AJax Dt (de zeitien beste "à"it"ffur" van twaal-f jaar). Nadat LENS ver_rassend op voorsprong was geko,en, verd deze 1-0 nog een tijdJe goed. verdedigd. ToenAjax eer::raar tle gelijlmakei taa gé"coà.a,-Ài"u i"a behoorliJk nis. Na een l+-1 achterstandbij rust verloor cI uiteindeliJk met veeí ;;-;.;" ciJfers. De uitsrag van 9-1 Ís tocheen beetje een afgang. Zaterdag ,ru= 

"" ook'r"t-i" r,og. ciJfers van G'av.sv verloren.voLgens ons knokken ju.Lrie nog te "ei"ig,--"l" 
-iret 

evèn srécht gaai ii-een ueastriJd. teveel spelers verriezen dan hei ger-oor ií'v;i ze test.kunnen, "i À.r,,Ài a. koppies naarbeneden r-open ' rn Ansterdan kon je di.t ,"À"hrtig horen roepen: onhoog die koppies.,r
Y:?:_1. -I"ïr"tit ie begint 

-rÈ1gg "" a"", i"e "", keer met jul,ie over praten, hopenat datr-edere speler dan elke veek r-00% inzet zar íaten zien. vu"i "o""""iir fia* ca (spelersvan 12 en 13 Jaar) begon gerukkig tegen een rsNi B-conbinatie. Na. d.om barverr.iès stondLENS al na drie ninuten net 1-o àcrrtèr. toen ,,oera het_een echte ved.striJd, met een knapen hartverwarmend voetbFrlend. LINS. ltatuurri; t-waren de neeste sper.ers iets sterker d.ande AJax-boys (lichanelijk dan), maar "r """à"oo:.- 
goed geconbineerd., er uer. goed gevoet,-bald' in een heerriJke sfeer, met .rg ,u.t-r""hiru"t. Ía .u, :.erte 'rreàsirij d, d.it vondmen ook bij AJax! ! ' von r,ENS verdienà met !-2. De spelers verdiend.en een groot eonpli_ment, vant voor d.e meesten vas dit d.e deïde wed.strijd. in 3 dagen. Na afloop van deze ved_strijden hebben .'e met zrn a11en rgenote"; 

""n fu.*_frfW. Het prachtige veer, de tochleu}e vedstriJden' en de aardige ouders rnaakten er een heer.riJke LE*S-voetbaldag van.
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ALs het even neezit Eogen ve nog we1 eens terugkomen. De eerste contacten ziJn ger.egal,
en vederziJds best goed bevallen. I{ie weet gaan ve nu naast FeÍJenoortl, sparia, ExcàI_sior,nenHaagenSWookAJaxaan.leHen8e1o1aanbegroeten.

De JUKO.

zaterdag kw€.nen 83 , E5 en F3 biJ vros on te voetbarren. flelaes , d&aneïd een toernooigespeeld en de LENStearns konden ond.a.nks een schrifteliJke beveótiging van yIOS terug naaltle HengeloLaan. Daar werd heerfiJk ond.erring gevoetbarà. Maandag àr"Ë r: naer Quick. zehad.den er echt zin Ín. Heraas, de leitter vau euick vas vergeten aà li"ÉI"" te berren.wat een eLl-enae zeg. ffiJ ku:rne hier helaas niets s.a,n doen. Laten we holen dat het d.e resrvan het seizoen beter gaat.

Pech. pech , pech

LENS f2 selzoen 199ai].992

NVC F2 - I,ENS F2 0-7

Eindelijk vas de zomerstop voor d.eze Jongens voorbiJ, ïarm was het wer voor somigen.Maar het groene 8r&s lÍerd door de neesten geEÍst. Na eerst op ons en ons aI1en vertrouud.t-errein ontterling vat geoefend te hebben, begon ook voor d.it tean de treiningstege.veLe oefen, ed.striJden hebben deze ;onge iateiten noeten slelen. De eerste vas tegen enbiJ Ano vaer uiJ na een leu-he reasirija nipt rnet 3-2 verlóren. rn d.e tveede vedstriJttwerd d'e eerste nederlaag geheer teniet geriàan door een geveltlige inzet van Jul-rie èl1emaEen het eerste d'oelpunt MÍchae1 ter lindèn. Quick Steps ànze telenstan;er probeerd.e hetzelfs tret een rnannetJe neer. Maèr Jul1ie bleven d.oor goed overspel en nognaars en gewer_-
-! ge ilzet sterk tegenstantt bletten. uiteindeliJk verd de rritsla! 3-B in ons voordeer..Yet -Julrie voensdag tegen Rvc hebben gepresteeitl verraste niJ ïà1 mear dat rezeu jullieverderop 1'e1. zilterd.ag J.1. was Jul1iè Ëen na ]aatste oefenwealstrijd wel-ke ook op over-tuigende vilze van GDA lrerd gevonnen ï-l-. Net is Ju11ie raatste oeienwedstriJd afgelopenbiJ nAs veril het na eèn r--o voorsprong in de eerste hetft iriteindeliJk 2-2. 0p srag venrust scoorde Kevin 1-0. nAS ksan in d.e tïeede heLft onze vertlediging iu"t.o 

"n scoorleuit een van hun aanvallen 1-1. Das'rng. vas het r,reer de beurt van I,ENS en z"r.""ir-""".ràa2-L' rAs 
'leed 

hetzelfale als nÍJ in ile eerste helft tled.en, ,ilo 
"àooia" 

,iteindeliJk inde laetste rinuut 2-2. Ar net-ar hebben wiJ een nuttige óereiperiod.e achter de rug ,aarin veeL is gescoord. en zich nieure tarentei aanaienaeí. E"n fij;-;;;o"i-'ur" leider onale conpetitie in te gaan.

Tot zaterd,ag, Ruud..

De woensdag heb ik deze Jongens nogen reidtien. ,oe begonnen niet ger_iJk aanvallend, zo-tiat RVC richting het doel ging en ui.,1na r-0 maakte. Maar Renco víst ien goeal te stoppenin tte hoek. Daarna gingen ve steed.s beter voetta]Ien, dat !.erkten .lre dan ook toen heteI na I 10 ninuten o-2 stond' I.Ie hadden deze lredstriJd hu].p gehad ven Michael en Rene vande Fl+. Bene vist er zelfs één te scoren. oÀ-t""àa" helft ging Maurice keepen, hiJ hadhet erg rustis maar rrist er.toctr één te stoppe" f"o rr.à j."ii:;i*";;-";; even kwiJt, datik varuniddeg een brók in miJn keer kreeg .*'r"i'irut ttoeipunt van onze -ig.i 
Mi"i,"ur t",Linden. Het was zijn eerste doelpunt, triJ,vas er zo ontzettenal trots op r""t ,iJ"-oia""")en andere noeders rangs de riJn. Daarna ueef hiJ str&Ien, de her.e ,n"àit,ri;a 1ang. Michae_Jongen gefeliciteerd. nent hiJ Lras echt verdient, rant Jongen uat ben JiJ gean voetb.rlen. ,Daerna br-even de doer-punten orp nijn oren vliegeí, in.t;ta;l T,2van ónle t<evin, 3 vanza.karin en L dan van Rene en d.e alLermooiste ian-onzè ui"n""i. - :- -..'

E11en Kuik.
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DX LENSBEVT'X

WEEKBI,AD VAN DE VOETBÀIVEBENIGING IENS
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OI'FICIEEL:
I,lÍeuve Led.en,

?963
296't+
296'
2966
2967
2968
2969
297o
297L
)o'7)
)o1a
297tt
297>
2102
29T6

Opnie

M. Fissa, Sezo, 021060, paralelveg 7.(, Zj25 ND Den Haag.R.I. Kanglie, DJun, 0[1280, De Rade 88, 25Lh JJ Den Haàg, tet: 36632]-9.D. Iamkhelavar, Djun, 16tAO0, Berenrade 3 D, 251l+ HV Den Haag, iefi SÉgoSrA.P.R. Stastra, DJun, 100?BI, 
^Beekbergenstraat,. 

l+6, 25?3 ND Den-Íaag, tefi iehgggg.f. eI. Iaddioui, DJun, 29OIBL, Middenstede 3)+0,-25\3 TZ Den Haagl tef : :egfZf8,M.J. Leidekker, Ejun, 020182, De Dreef t}g, Z5luZ NC Den Haa6, tài: :ZffB6-4. .

!I.K. Nguyen, tr'Jun, 010T85, WiJhestraat :t, Z!t+L BA Den Haagl
R,G_._ Jansen ,. Ejun,. 200683, Korte Stede 77, Zlt$ VJ Den Haa!, t,et: 36?9r\1.n. Kaffoe, Ejun, 110583, 

- 
Hoogeveenlaan 7g', zil+j rC Den Haal, t*, ieàíagS.A, Roos-, Ns(Ieider), 200860, Wolvenrade 3: Z*t+ Vp Den lIaat, te:-:. 1zg6ggg.M...f4ou!ai, Cjun, 2B0Bl't, Hengelolaan l]3, 2Í\\ Kz len tiaal, tet 

=zgl+70g.c..'du Chatini.er, 
. 
Ejun, 251:.8,2. Dedensvaarives 391c, p5)+5 a['oen n"àË, iÉr, 3zglg7l.J.M. srusnen, tts(reider), 260r:1, nxrostraat 2or, à>t+s Ís mn u""À,"i"i. lzittri'.M.S. Bada, Seza, 2709-60, Hezelra.d.e 362.. 251+t+ XJ Den Haag, i,,e]]. 321à553 -E, 0smaa, Seza, l-01065, Berenrs.de 5:), Z5\\ HI,I Den Haag.

ulr opvoeTen aLs Lid
éL
23

vii zl I Lidaaat scha
T. Mulder
D. Obdan
F.v. leeuusarde

?9 I.c: v. Cappeleveen, Seza, 16016U, Obrechtstraat t}l, 25LT TV Den Haag, teL:
50 M. Koning, Sezo, 211169, Edanstraat lr, Zr\T VM Den Éaag, te1: 36g852i.

3632r-80

2
2

3
,l+9
OIÍ

-NS
-NS
-NS

Adreswi zr
250

1 n

t. 0976
2T7r

c.G
E.l\Í
S.M

. vd. Soogaafdt, Sezo, GuntersteynHe I 3Tg, Z53:- KA Den Haag, teb 36\3569 /3Zgt3T6.. lfarnenhoven, NS, Galileistraat 1l-6, Z!,6f u Den Heag., ItlÍamat, Seza, v. Ostadestreat 232, Zre6 GJ Den Haagl tel-: 1gp6016. ,

R.R, Snees - 3 1993.
0pzeggin en

IeLefoonnunraerui
?

2'Í62 H:
2833 E.
dlJi5 d.
2891 M,
25)' J.

Yaser, AJun.
Sahiean, CJun.
Zvart, EJun.
Bannis .
Doerga.

A.S, Zondag de eerste thuisvedstriJd

Geboorte

Redactionee

I,ENS - WP 1L.oo uur

Eeden krege. ve het bericht van d.e geboorte v'r MathiJs Bernardus o! maands.g 2 septem-ber j.1. De trotse ouders zijn Ben (leider van het twàede zaterdag t.s-) en E11en vander l{ouland van Zon. Namens geheel LENS fericiteren wij juI1te nei d.eze aanwinst en ho-pen dat hiJ het in de toekotrst ook voor LENS zal ziJn.

I
'!e kop is eraf. De eerste ïedstrijd van de competitie is gespeeld. De jeugd begon zeter-tlagnorgen in aIle vroegte- aan h,n wedstriJeu"l En hou, ,I" àu ,i.i"rrgËn naar. Het istrouvens toch aan te bevelen om eens zo'n j éugdwedstrij dj e te bezoekei. De oualere Jeugddeed het, ook prina. De 81 speelde hun eersie vedstrijd ii a"ru "orp"iiiie tegen RyyH innidderkerk. Na een 3-o a.chterstend kwamen ziJ nooi tèrug en vonnen'zelfs met-h-3. ziehet rrerslag. A1 ïon gerakkeliJk bij Scheveniigen net ,_ó.
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Het vlaggeschip ven de zaterd.ag o.I.v, Hans tle Brqyn haal6e eveneens beide purten binnen
0p zontis,g moest ons tveed.e aantredèn biJ D.H.C..Ietier fENS-Lid ueet dat ons tÏreede tesfi
onAer begeleialing Yan Cees Bogisch'éen zvaar seizoen tegeooet gaet. Dat Ligt niet zozeer
ean de kualÍteit van ons tveede. Dat zeker niet naar het Ís gevoon een hel-e zwa.re co6pe-titie. I,Iat, trouvens best vermel-denswaerd ig Ís en vaer lrij ook heel trots op nogen ziJnis dat ons tveed.e team het eníge Haagse tean is die in d.e hoogste reserve afd.eling speeL-Ilet is tlaaro& ook zo jaoner dat het tïeed.e een ongel-ukkige wedstrijd in DeLft spuÀtaè.
Onverdiend. verloren met 3-2. Maar de ttMichels" van ons tvèede heefi, gezien de èerste
ïedstriJd vertrousen in zijn Jongens. i.liJ van de realactie vintlen rlan àok dat tte Bogiscb-
boyts uv steun verdienen. Ga eens kiJken. En dat het eerste team. Je. rat moet 3e er van
zeggen. De eerste wedstrijd in de he kl-asse viel- zeker niet nee. Wat we1 opvié1 was devir biJ de meesten van onze jongens om te strijtien. Er Herd ook ge}nokt ooór (t:.jna)
het heLe team. Maor toch de echte overtuiging ontbrak nog en juíst biJ die ;ongens diein hun nogeriJkheden hebben om de !ÍealstriJal d..m.v, een doelpunt open ie breken. Hs.nt
kansen ziin er zeher geueest. Terwijl ale achterhoede tegen de vaaÉ veeL te onbehouwèn
voorwaartsen ]Ien H.B.s. prektisch geen kans veg heeft gegeven, 0-0 va.s de begin- en eind.
stand. wat rel zeer verheugend was, betrof ale toch ve1 grote opkomst van het IENS-Iegioelllet was d.aarorn in het zonnetje toch ver geael-l-ig langs de 1ijn, alhoevel somrige toe-
schouwers, toch vel moesten vennen aen het feit dat we Eet het eerste tea.n ttnaàrtt in delre klasse spelen. NatuurlÍJk hebben ve een punt laten liggen en was het niveau van deze
uedstrÍJd van een lager niveau èan vat lriJ gevend zijn. Maar naar onze mening was.het
toch ook lreer niet zo negatief als sonmigen, toch ve1 goed.e supporters, ons rif6en doengel-oven. WiJ hopen dan ook tlat aI die supporters bliJven konen- àn nrisschien zodoende deovertuiging om te winnen biJ ttle spelers kunnen overbrengen. l.Iij wensen u rlan ook a.s.
zondag tegen het Jl jarig V.V.p. een fiJne wedstriJd.

De red.actie,

A. S. zondag een ?1 ja?ige tegen een 75 Jariee

De red'actie vonal het gepast om a1s kenner van de reek ons vorige redaetielid Marce1 Jan-
- sen uÍt te kiezen om ale punten uit te defen. De punten houtten we voorlopig geheÍn, naarzrn kiJk op (le wedstriJd laten *e biJ deze zien. Me,rcel onze dank hieryoor,

"HouDT BnAEF srANr"...,...en braaf hierden ze stand de, voor deze gelegenheid, in hetlrit Seklette zuarte kraaien. De discipelen van BouclewiJn de Geer ,.àtt", er geen punt vanou in hun eerste thuisuetlstriJd van het nieuve seizoen de bal a1le kanten op te sturen.Tribune, bossages, biJvelden, niets vas hun te dol. l,ekker zo doorgaan habeessers, jul-Iie komen er veL. Was HBS de zuiverste voïm van afbr&s.kvoetbal te ierwijt,en, het elite-corps van Pitu Westgeest kon zich aanrekenen dat het niet keihartt toesloàg. Ma,ar het 1uk-te niet' de scherpte vas er niet en in de tweerte helft sloeg al vriJ snei d.e vermoeid-beid toe. De eerste kennisna,king net de vierale kl,asse vas geen daveien4 succes, zoweL ratresul-taat als nivo betreft, La.ten ve hopen dat het zondag iegen Wp beter gaat.

Msrcel, Jansen.

' ,,De E. en J. troffeert

MYSTERINUZE K8ACHT VAN OUDE KNOI«ER

In niJn boekenkast staat een boek'werk net de tite] "§Í;rsterieuze krachten in d.e sportr.Het is geschreven d.oor Jori.s van den Berg. IIet is al- een heel oud boek, naar nog steed.saktueeL. KiJk near naar tennisveteraan Jirnny Connors, EiJ heeft, zichtbaar voor niuoe-nen televi s iekiJ kers , veer eens bevezen, dat het a1s spoiter noieliJk is nysterieuze :
krachten te ontvikkelen, die tot ongekende prestaties leiden. wàt it< zo knap vrnd. venJimuy, is dat, hiJ aLs een ned.icijmran die nrysterieuze kre.chten niet al-leen biJ zichzel_foproept, mear ook het sportpubliek in een betoverende ban brengt. En wef op zorn na.nier,ds,t de mysterieuze krachten lijken te vord.en versterkt. Niet aíteen bet lubliek rangsde tennisbaan, maar ook de teLevisieki jkers vorden d.oor hem bespeel_d. Bij elke fratskiest hiJ positie vlak voor d.e aanwezige tele'ris iecs.Eera en eIkè opmertdig ïordt (toe-vallÍg) genaakt in de buuït van een microfoon. BiJ het ,i"" 

""n 
-aà-"rraieur-voettarveo-

striJd in d.e vierde k-Lasse C tussen HBs en LJENS moest ik dikviJLs aan Jimrsr Connors
denken .
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rk vond heh maar een slappe vertoning. LENS vas *eL wst sterker, naa.r de redeliJk on-samenhangend ogende ploeg zag geen kans zich over d.e drenpel toi een fanatiek vedstriJd-ritme te titr-en. Geen van de sperers zag kans our ook ma:,r even de hulp van Eysterieuzekrachten op te roepen' Er werd.en nauveliJks pogÍngen gedaen kr-eine uoik;"" naar het pu-bliek te laten overslaan. Patrick Bosman l-eei iort voór tijil in ae buurï te komen, nad.athij in riante positie een.afzsaaier in d.e BosJes van pex riet belanden. MBar ook zijnreactie faarde, doord.at hiJ zich tierend richite tot zijn medespelers in de dug-out.ïk kon niet hèLenaal goed. verstaan, v&t patrick riep. rk dacht 
-zóiets 

als: .

I'Wat doe ik hier in I s-hemelsnaan. Zo nooi zijn d.ie HBs_Trourren niet.r,
Nou ia' het vas natuurliJk niet d.e bedoeling, alBt Patï1ck zel-f atie baL uit d.e.BosJes vanPex gÍDg halen. En Joris van d.en Berg had aiweer ger-iJk, vant Ín ziJn boek vaarschuwd.ehiJ nog, det le natuurlijk ook d.e veïkeerde krachien iont op"o"p"n." 

.

GiJs t angsaieliJn.

A,S. zondag

Kompetitie progra.nma voor Zate"dag L
le k-las B

Zaf WP on l-5 . l+5 uur nog steed.s nul puten hebben.

21 sept:
28 sept:
5okt:

19 okt :

26 okL :
2noy:
lnov:

16 nov :

23 nov :
30 nov :

Tdec:
1\ dec :
11 Jan r

18 jan :

],ENS ,

Velo
tms
Postalia
IENS
HTSV
I,ENS
I.ENS
LENS

Cronvliet
SVGW/GEB
I,ENS
Kamraan
Vrij

- VriJ
- IENS .

- Quick Steps
- I,XNS

- Wassenaar
- ].ENS

- HS. Texas DHB

- Cromvliet
- Karraan
- I,ENS

- LENS

- P. G.S.
- IENS
- IENS

op 72/13 oktober vordt er geen wedstriJd pïograuua. vastgesteld.
2l/22 December
2Bl29 Deceober
\/5 Januari

Winterstop
I,Iinterstop
inhaalprograflna.

Eveneens om uit te *nippen en in te l_ijsten !

RWH 81 I,XNS 81

Ïll-f"r$: redactie varen-afgelopen zaterd.ag al- vroeg uit de veren om bovenstaande weal-sLrr'Jo olJ te l{onen' 0n l-0.00 uur vaïen wij op IENS. Of het door onze aanvezigheiil kvamïeten wiJ niet, maar tot onze grote verrasiini verden wiJ saflen net d.e meegekonen oudersalsmede net de spelers verast op koffie met lebatt. Het gebak vas zeei snaakvol_ en hetzag er goed uit 
'lus 

uiJ vernoedden dat Fred nàt gebak niét zerf genaakt heeft. Aldaar inhet 'rwaterloo", vat een Ílaan trouvens, gaf tr'red een uitleg en een toekomstverva.chtÍng.Nou-als.dat elke week gebak is dan zii ït d"r, wer snor màe. Maer viJ begri;pen niet dattr'red net 19 punten aI tevreden i.s. Naar ons idee brijft het d.an gebak en zeker geencha'mpagne en bl.euen. Maar a1 met-al de stemnin6 zat er goed in. Gezer-lighei.d bij .eouders en een dosis gezonde spanning bij tle jonien§, I{a een onaluidelijke uitLeg van paulvd steen ontrent de ligging vàn het -teriein, - 
eriens -bij een stoplicht rechtsaf, togen vijvo1 goede noed naar Rid.derkerk. riij vertrokken íet 6 ,it";" 

""-j"-ioo"- àrr" ervan lrarenals- eerste op het parkeerterïein vàn R.v.v.H. te Ridderkerk. m-à.n r.i;g Je toch dieSekke spanning van "waar bliJft, de rest. Eerst nog een beetJe r-acherig afwachtend, d.aar-ne ,at stiller on tensrotte in een spont&ne juichbui te ontiaden biJ tet zien van ded-rie achterblijvende autors. wat tleËk, zi; Ëaaàen te goed na..r paur geruistercr.
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Vervolgens de wedstriJd. Het bleek d.at orlze jongens toch te gespannen varen vant and.ers
kunnen wiJ het niet ultLeggen d.at nVVfi binnen een kvartiel door drie grote biundeus op
een 3-0 voorsprong kvs.Een zond.er dat MachieL van de Berg, d.e keeper, ook rnaar één teer
de bal hati &angeraalct. Ifel- raekte hij Barry Otsthoorn en de baf rol-àe het doel in. I,fetrii ven de red.ectÍe biJzonder vaard.eerd.en vas het feit dat wiJ zagen det d,e koppies niet
gingen hangen en dat d.e spelers erkaar over het dode punt heen hià1pen o,J..v. de prima
acterende Leider. Voor de rust ns.Ekte Robert pronk op een fraaie vijze 3_1. Na de rust
kregen IrÍJ een echt IXNS-tean te zien' Er verd. gestreden en er werd ook goeal gevoetbald.
nvvH weld echt ontler druk gezet. Alleen de zo nod.ige doerpunten bfeven nog uit. Totdat.
Michel lzendoorD er Senoeg van hail. Met een vonderschone lob van gïote afsts,nd. maaktehiJ de vat de Duitsers zo nooÍ noenen, rt.Anschluss-trefferrr, RWH Àchrok zich rot en kvaner hel-enaal- niet.neer uit. (zeker geen 6ebak van tr'ned gehed). Met nog zorn 10 minutente spelen ontfutselde de tot dan een beetJe ongel-u-kkig spelende Benny van der sruys op
een goede nanier de bal van een verd.ediger van RVVH en sóhoot vervollens uit een o11noge-IiJke hoek tle bal in het doeL 3-3, Nadat Benny was uÍtgegraven, bed.olven onder zrn mecle-spelers' begonnen de Jongens aa.n d.e l-aatste 10 minuten, óok zij voeralen aan dat er nog
meer in zat. Echt en het krinkt al-s een cl-iché uaar de spannint steeg na.er een hoogte-punt. De grens van RWH raakte zelfs het spoor bÍJster. l,tet no[ 30 séconden te gaan maak-te Robert ziJn tveede en LENS vierde d.oelpunt. De scheids liet enker_ nog aftrappen.
Klasse jongens, om een zodenige nenteliteit aan d.e dag te leggen o, n, Ë"n 3_O achter_stend zo terug te konen. nest nog te vernelden ds.t wal-ter van Dienén de even afwezige
Joey Plonk heel- goed. verving. Trouvens Joey, kr,s.sse dat Je eI toch bij ues en Je zeer po-sitieve instelling. De man d.ie ook posÍtief opvier. vas dà vaste grens van 81 n.r. crau-dio Bol-man. Trouuens viJ vs'n de redactíe vindèn het een zeer verieugende zaak on eenaant8,I sel-ektie Jongens uet de Jeugd bezig te zien. Al- &et al heeft de reds,ctie een zeerfijne dag gehad en viJ 'wensen B1 o.],v. tr:'ed Grens en Ronald. Bogisch een fijne competitie

De realactie,

Dit seizoen willen vii, in sa.rnenwerking net de Juko en d.e reid.er van zond.ag r-, §tartennet het aanviJ zen van de ,pupil van de veek,. De Juko heeft de "zv&re" taai om deze pu--pi1 van tie week aan te wiJzen. De aangeïezen pupii mag op de thui sÍrealstrlJ den van I.UNS aegehele voorbereiding van het eerste team *ue*ak.n, €,Lsmede met de sel-ektÍe het vefd be-treden en de ïed.striJd., met goedkeuring van de scheids, vanuit d.e dug-out nogen volgen.-Sii.voorbaet danken wiJ al- Pin westgeuÀt voor ziJn nedówerking. uaaai wiJ de naa.u van depupiJ- van d.e week van de Ju.ho hebben ontvangen zul1en wij de óuders in kennis stel-Ien.
P:.J9ne"l trordt op de wedstriJaldag te 12.30 uur op LENS verwacht en dan meldt hij zich
Pi_l__Tll 

rs-Gravead.ijk leiater ven IrENS 1. Deze-weeÈ is d.e keuze gevallen op:
xloofi)oo(X)o(Raynond de Roode Ï)co(xxxxxxxx sper.er van de D ser-ektie van I,ENS. Raymondvan herte gefeliciteerd en heel veer p.Lezièr a.s. zoldag en missehien breng JiJ geluk.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Pupil vah ale veek

UÍtslagen zondag I sept enber l-991
HBS 1
DHC 2
L,ENS l+

DUIIO 2
I,NNS 6
IENS 7
Cromvliet 6

- LENS 1
- IENS 2
-SOA2
- I,TNS 

'- Delft B

- Defft 10
- LENS B

0-0
3-2
0-'l
2-2
5-?
b-r
3-3

I,ledst,ri
I .00 uur

a,mrla zo enber L

fI.00
10 .30
11. 00
10. 00
1l*. 3o
11.00

uur
uur
uur
uur
ullr
uur

IJNS ].
LENS 2
Den Hoorn 3
LENS 5
GDA 5
DSO 1f
LENS B II

lí, van Gllst
A. van Zuldam
B.vd, Bergh
F. ten Brink

n,n.
n. n.
n,n.

5l+3/ro5B
61,0/aogz
55\ /3077
562/3tot+
,70/3r\9
6261325l+
6?Bl3268

vL
v1

1
-WP1
-uvs2
- LENS )+

- Ofiveo 5
- LENS 6
- LENS ?
- 1/\rP B

l+

I
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Hedstri d o
.00 uur

arnna 22 se enber 1-9 1

12.00
11 .00
11 .00
13.00
11. 00
10. 00

| 20/2uur
uur
uur
uur
uur
uur

DSO

Spartaan
IENS I+

Esdo 2
I.,ENS 6
I,ENS 7
GDA 10

- I.ENS ]"

- I,ENS 2

- ADS kx. 2
- LENS 3
- .Jei Hanumarr 2
- Vogel l+

- LENS B

5\3/1055
6toltogl
5rL / 3080
562/3too
570/315§. .

626/3256,
6e813254"'-

P. Mul
J. Hof
J. Hoek
L. Keus

n.n.
n. n.
n,n.

OPSTELIINGXN.
LINS L + 2: vord.en door de trainers bekend gemaakt.
LENS l+ : zie vorige seek!, net A.v. I^IiJnlaarden,
i,ENS 5t/m 7i zie vorige ueek
IENS. 8 : zie vorige veek, met J. LarDers zonder M. den HeiJer en A, v. WijngaardeD.
Afschríjven

: biJ tle trainers
: I. VierJ-ing
: W. Heijnen
: F.v. KniJ ff
: G. luijvesteíJn
: R. Keus

LÏGG]NG ÍEBBEINEN:

TEN
LEN
LEN
LEN
TXN

],E}I

sl-+2
sJ+
S5
DO

SB

070460661+2
070-3ll61oBB
o'(o-389'r!76
01891-179l+3
o7o-360151+l

len Hoorn - Woudseveg 66-68, Oen Hoorn, 0l_5_61)+9?3.cDA - Mad.esteinveg 10, Í,oosduinen, O7O_3giBi69.DSO - Burg.v. fuyl Sportpsrk, v,d. Hagenstraat, Zoetermeeï_oost , 079_315591.* LENS 8: zond.ag L5 septenber bafned.ewerkers Leveren.

Heren aanvoerders: -naèntl&8 23 september aanvoerdersbiJ eenkomst 2l-.00 uur, Agend.a wordtÍn de voLgerd.e LENS-revue gepubliceerd. Verwacht lrorden de aanvoer-
ders van LENS 1 t,/n B.

-N.a-v. de gebeurtenissen van afgel0pen zondag yir- de seko het vor_gen--. de kÍrijt:
aengezien de bezetting vsn de Seko veel te nager is (sLechts J_ persoon) is het voorsLsnog
Jliet nogeLijk dat er op de aondagen een seko Iid aanwezig is. Nàar een oplossing wordtnog-gezocht' Híer z'a]. o! de aanvoerdersbij eenkomst in ieàer geval uitgebreid. aendacht aanïorden beste-ed. 

-voorlopig zurlen de elftailen zel.f voor oporig ...uo 
""i"ia*r""r,turs noe-ten zorgen' re,der zu11en de corner- en grensrechter vlaggen j-n de adninistratiekanerkla,ar staan. Hier nordt zoals gezegci op à3 septernt., nog-àp teruggekomen.

Competitieíndelin sel zoen A99L/1992
5t3 h4rtasse C KN1IB
0037 DSo

A

01L0
0006
0138
0L07
0L2\
003t,
00[9
ool+2
0009
0oh1
0031

00r0
'0103

00T6
0009
0106
000.r

WP
HBS
H1rlI
Wassenaar
3TC
WIK
Cromvliet
Kranenburg
IENS
svt v
BAVA

6l-0 Res. Le klasse KIIVB
Unitas 2
RiJsviJk 2
Sparlaan 120/2
WS2
DHC 2
Westlanatia 2
De Musschen 2
I,ENS 2
Papenalrecht 2
WilhelDus 2
'Ionegido 2
DCv 2

0076
0021
0l_83
00hB
0082
007L
oL]?
0009
0051+

001+?

oo22
0030

! Xes. 1e hlasse D IIUB
00 O SXP

562 Res. 2e klasse B HVB

DH!
Delft
Gona
I,ENS
ADS kr.
Defl lIoorn

Es clo
0liveo
DUNO

Lzztrí
vcs
Scheveningen
DZS

2
6
2

3
6
5

2

2

3
2
)+

2
3

5

00?,
0091"
010,
01?1
0L20
008,
ooSz



ZZT,T.ZZZZZZZT.ZZZZZ
Z ZAAJ,VOETBA]" Z. 
ZZ?.ZZZZZZZZZZZZZZ

'lledstri d ro anna L3 se m2 SE 1

0L02 ArchÍpe3-
oL17 KiJkduin
0009 IENS
012à BTC
0001 Groen Wit'5§
626 Res. )+e k1asse tr' HVB
0007 Den Hoorn 9

t1

t9
7
h
L1_

10
11
L0
7
L1

n3B OranJ eplein

0112
0139
009'l
00bll
0113

soA
Nealdui J k
NKDEO
svH
I.JippoJ.der

3
3
5

3
?

J
?

J

570 Res, 2e klasse J IIVB
0007
0020
0L25
0050
0009
011+5

0028
0i,03
0139
0097
0095
0u.3

Den Hoorn
AKSvM
DelfÍa
DiIL
I,ENS
Jai He,nutren
GDA

Delft
Naal-d\,Íi j k
BKDEO
VogeI
Wippolder

0Liveo
Lyra
i{eetfandia
T,ENS

Vogel
DSO

Delft
DHT

RKDXO

CeJ-eritas
Wippolder

5

7
6
7
6
2
5
B

à
)+

6

t. t t. 1

oo9t
0010
0071
0009
009,
0037
01.03
oo5o
o09'Í
0001
0L13

n1c
n2!

LB

6z8 Res. l+e kLasse H HVB
OO2B GDA

0Ll-0
001+9

00!6
0023
0022
0060
0005
o763
0009
0l-2lr
0031

WP
Cromvliet
Ie l.lerve
Quick
Tonegido
SEP
HBS
Zoetermeer
LENS
BTC
NAVA

l-0
o

6
3
11
1l+

7
12
5
B
6
6.

Vri 13s enber
2L. 0 uur oDB l+ - IANS l+

Dins 1 ember
20.20 uur Taurus à - LEI{S 2
21.00 uur Taurus l+ - LENS 3
Woeas 18s emler
ó.1 0 uur Madestein l-_ IENS l-
Dins(lae 2L sePtember
20,20 uur Tonegído 3- LENS \

te11i
n3B

DSVP-heI
DSlrP-hs.1

0ckenburgh

DS\rP-ha1
n:

LENS 1 t/m : aLs bekend.

Irr ngs thallen
oranj eplein
DSVP-haL
0ckenbrugh

- SLicherstras,t 11
- Sportlaan., Pijnaeker
- Wij ndaeleïaluin 2?.

- Heren aanvoertlers/leiders : naandag 23 septenber aanvoerders-biJ eenkonst.
T,ZT,ZzT,zzzzzT,zzzzT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z I.ANGS DE SPONTEN VAI,I DE Z.M.LADDER Z
ZT,Z,ZZZZZT,ZZZZZZZT.ZZT"T,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ|
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Uitsl-agen Zaterda8 7 september 1991"
LXNS r- - §VGI.'/GEB I u*2
LENS 2 - Semp. Alt . lr l--)+
LENS 3 - w&ssenaer ll h-5

Prograrrna Zaterd.ag Ll+ sepleqlbel
I[ . SO uur P-CS - r,ntqS :-
12.1+, uur DSVP.6 - rENs 2
l-[.30 uur DSVP 10 - Ï,ENS 3

TIGGING TERRT]INEN:

S, Oepasi
J. Castenmill"er

n.n.

LO2T
1071
1308

PGS - CenemuÍdenstraat , tel: 3619619
DSVP - Íiportcomplex "De croene l,lijdte'r, sportl-aan, te pijnacker, ter: 01736-9!518.
YeMlLe.liJden
LXNS l, 13.15 uur
LENS 2 Ll-. 30 uur,
0pstellingen

IENS 3 13.00 uur

LENS L + 2: vordt door d.e trainer bekend. gernaakt.

Opstelling LENS 3: E. Haket, G. Kuiper, C. ï,ipman, i,. ManteI(A), l,l. vd. Meer, S. Nianat,
M. Osman, E. I{nops, N, Jagesar, H. stuifbergen, J. Kouwenhoven, Il. Kouïenhoyen + ao"nvuL-
ling LENS 2. Afmelden biJ I. Mantel, tel: 310?h26.

Eventuel-e afneldingen vöor 1 en 2 biJ Hans de Bruyn, teL: 015-612396.
Pro awna Zater 2Ls ember 1
1 . 30 uur I,ENS 1 - D!í0 1 vr)
12.00 uur LENS 2 - Te Werve 3 B. Lakki

LENS 3 - Vrij (mogelijk een oefenwedstrijd).
1067

-fleren aanvoerders 1et op: Msandag 23 september 1991 om 21.00 uur aanvoerders-bij een-
konst .

LENS - SVG}í/GXB b-2

De eeerste competitievedstriJ d moesten ve neteen tegen GEB, van vie ve in de oefenperio-
d-e net 5-1 verl-oren hadden. Niet niks dus. In het begÍn van d.e vedstrijd ging het èchter
ve1 geliJk op' ALl-een vlak voor rust kwamen we ongelukkig op een O-2 achterstand. Maarvat gebeurde er in d.e rust? }.Íaren het d.e schijfJes sinaasapper? I.Ies het het prestje van
Hans? Of veren het gevoon de cooper-testjes tlie de doorslag gaven? Hoe dan ook: ale vl-a.n
§loeg in tle pan ! Erik Merghart scoorde tvee keer en vond d.at toen we1 6enoeg: hiJ liet
zich eruit sturen' Eichard Blokpoer mocht daarna een penalty nemen, hij schoot velis-
vaar binnenkant paal, maar hij zat er ,rel in ! Coed gedaan, iochie. Toen pp nog een
vierde goal uaakte varen de twee punten vei.lig en zo verd dit dus een goed. begin van een
hopefijk goed. seizoen.

Peter Pronk en Rick Spaans.

A. S. Zaterdag PGS 1 IENS zat 1 1l+ . 30 uur

VAN HET JEUGDFRONT

Algemeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, Cbopinstraat fO3, Z55l SV Den Haag,
te]: 3970151+. 3iJ geen gehoor: 3635h18 Fred Grens.

Wedstrii dDroeralnma A-B-C-D-E en F .leusd,
Afbellen voor ondersta,ande vedstrijden alLeen biJ paut v.d..Steen (39T0151+)
zo snel nogelijk doch uiterlijk voor vrij d.agavond 1!.00 uur. Bij geen gehoor
bellen naar Fretl Grens (3635[18). In uiterste nood nog op zaterdagmo.gèo op
LnNs (366L311+) na 8.oo uur bij ienend. van de J eugd.kommissie.
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E1í'taI datum aanva.na te enstender uit/thuis terreih /vel-d sam, k. Lens
1L
_14

J.ll
16
1!
1l+

16
1l+

1\
1l+

16
1ll
L)+

J4
t6
1l}
1l+

1l+

-Lb
1b
l-6
1)+

-Lb
1l+

T6
1]+

1l+

t5

A1
A2
B1

B2
B3

D2
D3
114

El-
Ea,

JU

30
l+,

30
00
30
30
\,
00
30
00
30
30
30

30
30
00

t+
1à

sept
se!t
sept
sept

t2
-tö.
11.
11.
19.
10.
t2.
9.

19.
9.

IL.
o

r-7.
11.
17.
13.
17.
13.
l-7.
10.
t2,

pt

ept
ept

se
ept
ept
ept
ept
ept
ept
ept
e!t
ept
e!t

sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
s ept
sept
sept
sept
sept
sept
sept

sept fl.
sepr 1ó. JU

9.30

13.30
12.30(auto)
1r-. \5
1? .30
13.00 (fÍets )
13.15 (f1ets )
f9. 00
L0. 00
11, 00 ( flets )

9 .00
18 .15
9.00

l_3. 00
Lr.. 00
18.00
9.00

l-l_, 00
9.00

t6.\5
l-1.00
16 .l+5
13.00
16.1+5
13. 00
16. \5
9.00( auto )

12 ,30
L0.00(auto)
12.30

B. r5 (auto )
12.30
l-0.00( auto )
L2 .30
10.00
72.30

niJsviJk A1 thuis Vj.
Postplia Al uit Buurtveg
VlestLandia Bl- thuis V1
VIoS 81 uÍt Melis Stokel-aan
HI'ISII BL uÍt Vrederustl,aan
Quick B3 uÍt Sav.Lohnanlaan
VELO 33 thuis V2
VUC Cl- thuis VL
HIK cl uit zuiderpark
HBS Dl thuis VI
DI,IO Dl thuis V3
Quick Steps D2 thuis V3
GDS DL thuis V3
Cromvliet D2 thui6 V3
GDA D3 thuis V2
VELo E1 thuis vz
Vredenburch El+ thuis yz
Quick Steps E3 thuis VZ
htre training op IENS (zie hopy)
DSo x9 thuis y2
Extra' training op LENS (zie kopy)
Crornvliet E3 thuÍs Vz
ïxtra training op LENS (zie kopy)
nevJo El+ thuís yz
nxtre training op LXNS (zie kopy)
Scheveningen F2 uit Houtrustveg
onderling voetbal op LENS (zie tropy )
SchevenÍngen I'J uit ttoutrustweg
Ond.erling voetbel op LENS (zie kopy)
Quick F5 uit Sav. Lohnanl-agÍl
onderling voetbal op LENS (zie fopy)
TEIO I'\ uit Noordveg/tl'ringen
Ontler.ling voetbal op trENS (zie kopy)
l,Íestlandia tr'5 thuis V2
0nderling voetbal op IENS (zie kopy)

c1
c2
D1

a

s

S

s
s

ET

E6

tr'1

F2

F3

- 
I'lr

$

?n

00
30
00
30
00
00
4>

11. 00

1l+

t,
t4
r-5
llt

72.\5
9. oo

]-2.\5
11.00
L2. l+5

r.0. 30
L2.l+515

-aanlrezig Juko vanaf B.3O uur, L. vd Berg, .Mi den lleijer en F. Schuurnan.-6aarne ouders met vervoer voor: LE1IS I,1 t/n FL,
-'ENS A2 verzarnelen om 12.30 uur bij het Hor-IanÀ spoor net strippenkaart.
-IENS 82,83 en c2 kon allenaal uet àe fÍets, 

e v' -vt'v,rloqr !

-1ees onderstaÈnde kopy goed d.oor,
-op6tel1íngen rrLs vorige seek net uitzondering van:
o LENS 83: 

?.r,1:ï, T. Ekren geschorst segens s.lecht gedrag net M. Bqytelaar, Lreider:.J, tíI.ct Lng.
o IJENS D2: zond.er F.v. leeuHasrde net M. Gokkaya,o LENS D3: zonaler M. Gokkaya (zie DA) rnet C, S-prockel,o Í,nNS Dl+: zonaler v, cte Boèr. (argeteíd), c. spi."r."ilirie D3) en H. Sahin (gesehorst

' Í{egèns herhaa}a niet opkonen) Eet -J el Had.dloui, R. Kanglie, D. Faokhlavanen P. Stastra

BIJZON DEII}IEDEN:

o trENS I'b: onuf col_gu1, Onur Golkgul
' R. Kipp, P, lorie, D. de Roode, M. d.e Roode enR. Verhey.

ó LENS F5: 0. 3abè, R
K. Nguyen,

Extra t raininE E3 t/n E6

l,eÍder: M, Kipp.ten^Berge, M. Boutier, n, noogerhEfiEl-o. Nagtègaal-, J. 0ufrigh,0. Senzoz, M. Toka. Leíder: ??

voo.r {e liefhebbers beginnen ïe ïeer rnet de extra training op de maandagarronar. De eneweek de spelers van E3 t/m E6 ttie niet biJ de eelektie ziít,e;. lit is àis aI a.s. naandagL6 septemter. De and.ere week de spelers à f ;r-B-j;;r-;i;-Ëi í7, ui.ïi* is op maan_dag 23 septe'bèr ' Daarna vaarschiJnlijk on de week. Dit ligt aan ae animo biJ Ju11ie.
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Kcn op tijd d..v.z. orr t6,h!_uur zod.at ve oÍ L.J.00 uur hunnen beginnen. JuU.ie trainerszijn: MaltÍn hresterhoirt en holelijk nog een aktieve vader,

0nd.erIÍng voetbal_ Fr t/n T5

Herfstvakantie

PupiS- van de veek

Cursus voor UAdleiders

Jukohulpb ij eenkonst

Een leider voor IENS B

A'S' zoiarag 15 septenber gaan $iJ on '1,2 )+5 uur met de liefhebbers van !,r- t/m F5 J.ekkeronrlerling vat voetbar-Ien- Kon on 12,30 uur naar r,nNS met ar.vast je spol,tkredlng aan. Dekr-eedIokaIen zijn da,n iE:ners nog alr.ena&r- vo1. Een uur r-ekker voetballen, d.ouchen en d.ankíJken naar LENS L - Wp 1 (niet verplicht hoor), Tot zondag.

0p zaterdeg r-2 oktober, de eelste zaterd.ag van de heïftvakantie, J.s er geen competitie-voetbal' Besl-oten is om op deze zaterdag óen sponsorloop te houóen uei àe rrerè jeugrlafde-ling- en de ouders/senioren d.ie uree wii-rén <roenl Binnenkort kriJgen ar-le leid.ers d.einschrij fformurleren mee voor d.e spelers. De .bed.oeling riJrit on! àuià"ilJrl-i"à"ià""moet sponsors zoeken die een zelf ie bepalen bedïeg willen betar-en voör elke ronde dieju3'Iie lopen ' Als iedereen nee doen kan I,ENS er fLink rrat gerd aan overhoud.en. En daar ka;met name de jeugd reer heel veer- leuke d.ingen uee tioen. Een betere stimurans lijkt onsniet nod.ig. Zoek die sponsors d.us.

0p dit moment plannen we de aktiviteiten voor de herfstyakantie. Een verzoek is naar AJaxonder$eg om daar met A1 en 31 te nogen konen .roetballen en traine,, 
--Hàp", 

det dit r_ukt.0p n&andag en d'insdag 1l+ en 15 oktober een trainingsstree ( inclosiàr--.ià, en sLapen yoor
'le 

l-iefhebbers ) voor FL r/n T5. op dinsdag un-'ro"n"arg í5 en t6 oxtoler-een trainingsstag((inclusief eten en sr-apen voor de liefhebiers) voor de E-selektie (El+E2+gedeelte E3).0p voensdag en donderdag r-6 en 1? oktober een 
'trainingsstaee (incrusiui-"t", en slspenvoor Dr-+D2 ) ' 0p donderttag en vriJ dag 1? en 18 oktober een ;;rilËJJ;;e ( inclusief etenen s]-apen ) voor E3 t/n E6. ,qfs -fàatlte ttri;e""-;oL D3 en Dh een trainingsstage (inclusiefeten en srapen) en $er op vrijdag 

"n ,*t"rÉïg ró en 19 oktober. Te gek natuurliJk sllenaal
ï i:fi:i::tte 

tiraait op vol1e tóeren en n" i"ràou, op heel veel meàewerking van ouders

rn overleg net de redactie en de teehnische staf is besloten om bij de thui sïedstriJ denvan LENS r' voortaal een pupiJ- v&n de í,eek nee te laten 10pen. BiJ à" .*,oàrt""p""king, bijde varming-up, net d.e la1_net vèr-d op 
"n io-n"i-k1"ed1okca1, overar- is deze D-rlasseraanvezig- op deze zond'a9. Íe.gek natuírrLiJk, spelers van D1 t/m !l+ k,nnen hiervoor in aan-neÍhi'ng komen. Je han een uiiverkiezing í"raràn"n. De eerste pupil van d.e ,neek korrt uitLENS D3.

Binnenkort gaa, er tvee jeugdJ-eid.ers cursussen van start t.n.:
-de J eu8d.voetbalspell-eitter: die naast het begeleiden .,an eèn jeugdeJ.ftal ook ïet neer in_gaat op de te doceren öefenstof, In totaal ö liSeentrornstèn van 3 uur. De hosten wordend.oor LENS betaald.
-de j eugrlvoetbalbeger-eiaer: 

^6ericht 
op het begeleiggl ru, een jeugdelftal. rn totaal 6 biJ.eenkomsten van 2 !/Z ur:r. Dà kosten iorden aËo" lffvS. betaala. -- -, -

lnschrij fformulieren ziJn te Verkrijgen bij paul vd.. Steen.

0p maantlag 16 september staat on 21.00 uur de koffie klaar voor de nedewerker= 
jr* 

d.Jeugdkorimissie die op de zaterdag assisteren. C"rroon "r"n wat ideeën uitwisselen, sugge-sties a.andragen etc. on ! Zz.oo uur stoppen we tret ',ortie"iti";;;;"fi;. 
I

í
tJa' spelers van LENS 83 ve hebben een leider voof iurlie Sevonden. Na de teleurstellingven afgelopen zat'etdag omdat en de tegenstantler niàt kva.n en àr-."g- 

"t".a" geen leideï vasvoor juIlie zÍjn wiJ !a ons gesprek veer aan de slag gegaan.

-9-
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Jullie gingen trainen o1v. Hené Keus ( bedankt nené) en vÍJ rrond.en zouaer een 1eÍder, JoBwitting Ís ar Jaren rid van onze vereniging eí speelt nog vekerijks ziJn partiJtJe in desenioren. vroeger was hiJ ook er aktief biJ de Jeugd, dui ervariig reeit tri,1 eL. MEah eIvanef nu een r-euk selzoen vs.n. veel prezier Jos met Je eutal en àlvest bedankt.

Helaas is het ons nog steeds niet gelukt óm een leider voor C2 te vinden. zönder 1eiderkan C2 de komende tsee uitved.striJ tlen echt niet spelen. Het zaL echt een triest diepte-Punt ziJn a1s het bÍnnen LENS echt zo ver gaat komen. De reaktief vèn d.e ouders en vanuitonze seniorenafdel-ingen ziJn zo goed eJs nihil, zoveer passiviteit r,.oÀ"n 
"i,1 

echt nietverwacht. Hoperilk lu.ht het ons toch nog om iemand te vinden. zateraag-kon Je zien datdit nodig is. Een ruÍrne voorsprong biJ rust verd. onnodig veéigegeven. iud""u"n d.eed maarrrat zonder een ve6te Leider Langs de kant. Dit kan aus niut,-t,Iocht iemand j-nteresse het-ben. Bef dan hee.L sne1 naar pau] vd. Steen, tef: 39?0151+,

Geen l-eider voor IENsc2

UÍtsLssen .l eucd"
Scheveningèn Al-
LENS 42
RWH 81
LENS 82
DevJo C1
IENS C2
Vredenburch D1
Groen !I1t Dl-
Quick D!
Dl{c E1

LENS A1
NAVA A2
LENS 81
ADO 83
I,ENS C1
RAVA C2
LENS Dl
LENS D2
LENS D3
LENS EI

0-5
B-3
3-lt

11-L
3-!
5-'l
t-5
o-l+
0-5
2-5

BSC E1
Scheveningen E2
Scheveningen trI3

Quick ET
Die Ha8he X3
LENS T].
im[s r'2
LENS F3
IENS I'L
lxrs 85,

- I,EIIS E2
- I,ENS E3
- fENS El+

- LENS N'
- IENS E6
- Quick Steps tr'2

- Cronvliet I'1
- CroDvliet F2
- GDS Fl
- LENS T6

l+-2
l+-B

1-2
3-2
)+-l+

3-6

2-1
5-6

Een goed begin is het heLve verk. Suiten D3 en DL vaar de tegenstand.ers voor afberden enc2 vaar Seen leider voor-fias a11een rnaar positieve gèluiden op de eerste konpetitie zater-tlag' Gerukkig ook naar als Je ziet r+at voàr een ener8ie er in de voorbereiding is ge'topt.Het-vas sous tel erg tlruk en eons ook een beetie onoverzichteliJ k maar ee hebben heelveel ged.aan. En met succes

IENS Al-: speeltle nisschien niet heel erg goetl na&r versroeg scheveningen $er- net 5-0 endat is toch behoorJ-iJk Fors.
- LENS A2: een doerpuntriJke veàstriJd tegen RAVA. Nu al hoor je signalen olrer een kanpioen-' sch"!. rs tiit niet te vroeg?? van ons nag het ars iédereËn Ílear in het echteLENStenue speelt.
I,XNS Bl:i drie een achter, biJ rust en toch me! )r_3 vinnen bliJft heet erg kna,p. Toch rÉtninder makkeLiJk de tegendoeJ.punten 'veggeïen is ons advies,LENS 82: natuurliJk tas ADO heei zvak in ze zulien besrist J-ager rrorden ingetleeld. MaarjulIÍe bleven $el- goed voetbaLlen en dat is knap.LINS 83: geen tegenstand.eT, geen leiater. Dan naar onder]-l.ng vat gevoetbard, vanaf nu gaathet beter, Een vaste Leider en tegenstanders. Maai er ,ràt "*.r'ENS cl: r'red hield zowel, biJ Br. ar.s cJ- eei praat;e vooraf. Dus ook biJ rust met 3-0 ach-ter en toch ner.L-3 winnen. Goed de opdràcht (???) 

"iis;;;;;;: Dhr. Daanen be*dankt voor het inval.len. Zaterdag ,ree"???
IENS c2: vas veer beter dan RAYA en stonal ruin voor bij rust. llelaas geen 1eÍder en ieqe-reen deed naar fiat in de tweede her.ft met ar.s 6evor-g u"r, oonàdig" nederlaag.Wie oh, uie??
LENS D1: gehavend naar ïredenburch maar een ruirne !-J- overwinning. proheer het rederijkespel yeralel uit te bouwen, Dat kunnèh jul1ie.
LXNS D2: Groen l.tit verd echt weggespeeld. Door iiet niet bènutten van de kansen bij rust0-0. Daarne ging het beter h_0.
LENS D3i een ruirne 5-0 overvinning en de leiders naren tevreden. Hef noet ied.ereen goedluisteren naer d.e leiders, Doen !!
LENS D)+: geen tegen.tander voor Jurlie her.aas. GerukkÍg gingen Jan en Toon net Jurrieyoetball-en. Zo hoort het ook.

'LENS El: heel goed. gespeeLd en Eet 5-2 gewonnen. Arnolal wa6 er gelutkig teer biJ naar. uaaÏ Has I{onir ???
IENS Eql de tveede afslag zoeterneer nemen werd. gezegd. Enkele wisten het ïee} beter. E2ïaa eyen de weg hriJt en verloor net L_2, Volgend.e r+eek beter.LENS n3: veer afber-lers naar de invallers deden het e"Eàl E" ".;aïài'ó_,, gevonnen.
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LDNS El+: een 6r.echte dag voor scheveningen. Naast Ar- en E3 wist ook E)+ daar te .winnen.
Het Herd. 2-1.

IENS E5: Vér100r dan wer- met 3-2 van Quick naar de boyrs had.den een hele leuke wedstriJd, gespeeld. De.nieuwe keeper Gaspard doet het Àteeds beter. L,ees ook.de ,,o;de;-;;
slegen nog mas.r.

Je zal toch rnaar bij vros^moeten spelen. Kon Je daar hebben ziJ een toernooi uaardoor on.ze wedstriJd èn die van F3 niet aoór ging. !{ai een tereurster-Iing ,oorrr- voor onze Gas-pard die zÍJn eerste vedstriJd zo, 
"pÀr-en 

als keeper.nog ve1. Maar ger.ukkig hebben. ,ne eersoede Jeugdreider die 1aàt Juuie sewoon een p"rti,1i,1'" Jp mNs 
'=i.rËr]ïLurrn, 

pau] enleiders van E5 en tr'3' 
een va,n de oud.ers.

Versl-as E5

VersIag BMT E2 - TENS E5

Die Hashe E3 . I,ENS E6

Dit vas een tveede oefenlred.stri. j d tegen BMT. víederom net vinst, Jullie gaan a1 aardig ovesperen en veten ook de bal met het hàofal goed te raken, De eerste openingstreffer, nE aa.ngeven van Michael kwam van Ferd.i. De tveeàe goal werd d.oor Michaer- i"à"i .t. 0_2 uas oohde rust§tand' rn de tweede helft ras iret weaËrom Michaer- aie de ba1 inschoot 0-3. Na eenkorte inzinking kwaq E5 rglT op d.reef, I,Iesley naakte het yierde goal en tenslotte naaktede ex-BMTer cirard (nu ï,ENS ) er nog o:5 
".rr.".roreun" ik heb ïan àe *neastri;a genoten.

een vad.er.

IENS ng: een l+-\ uitslag is al_tijd LeuJr.
door Dogan de nieuve aanwinst.
ngar.

Lekker veel doelpunten. twee lreralen er gemaakt
IJees het verslag van JulLie enthousiaste Leirlers

Een zeer sBannende leuke vedstrijd. Na een L-o achterstand hebben ve ons opgeverlit naarlr-2 voor IENS. UiteindeliJk, verd het to"f: nog'f+II. De doelpuntenmakers waren ten eerste_onze níeuve aanwinst ctinay (2) zakaria (L) ei l.,tanpreet (1i: M;i;;"i- à.,"."pu:-"o han hetnog veel beter gaan, Vandaag aLlemaal_ leu} gespeeld, prina !

r JulLie leiders: Teun en Hans,
P,S. Sponsors, bed€rkt voor de nooie shirtjes.
IENS F1: het tean staat er nu- Na veel zoeken en overJ-eg werd. uit F)r de versterking ge-haaltl. Dit bLijkt te verken zagen we zaterda.g.

I,ENS F1 - Quick Steps FI ?-2
Na de tveede her-ft van vorige 

'Íeek 
tegen GDA. viste ,,e dat we een vechtersploeg hadden.Deze veek- lieten de iongens d.at oolr vàer auideri,;k zien. zouden saradinr.naar naar neteen veer haast herstelde stefan traden ve a€.n tegen Quick steps. A1 na een paar ninutenzette Ach,ed de be, goed voor, die schoot na.ar Kelny, dÍe een prachtige pass aan Bobygaf, tlie ongelooflijk hard inichoot. (f-o). Ja.rl ae. 

"cne:.dsrechter ging helemaal- uit zijndak en maakte, nisschien d.oor zijn 
""t ,"rn 

"-rjtoriek, een geve16Í8e schuÍver. Jarunervas het dat Quick steps aI sner àp r-r kvam. De tveed.e helfb ging heel geliJk op. viJfmínuten voor tiiat wist Kenny schitterend. te scoren. rog heLemaaL in 6e roes van .it doel-punt, Letten ve achter niet- helemaal 6oed op, vàardoor-ve op 2-2 rvamen, Een prina ved-strijd' met een lekker voetbatr-end. rBÍs lr.-írs leider zeg Je d.an: ,,Een goed. beginnen,,.
Hans .

,ENS r'2: n-isschien iets te hoog i-nged.eeld. De tijd zal het reren, BfiJf goed je best doen
rwant 

julJ.ie kunnen het best. De oefenpeiiode ging toch o"f.-SË"a.
IENS I'2 - CromvLiet F1 -6 (7 -o-lo !).
Zo en dÍt dat wes dan de eerste echte conpetitiewedstrÍ j d., in jul.ie nooie gesponserdeshÍrts' sponsoïs bedankt en kon eens """ i."urt;" naar deze r,ENÉ ta:.enten kijken. En zozie ie dan dat er ook nog verloren kan lrord.en. Maar dear kunnen jurlie (en dat noet echt)niet mee zÍtten. Tïouvens ik vind het ook niet zo verveLend. WAAROM,

-L1 -



Moet Je eens lezen! !l ! t !
rn de eerste ple'ts ohze nieuve a&nvinst Bas, gerÍJk aanvoerarer, en ziJn fantasti.chedoerpunt. Dat Bas kan voetbar.r.en hadd.en ,e n"til,rriJx ar geri;k'do;rl-Ën oan onze keepeï€neEco ik ben trots op Je, hoe JiJ in de eerste ninuien di; bsÍ]e;-vàn öror.,riet hebt 8e_stopt veet ik nog niet, ma*r Je deed het wel. Kfasse !t! Dit ,"iiaè"Ë"iat voor Mauricezonder JuLfie !Ías het verries veel groter geweest. Jongens ;urrie iretten in deze.vedstriJook gezien al8t de achtelhoede steed.l teranërijtrer gaat wordàn. nensldo en Mischaer (gelurkig ríeer terug, rnaar nu bl-ijf_Je ve1 van d; ;;;;p", af, he). Dat ju11le vaak.iÍi d.e verd.e-digÍng moeten spelen houdt ar.Ieen maar in ari-!"ui" net z,n tr"uË"n-à"." zö,éödd,in ziJni{e gear er ve.L voor zo}gen d.et ulqïu "p"ruis';llrie taak af en toe gaan over rnèriren.. ,M,t.I. JiJ Heet het we1 KanJeï..8.K. kon op joig"n, gewooÀ de ba1 op zoeken en gaan,K'v' goed overgespeeld ' en ook in a. """a"ài!i.rg goeà gehorp"r. w" 'riun'eLkaer zeter.egweer, en dan gaan ue ons net zo goed 

"1s v"nda.g inzetien.
N'3' zoaLs Jullie weL veten hebben ve nu ook chi ef-wi s seraar, en een vaste scheidsrechter(tfru:.s) ! en zo gean lre dit seizoen rnet ztn allen k}&ren.

ouders van dit tr'2 tean. De .slg]grs en ik zoud.en het best *", ,""*Ïi"u;en ortr eens iets vande ziJkant te Lezen. Wie schriJft ook eens u"n--fu"" een versl-ag?? ???????????.
LENS F3: veer- ni-euse gezichten ,,aar M,.rcel (;uttie leider) naakt wel een gehee.r van dit
IENS F Cronvliet F23-
Een spannende wedstri,rd. net in d.e eerste ro-inuut een tegend.oelpunt. Maar onze jongen'l-ieten tiit niet op zic:, zítte'. noltie-Àia"f"àiu ,t"r, vorig seizoen nog niet zo 1let zienop het ve1d, Íras,kte in tteze ved.striJa zi,1n eerste goel (klasse Rob). Oot< nalmond de nood.e*id p:: twee ved.striJdjes gevoetbarà rreeit ma,&te een ttoelpunt. Dat het ondanks voorcronvliet 3-2 werd deèrtte ons niet, arant ,1u -ie rretben allenaar heel goed Je best gedaan.

Jolanda Kok.
IENS llr: ook een nieuue sanenstel1ing. Kevin, stefan en Michael missen Juuie natuurliJk.- vand'aag hielnen ze nog wet- Maar vaíaf zaterdag op eige; rrÀ"r,i. veel plezier.LEirs F5: onder leialing van Marcel ae 0ercx-speelden juLrie een heerr_ijke ïedstrij6 tegen

XÍ;r'i::;.t"u"'8ee1' Het '""a :-6'-iÀierdag een echte tegensiander. Doe Je
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Daar gingen eDkele E- en tr'-klassers natuurliJk naai toe., tr',C. Den Haag hieId. een
open da!. Sàmen rnei de spelers voetballen, pene\yschieten en op de foto: NàtuirrliJk
noesten ook de ex lENsspelers Ruben Jord.an en Rr-cky Tjin Asjoe er aatr geloven.
Wie Heet Michael, I'èrd.i, Kevin en }Íaurice spelen ju11ie er over 15 Jaar ook veI.

'WMTWW

OPEN DAG F.C. DEN HAAG,

E\

Xicky TJin Asjoe
geeft handtekeningen.

Ëw
nuben Jordan
een echte
kindervriend
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DE TENSIIEWE
I,ÍEEKBLAD VAI.I DE VOETBALVERENIGING LENS
65ste Saargang nurntrer 7 , 19 septenbeï L991.
*lt lít+** **ti*lÍ ll*l( llt{* *** lëtl***if*$** Ll(* *** *rÍ * títË* *** * * *t ** * x+ï, #*tt t{ +* *tí tÍ**iíl|***tt tfig ****tílt *** #*tf *at

OFFICIEEL:
IíqeMyoeren als lid
289l- M. Bannis, Ajur, 220973, Yelpsestraat ]-59,2573 SH Den Heag, teL:

1-3 M. Buytelaar, BJun, 0l+0h76, HengeJ_olaan 619, Z5\\ cD Den Haag.
3653133.
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276
287
2BB

l+f,
BG

.G. Busch, Seza.

. Jocheus, NS.

. Benvenuto, Seza,

2hg0 A,
2'l'10 J.

de Boer, Sezo.
Bekker, Sezo.

I,lÍ j ziging lidÍaatschap
254? e .c. Yd. t'"st
2617 F. v. Leeuwaarde

Adïesvij zigingen

-NS
- NS.

2778 §, ló1nan, Sezo, SoestdiJksekade 360, 25?l+ BT Den Haag, te1:
2771- S.M. Nianat, Seza, v. Ostadestraat 232, Z5e6 GJ Den Haag.
'JeleroonvlJ z].g].ng
z9=5/zií6/2927, pam. Arno1dus, tett 32956:.9.
Nieuwe donateur
De heer P. Hoogerheide, oxfordstraat 2]-, Zlt! ZoeterEeer.

39il+3r5.

A. S. Zondag DSO - T,ENS aanvang 1l+. OO uur.

Enige weken geleden &aakte wiJ neld.ing van enige op handen ziJnde bestuursnutaties . 'U 
.weet dus tlat uij op zoek zijn near een opvolger voor voorzÍtter Ad cóTet, die de qens tJ

kennen heeft gegeven na acht Jaar d.e hamer aan een and.er te vil-Len overd.ragen. celukkig
zaI- Ad wel deel uit bliiven Daken van het bestuur. Ina vd. Berg za1 niet mËer terugkerËnin het bestuur, naar heeft zich bereid. verkleard. een gedeeLte van haar Herkzaanhe6en(w.o. kontribut iead.Einistratie ) buiten het bestuur te blijÍen doen, De opvotger voor Ad.Coret is nog nÍet Sevonden. I{iJ blijven zoeken naar een geschikt persoon d.ie op de konen-
de algenene ledenïergatlering aIs kandidas.t-voorzitter kan vorden iepresenteerd. InrÍiddelrheeft het bestuu" ve1 d.e taken voor dit seizoen over de zittende beituursleden verdeelal.
De voorlopige teakverdeling ziet er aLs trol_gt uit:Voorzitter: ?

Jaap Colpa: Sekretaris
Ben 0sse : Penningoeester
Martin Reuver: 2e sekretari6 ( led.enadmini stratie ) tevens kontaktpersoon voor de Jeugd-komnissie.
Ad Coret; akkomodatie, sponsorÍng, tevens kontaktlersoon voor de zaterdagkonnissie en deredaktie.
!íiu,. Koulrenhoven: kontaktpersoon roor d.e zondegsenioren (incI. sel-ektie).
Bert Pennings: ruateriaal, bar, sponsoring, kontaktpérsoon zaalvoetbal. -i

De definitieve taahterdeling za1 volgen als de samenstelling van het bestuur bekend is,zoaLs dat voor ale konende ledenver8adering (eintl novenber) àal .vrorden gepresenteerd., Wijblijven.zoeken naar een nieuwe voorzitter. zoekt en denkt u met ons'neè?

Het Bestuur.

BESTUUR,

ONGANISATIE ZONDAG- SELEKTIE.

Het za1 de oplettende toeschoulrers niet ontgaan zijn dat er zich in de organisatie ron6onde seLektie ook vat_ wij zigingen hebben voorged.aan. Ton 's-GravendiJk is aLs leider ofbeter rrteat-uana6er" aan het eerste eLftal ioegevoegd.. Frans vd, Berg b11jft ook d.eel uit -
maken ven het begeleidings-team, naar ziJn taak zal meer op het gebiËd. van het ved.striJd-sekretariaat voor 1 en 2 J-iggen ' verder is John Boerefla aan de sèIéktie toegevoegd. als
as si stent-treiner en coach van het t eede e1ftal.
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Dè tu.ak ..an Jolm vd. Lubbe is ingriilend €euijzigd. in d.e ulgeropcn jarelr was hij arg(betaald) technisch coörd.inator in'dienst van onàe vereniging, càaurènae het afgéLopen
seizoen varen víJ aI net John overeengekonen ou voor dÍt seizoen een and.ere taaksteiling
te kiezen. Een belangriJk verschil net vorige Jaren Ís dat John niet meer B.IE bet8aLde
kracht in dienst van LENS zal ziJn, maar al-s lid yan onze vereniging zich geheeL belange.
loos voor IiENS za1 inspannen. Het doet ons tieugd te konstateren d.Et John in de afgelolen
Jaren zoveel" l,ENSer is gevorden alat hÍJ zich nu aLs echte kl-ubnsn aan een nieulre ta.ak za
gaan wiJden. Die taak zaL voornatreliJk Liggen op het gebied van het aanboren van bronnen
o.m de financiëLe middel-en voor d.e selektie óit te breiden. HiJ zal zích tevens inspannen
om de kvariteit va,n tle selektiegroep zoveer nogelijk op pei]- te houden c.q. te brengen.
ln overleg net John hebben ve daar de fraaie term rrcoördinator sel-ektiebelangen en"spon-
sorzaken" Yoor bedacht. Overbodig te zeggen dat er hiex en tlaar in de vereniging ook nog
t.rel regeJ-matig een beroep op zijn technische atlviezen zal vord.en geda€r. In het artikel
hierboYen heeft u aI kunnen zíen dat Wim Kouvenhoven op bestuurliJk nlveau aanspreekpunt
is geworden voor tle seLektie. Hoevel l,Iim a1s penningneester uitstekend funktioneerd.e heb.
ben ïii er toch voor gekozen WÍm deze nieuve funktie te geven. I{et kontakt bestuur-selek.
tie bleek voor verbetering vatbaar en ve tlenken in Wim de JuÍste persoon te hebben ge-
vonden on tleze taak goed uit te voeren. l,lij uensen a}le genoende personen veel sukses tor
en hopen op een goede samenverking met d.e overige personen alie neuv biJ de selektie be- .

strokken ziJn.
Het Bestuur.

Laat LENS l- D, S. O. op L punten staan.

Tveed.e competitie ïeekentl

AfgeJ-open weekend hebben te veer ons tveetle voLLedige prograotra afgerrerkt. we noeten zeg.
gen, net toch vef goetle resultaten. Te beginnen net D1, die net h-3 van HBS llist te vinnr
1,Iat wortit er in dat elftal- leuk gespeeld. (volgens Ton nog veel te reinig). cr, verloor
op een ongeluJtkige nanier vaa een ue1 teter spelend. VIJC, naar ongeluïkig, omdat ze Juist
noesten verliezen d.oor een buitenspel doelpunt, (Hopelijk was d.e sfeer in ltuize v.d. Berl
afgelope.n zaterdag goetl!). B1 verlóor verdiend met 3-L ïan een beter, feller en vooral_gretiger westlandia. De echterhoed.e, die normaal goed in elkaar zit, faalde 1n deze l{ed-
6triid. A1' wist ook de tveed.e 'Í?edstriJal te vinnen d.oor een ttoel-punt ult een terecht toe.
Sekentle strafschop, na een overtÍeding vah ons oud. LENS-1id Dennis Zandstre; Ook het eer.
ste zaterdeg elftal $ist hun tweed.e over{inning te paklen, (zie versLag), Zondag moest
ons tïeede e1fta3- tegen WS 2 eantreden en moest hul t$eeale nederLaag incasseren met een
4-1 uitsl-ag. Jongens' dit $ord.t L'ederom een moeilijk seizoen, .maar laat !íet te snel Jul-lie koppen hangen. Het eerste eLftaL vist net 3-1 te $innen. persoonlíJk zÍt er nog te
veel angst in dit tes.o, ?ant leten ïe eerlijk ziJn, dit wp had op geroLd noeten $orden.

Retlactie.

Iigging terreln van D.S,Q. Burg v. TuyJ- Sportpark te ZoeterD.eer

Xen hardnekki I misverstand
De rubriek Ba1.lade van de Eaagsche Courant gaf bliJkbaar opnieuw voed.ing aan bepaal6e ge-
ruchten. De llaegsche Courant noemd.e IGNS t het tea.m van Van tter Lubbe. !e afgelopen viér
Jaar 8as ik echter Technisch Coördinator Eet a1s belangrijkste taak het begeieidén van drjeugdtrainers. Ïn die vier iaar heb ik niets te zeggen gehd over d.e opstelling van LENS l
Dat beviel- .me best, omdat juist het gepleker en gezeur orre! d.e hoofdmacht me d.e l-aetste
Jaren waren gaan opbreken. Het traínen vond. ik nog leuk, naer het kiezen en teLeurstellet
van spelers ging ue tegenstaan. 0p de opsteLLingen van Enie} (A1), r.red (gr), nonald (c1)

'ton (D1) en ttreo (ef) net 1k ook nooit Énige invloert geba(i. Het ii volstrekt voorstel-baer
dat LxNS-reden anders over niJn invroed hebben gedacht. Mijn voetbatverLeden biJ wc,
vel-o en BVC verkte zo'n veronderstelli ng ln de hand. Ik heb echte" nrn looptàan beëin-
d'igd on van die veranttoordel-iJ kheid. af te zijn en or geuoon, zoaLs er allón, een steent;in het geheeL biJ te dragen. Het huidige seizoen ten ík geen T.C. neer omdet voorèI hetverk op zaterdeg me te vee] belastte.
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Dít seizoen zal ik aIs Lid va.n LENS spelersbeS"angen en sponsorzaken behn:'tigen. Het doei;
me veel plezier ietd voor de Jeugd. te hbben kunnen doen, aLs was het nèar in de schaduw
vaD de t1Iee Juko-}anJers PaUf vd. Steen en Fred Grens. onze Jeugdtrainers zorgen er voor!
dat I,ENS één van de beste j eugd.opleidinBen van Den Haag heeft. Heleaas leiden }íe vaak op
voor andere .clubs, die onze produkten graag overnernen. Recente voorbeeLöen ziJn Niels
Schuurnan en Sach& Clandemans dÍe nu voor ADO spelen. Mogelijk vas en is onze opleidlng
te goed., zodat E1l-e clubs daarva.n op de hoogte ziJn. Het $as een groot genoegen met tleze
ltènsen te nogen verken. HopeLiJk vilt u miJ voortaan geen verantwoorèe1iJ kheden neer toe-
dichten, die ik nÍet heb'. Het is niet alLeen voor niJ plezieriger, naar ook voor onze
trainers .

Tot ziensl John va. l,ubbe.

"De E. en J. Trofée"

Afgelopen zond.àg hetben vij Theo Hoefnage] bereíd gevondeh oE d.e punten te vergeven aan
tle spelers van ons eerste on de fe1 begeerde E. en J. trofée. Voor de meeste LENSers be-
hoeft Theo geen nad.ere introduktie. Nog steed.s actief voetbalLer ins ons 5e team m8ar
bovenal jeugd.trainer va.n onze E-jeugd, Theo, namens de redaktie bedenkt voor de punten
en voor Je versLag.

I,ENS - vvP

Deze Le thuisqealstrijd in de !e kJ.asse vas een redelijk aantrekkeliJke. Met een frisse
outfit, zelfs inloopshirts van Edau\.r en Johanissen BV, een weer benanal scorebord, een ge-
]ukbrengenale pupil van de veek en ook met, zoals het hoort, een vlsselkeeper, verd enthot:
siast begonnen aan de vedstrijd tegen het Tr-jariee WP. Voor het publiek, alie trouwens
geen opstellingen en uitslagen te horen kregen, verd het echter geen echte vedstïiJd.
LENS rra,s op het veel te hoge gras heer en meester en vist aanvaf na aanvaf op te zetten.
Met rust ïas het 2-0 door fra&ie goals van Jan 3uÍte1aar, na knap doorzetten van Marco
En&[ich, en Ered Spar' die trouwens ook nog 3-0 op zijn voeten hatl, trlaar al]een voor d.e

keeper mlÈte. Na rust eenzelfd.e spelbeeld aI bracht LINS zichzeff nog even in de protle-
men door 2-L toe te stas.n. Daarna k!Íamen er echter ueer volop ka.nsen voor met na.ne Marco.
Fred en de ingevallen Cees ]Jakker. De d.erd.e goal 1ías tïouweng een heLe mooie. Van achte-
ren opgezet (prina uitgooi van Patrick), een lange sprint naar de achterlijn ven Marco,
een strakke voorzet en een bal, in het kruis van Cees, Af rnet af een verd.iende overuinnin6
net een groep die lerspectief heeft om bovenin mee te d.oen, al zal- men moeten waken voor
nog meer boekingen vegens ,,pfaten".

, 
- Theo Hoefnagel.

!uÉ]-:l-È-UseE

llaymontl net zijn sterspeler l
Patrick Puister.

AAYMOND

DE
BOODE

-3-

!

I

I

I
I

I

i
I

I

i
I

i

it 4

r f,l

$' ,,',
{qt:



zo trots ars een paur., vas lraymond,. trots omdat hiJ afgel-open zonds.g u.d. uas yan de setek-tie' Bij alres wa§ hiJ aanwezig, bi,l de besprekin6, hàt oiklud"n, èn d.e warning-up. IIiJmocht zer-fs tie toss leiden van de scheiasreóhter, hetgeen Ra.yeond. nog een guld.en opr.ever.de. De vedstrÍjd volgen in. d.e dug-out vas.-opziih al eèn belevenÍs, aï traa niJ vat noeitenet d.e hed.end8agse voetbaLternen rrcentrumrr, ,rkort d.ekken, 
"n 

t,ina Ën ri.,."n,, trrit u aus 
- -

vanaf hed.en vragen aan Falngnd. r die hier graag uitleg overgeeft. rn àe-iust schieten opde goal met ale Reserves. Dat Raynond. tret èersIe geluk bracht is duideriJk mede de tipear cees Bakker, die volgens Raymond zou sc'óren en dit ook aleed. De aflàop van d.e lred_striJd. een fLesJe van ltonal-d Bogiseh en de oorkonde die biJ a. p"piflTà week hoort. ALnet ar een gesraagde dag voor alit Jonge LENS-Lid die patriók puisia; ais ztJn sterspelerhad uitgekozen. De foto is beschikbaar gester-d door: N.8.8.0. superfoto;s:, Den Haag onzeharteliJk clank hiervoor
Red.

via een bevriende reratie kre.men wij in het bezit- van het DUN'-kïantJe. DaarÍn razen viJhet volgende versr-ag, ver.ke niJ u niet vifden onthouden. voor s.rre aiideti;the1d, »ezewed.strijd is gespeeld op zondag B augustus 1!!1.

Wat wiJ tegenkvamen.

DUNO 2 - IENS 
' 

2-?

Let op: Afgelastingen! Let op : AfeeLasti ngen ! Let op: AfgeLastingen !
Nu
be
he
d.o

BEKENDMAKING ELASTII'IGEN.

de eerste regenbuiën van d.it najaar zijn gevallen vir-r.en viJ u nijzen op de navolgendekendmaking ran de rg{vB afd' rs-GiavenrrrË. i.u.tl afgelastingen. Knip dit uit of schrijft over zodat een ieder $eet hoe 3e er aóhter kunt konen of je weastriJd ar dan nietorgaat. Voorkon hiermee dat U Uw tean niet onnodig in tie steek laat,

Hoetef 'we nog gewaarsehurrd.. varen, gingen ve blJna ten onder aan een tegenstander dle bij_na 2x zo oud vas. Hieruit kan dus argàLeia voràen dat er behalre in het vetd ook aI inde kleedkamer niet meer rrorttt geluisierd. Maer r',e zijn niet te oual on te leren en ars duitleliJk voorbeerd van deze ster-r-ing hoef in naar te o,i;r", ,r.r" ae tegenstanaer v€,n van-daag' zij zitten nu in rusthuis r'Àvond.rood' nog gezerlig na te babbefen over deze r+ed-strijd die eindigde in een 2-2 gelijkspet.
Het.moge duideliik zijn dat d.e iongens van DUNO duideliJk.gefrusteerd waren door het"frisse en jeugdig speltr van ons 5e teao. Dat rusthuis iA.,óna"ooay; -nr."-ona 

ittee rustigvertaald nag worden in t'Bar rENS-gebour'r ,ogu à;ia"rj.;k zijn. l.rrrrnun-gur"ri citeerd. mettleze meer dan moreLe overwinning,

AT'G

Na de proef in het seizoen aggo/rggL gaan 1re nu definÍtief over tot bekendmaking van deafgelastingen op de navolgende kabelkianten op uq,.televisie: .--' ------- 
. -': --

ts-Gravenhage lokatel Kans.al 2
(nogeLijk ook op tel_etekst )Benthuizen Kanàaf b2+ ' : ,

Deffb Kanaal 2 
':

(nogetiJk ook op tetetekst )Ivootd.orp KanaaL 2
Rijswijk Kanaal \+
Zoeterneer Kanaa1 l+2+

(waar mogeliJk teLetekst komt, zie daarvoor tle inforzratie op tie betreffende kabelkrant ).rn de plaatsen vaar Kater-kranten te zien zijn, konen geen afkeuringsr.íj sten meer.
De Bontt heefb een speciaal tefefoonurner 0?0-366.2g.09 vaer d.e s.fgelastingen ook te horenzijn' (verzoek aan hen, die rater op au aàg-mJJien spelen, ook wai r.ater te be,Ien, diton overbel-asting van het numner te vernijdón)
De lnfor'natie over de afgelastingen in dè kabelkranten en op het telefoonnurmer j.s venaf08.30 uu.r beschiklaar, zósel zatàrdag ,i" ;;;à;.

l+



Hij verzoeken u dit in uH clubblad te verrneltlen en eventueel een pear naal te herhalen,
Hoogechtend, .

K,N,V.B. afd. rs*Gravenhage

H, RiJkhoek,
p1v. manager.

GevraaBd, : Adverteerclers voor de l-ichtkrant op

Uitslagen zondaa 15 septenber l-991

'I

LXNS.

zoals U l'aerschiinliJk ïeet bezit LXNS sinds kort een lichtkrent. Deze Iichtkrant is tij-dens LENS 7O-Jarig Jubilertmdag door d.e jubilËunconmissie aan d.e vereniging LENS aange-boden. Efke week wordt tle Lichtkrant geschoontl ea van aktueemNs nieuvs voorzien. Thansbestaat er voor LENS-ers en nlet lENS-ers de mogeriJkheid. orn op een goed ,r;h$;;;tpi;;;;te adverteren. Gegacligden vorden verzocht contact op te nemen net de heer Bert pennings.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SEN]OREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

LENS 1
lnt[s 2
Den Hoorn 3
tm,rs 5
GDA 

'DSo 1L
IENS B

-WP1
-ws2
- LENS l+

- Oliveo 6
- I,ENS 6
- LENS 7
-WPB

3-L
1-lr
l+-2
2-2
2-3
5-l+
2-2

ember l-9 1Wedstri
.00 uur DSO 1

amna zonda 22 se
L
l-2.00
l-1.00
l-1.00
13. 00
1i-.00
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS l- en 2
IANS 1+

LENS 

'IENS 6
IENS 7
LENS B

Afschri.jíen
LENS 1 en 2
IENS l+

IENS 5
],ENS 6
I,ENS 7
LENS B

SparLaant 2Q f 2
IENS ]l
ESIO 2
IENS 6
IENS 7
GDA 10

- I,ENS 1
- LNNS 2
- AnS Kr. 2
- IENS 3
- Jai Hanuman 2
- Yogel \
- IENS B

5\3/:I055
6to/t093
,51+/3080
,62/3too
5'lo/3t50
62613256
628/326t+

P.
J.
J.
L.

n
n
n

MUI
Hof
Hoek
Keus

.n,

.n.

.n.

y2

v2
v3

Wedstri d
1 .00 uur

OPSÏEIT,INGEN

amna zon se enber l-9

bij de trainers
T. Vierling
W. Koulrenhoven
tr'. v. Itui j ff
G. Dutrvesteijn
R. Keus

2 1
I,ENS r.
LENS 2
Hippolder 3
I,ENS 5
Wippolder 6
Wippolder 11-
LENS B

1l-. 00
i-0 .00
11. 00
12. 00
10. 00
11. 00

uur
uur
uur
uur
ultr
uur

- svtv 1
- Rijswijk 2
- LENS 1+

-BTC3
- I,ENS 6
- I,ENS 7
-Btc6

W. Hansel-aar
J.G. te Pas
n.D.

ZuitlerwiJk

5\3/to59
6to/Lo93
5r\l3oB2
562/3705
5To/3L53
62613?r8
628/3269

J.
n
n
n

.n.

.n.

.n.

'word.en tloor de trainers bekend gemaakt.
a3-s bekend., met J. Leen, n. de Jong.
al-s bekend.
al-s bekend.
als bekend
als bekend. met M. den Heijer.

070-36066\2
07O-391d+7\
o7o-3897t76
01891-1791r3
070-36015)+1

ITGGING TERREI].IEN:
DSO

Sps.rtaan | 20
Es d.o

GDA

- !ylg.". [uy1 Sportpark, v,d. Hagenstraat Zoeterreeï oost, 0T9_315591.- oldegaarde 251-, ZuidHijk, Rotterdam, O1O_l+g0TA91.
- Haelsdorperlaan t.o. renbe.an 'rDuind.igtr', O.l o_32\zg5:-.
- Mad.esteinveg 10, Loosduinen, 0T0_39?8?69,
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LENS 3

O$tlat het tterde elftaL over onvold.oentle speleïs beschikte om s.a.n de conpetitie aeel te ,

nemen, ziJn u1J hels,as genoodzaakt geweest het clerde eIfta]. uit de competitie terug te
trekken. Uiteraaral betreuren $iJ deze naatregel ten zeerste, naan aed.ere oplossingèn
waren niet voorhanden c.q' reeëJ-. WíJ zulIen pogen met betroklen spelers een be.vredigen-
den regeling te treffen,

Maanalag 23 september: Aanvoeld.ersbiJ eenkomst 21.00 uur. Verracht lÍord,en de aa.nvoerders
van IENS 1 t/ur B. Aan tle orde komt in ied.er gevaf- de bezetting van de Seko,

- gebruik veld 1
- materiaaL
- training senioren f,mS \ t,/m 8.

ZZZZZZZZZZZT.ZZZZZ
Z ZAAIVOHTBAL Z
U L L L b LA b L L ZJIJ I' I'ZJ IJ lJ

Wedstri J dproEranna 23 sept. t/n lr okt . 1991

Dinsdag 2k septernber
20. 20 uur Tonegitio 3 - ].!NS )+ R3B DSÏP-haf
Zaterdae 28 septenber
19.00 uur IENS 2

Maandag 30 september
22.15 uur SVH 1

Dinsdae 1 oktober

- Alpi/Brand-toernooi Zuidhaghe

0ranjeplein

22.20 uur Concordia. 3 - IENS 3

VriJ dae ! oktober

- LENS 1

- LNNS 2

Sportlaan, Pijnacker
Mel-is Stokelaan 1301,
Sficherstraat 11,
M. NiJhoffl,aan, Delft,
Seinpoststraat 150.

1B

n2D

n1c

De Buitenhof

De Blinkerd.

1067

ar. hO- uur OSC T-
OPSTEI,IINGEN.
LENS l- t/m ll :

'als bekend..

Liggins s orthall-en
DSYP-haI
Zuidhaghe
Oranj eplein -
De Buitenhof-
De Bl-inkerd. -

- ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z I.ANGS DE SPONINI VAI{ DE Z.M.IADDER Z
ZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Uitslagen Zeterda 1l+ september l-99L
PGS

DSVP
DS\TP

Programne zater 21 sept ember 1991

- LENS 1
- LENS 2
- LEN§ 3

1-?

5-l+
9-L

L2.00 uur IJENS 2
l-b.30 uu.r IENS 3
Verzanelti.l alen

- Te Werve 3
- DI'NO 6

B, Lakki
(vr. )

L1.00 uur LXNS 2 13,30 uur LENS 3.
0pstelLin s
IXNS 1 en 2: uord.t door de trainer bekend gemaakt.

. Eventuel-e afmeldingen voor l- en Z bij Ilans de tsruyn, tel: 015_6L2396,
0pstellin LENS 3: E. Haket, G. Kuiper , C. Lipnan, W. vd., Meer, S. Nienat, M. Osma'n,E. I(nops, N. Jegesar, W, Stuifbergen
AfEe1den biJ S. Nianat teL: 3896016.

, J. Kouvenhoven, H. Kouwenhoven + a€Jrvuu-ing.
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Maàndag 2l septenber 1991: aanvoerders biJeenkomst om 21.00 uur.
Pro arrmE ze,ter 28s tenber L 1
l_ .30 uur Velo - IENS I
11+,30 uur"Vit.Defft 6 - LENS 2
L0.00 uur Dvj. Bizon 3 - LENS 3

P.G.S. - LENS zaterdes l-

VAI'Í HnT JEUGDI'IoNT

Wedstri.i dl

H. Merkesteín
J. vd. Mark

n.n.

LO27
1069
1309

0p zeterdag 1\ septenber rnoesten ïe aantreden tegen het fysief sterke pGs. onder het mot-to lrnever change e wÍnning team'! verd het efttal- slectrts óp één p1aàts geviJzigal, Bichartlseebarta voor de geschorste xrik Mergha.rt. I,re begonnen slecht, speelden veel te 1Íef,l-eden teveel balverlies en lieten pGS te veel hun spel 
"an 

ooi ol:_"ggur. Toch was hetLENS dÍe de score opend.e via Ko v/d stee. De bevriJàende treffer zoi Je zeggen, .nrets
vas mind.er vas,r. Tïee }eer bal-verlies feverde even zoveel doeLpunten óp ,roor pGS. Dusnoesten ve in d.e tweede helft uit het spreekwoordelijke "anderè vaat,lei tappen on ersnogbeide punten nee naar huis te nemen. Na de rust een fer-rer en gretÍgËr LENS en peter
Pronk kon ar sneL de smaek van succes toen hij attent reageeraè op éen misverstand in deverded.igÍng van Pcs z-2, Het was nu zeak om hèt karsei te klaren Ën pGS met de rug tegende muur te drukken ' voetbar is tensr-otte oorlog. xen kvartier voor tijà noflen ve ds.ntoch beide punten nee naar de Henger-or-aan toen abreer Ko v/d stee op-prir* aangegevenvs'n Peter Krol de 3-2 binnen schoof. 3-2 voot IENS dus, niet via moói voetbar naar washet niet de Generaal zelf die ooi,t de r-egendarische voord.en srak: ,,Het resur-taat isheilÍgrr. Op naar de volgend.e tegenstander.

Soepie.

Algerneen kontaktpersoon: paul v.d.Steen, Chopinstraat 103,.2151 SV nen Eaag,tel: 3970L51+. Bij geen gehoor: 3635\l-B tr'red Grens.

Afbellen voor ond.erstaand.e vedstrijden al-Leen biJ paul- v.d.Steen (39TO1r\)
zo snel nogelijk doch uiterliJ k. roor *,rfr-agu.ronà f9. OO uur. Bij góln g"noo,
!:11"+ llut tr'red Grens (36351+18), tn uitérsie nood. nog op zateràalnorgJn opIINS (366131)+) na 8.OO uur biJ iemand. van de Jeugd.konmÍssie.

ïoAral na A-B-C-D-I en F i eug d..

t

9.30
11. 30
9.30

1l-. 30
13.30
13.30
t-1. 00

Vefo Al- uit Noordweg
HBS A3 uit DaaL en Bergselaan
Zwervers 81 uit zie routebeschrÍjving
VCS 82 uit Dedemsvaartweg
EOC 81 uÍt Guntersteinueg
Verbuïch Cl- uit v, Arkelríeg
Vretlenburch C)+ uit Vredenburchweg
Quick Steps DL uit NiJkerklaan
Quick D2 thuis V1
HBS D\ thuis V3
HBS D5 thuis V3
lB!.10 El thuis . yz
Te Werve EI thuis yz
HBS E3 thuis yZ
Quick E6 thuis yz
Semper A1tÍus El thuis Vz
BTC E3 thuis ,tz
Duindorp SV tr'I uit Sport3-aan/Mezenplein
Extra training tr'-klassers ? en 8 jaar(ziekop
m{SH I'l- uit Vred.erustlaan
Extre training F-klassers T en 8 jaar(ziekop
IÉosduinen tr'l uit Mg.destein
Xxtra training f'-klassers J en 8 jaar(ziekop

.00

.00

.00

.00

.00

Efftel datum a&nv stander uit thuis texrein eLd sam. k. Len6

é5
2L

27
al

A1
A2
B1
B2
B3
cL
c2
D1
D2
u3
D)+

EL
E2

Elr
E5
Et)
E1

F2

r'3

21 sept
21 sept
21 sept
21 sept
21 sept
21 sept
21 sept
21- sept
21- sept
2J- sept
21 sept
2L sept
21 sept
2l sept
21 sept
21 sept
21 sept

1l+. 30
13. 00
12. 30
11.00
12 .00
t2.l+5
10. r_5

10. 00
9.30
9.30

13 ,15 ( auto )
12 .15 ( HBS )
10.l+, ( aut o )
10.00
r-0.45 ( riets )
11. 30 ( auto )
g. oo( flets )
9.oo(auto)
9.oo
9. oo

11. 30
9.00

11.00
9. 00

1,1 . 00
13 .00
13 .00
10.15(auto)

)16.1+5
9. 15 ( auto )

)16.1+5
B .15 ( auto )

) 16. t+5

.00t2

sept
s ept
sept
sept
sept
sept

I7
10
7T

a'l

-7 -



I'l+
8.s

16. à
10.q
16. h

2L
D?

21

scpt 9.30
sept 1T.00
sept l-0.30
sept 17.00

Laakhqartier tr'l+ uit J. v. Beeïstrs,at/Ilwk
Extratreiiring tr'-kLassers ? en B Sear (zie kopy)'
Quick tr'5 . . thuis \tz
Extra training tr'-kiassers I en 8 ,l aa.r (zie kopy)

0 (auto )
5r5

BIJZONDERHEDXN:

q"

5

-eanwezig Juko vanaf 8.15 uur: A. vd. Donck, p. vd. Steen en H, Hagedoorn
-gaarne ouders rnet vervoer yoor: LENS AlrBlrcj- èn DJ. + E1 t/n Fl+
-.INS A2 verzameLen biJ HBS aan de Daai_ eri Bergselean hoek Sporttaan
-LENS 83 en C2 kom a1lemae1 met de fiets
-1ees ondelstaande E6!fl6Ed door
-opstellingen aLs bekend. met uÍtzond.ering van:
o IJENS
o !!NS
o I,ENS
o I,ENS
o LÉNS
o I,ENS
o I,XNS
o LENS
o LENS

A2:
833

Dl+:
E3:
E5:
E6:
Fl_ :

I'l+ :

met M, Apontoveil, M. Bannis, D. Gougon en M, Meurink
zonder J. Ekren (geschorst) en G. Schluter (beaanXt )met C. Sprockel, D. Tieze en p. Stastra, zoncler M. postena (afgebeld)
zonder II. Sahin en net J e1 Heddioul , n. Kenglie en D. Banl<ÏeLàwanuet Z. ElbouJa"mai zond.er,M de Kok (afgebeld)
net M. Leidekker
met D. Guray, R. Jansen en R. KaLLoe
zonder S. Oufrigh (afgebeld) en S. Veras.r ( afgebeld.)
Ourur Golrgul, Onur Gokgu1, R. Kipp, p. Lorie, i. de Roode (afgebeld), M. denoode, O. Sensoz en R. Verhey. Leider: M. Kipp,
9. I"Oe, X. ten Berge, M. Boutier, n. nooSrfrETae, D. Nagtesael_, J. Oufrigh,K. Ngwen, M. Toka en A. veere, ieider: 7?

o LENS F5:

Na het gezoek van tle vorige keer (RvvH) toch maar ïeer even een routebeschrij ving vooïde cheuffeur§. Een tip alvast Tan onze kant. Bliif lekker biJ elkaar in ate buurt riJden.Het is geen snelheidsvedstriJ d ' volg Den Haag - Rotterdam. BiJ klein po]alerpteÍn rich-ting Dordreeht /Brienenoordbrug aanhóuden. voór deze brug cle aislag capelle a/d rJseJ-nemen'-Onder de snelweg door (rotonde) richting cepelteTr.rim;""-"7a 
-ii""r 

votgen, Dezellel- volgende tot een rotonde. Daar: richtÍng cafeIrè 
"7a'r.r""1 .,oi;;r:-il deze rotondebij de derde stoplichten rechtsaf. _Deze vel bti.Jven vor.gen tot Je finks d.e velden zietvan sportpark coulÍenhoek. Sinpel hé. Nu geàn komrentaar-neer hè-heren van d.e selektie.

Routebeschri Jvine tle Zververs

Extra training F-klassers
0p. maantiag 23 septenber kunnen de F-k]-assers van ? en B,jaar naar LENS komen voor eenextra training. verzarnelen on 16,\5 uur. De training is ian u.00 t/n-tg,oo ,rr.

- Woensd.aEtriddasclub

De afgelopen woensdagen tleek al neer dat te veel
ning kwamen. Dit is voor de trainers heeL vervel_en- zijn. De trainingstij tlen zijn:
13.30 - 1l+.30 uur alle spelers van tr'1 t/n f,5. Verz
L1+.30 - 15.30 uur etle spelers van ull,E!-"i-n6 

"ndie niet bÍJ de selektie zitteq,
15.30 - L6.l+5 uur al-Ie spel-ers van EI en n2 en d.e

zitten. Verzafie].en: 15.00 uur.
16.30 - 1?.30 uur all-e niet geselekteeríen 

- 
c*»_rr"yerzamelen: L6.15 uur.

spelers (ouders) te laat op d.e trai-
d. Probeer nu voorta&n echt op tiJd te

amelen: 13.15 uur,
d.e spelers van E3,
Verzamelen: 1t.1, uur.

speLers van E3 die vet biJ de se.Lektie

ssers yan LENS C2, D3 en Dl+.

Ns' afl-oop van de traÍningen is d.ouchen verplicht, rrainers/ouders let hÍeï op,

Keeperstraining
TÏeo M,'ssa heeft vorige veek uitvoerig net onze leugalkeepers gesproken. zi3n bedoelingen
,".:ïf:::::r"::_.::.:l lu_so.g duideriJt ziin. Kon,o',eè:-,oleri;k naar tre traininsenvan ïueo toe, Kan je niet da.n is afbellen verpl-icht (SeefSft+ ) 

-ygo,i de traÍning. Ben Je tevaak niet aanwezis dan nenen víJ aan ttat Jullie g.""'iotËiu"".ïiut"i Ji aan gaat ttreoverder net de echte fanatieker-ingen, I,rant d.at moet een keeper ecbt ziJn vil hiJ iets be_reiken. NetuurriJ! horen deze keepers ook aan.Í.rezig te zÍJn op a. r.".pËi"a.g van rr okto_ber. Ins chrij ffornuLielen zijn te kriJgen biJ paul- vd. Steen.

I



nat ves een verrasing voor onze c*ser-ektie. Zij kregen vorige week donderdag d.e eerstelooptraining va.:e dÍt seizoen. Met \.Iin van Etti;gen ii;n ae iolgeude ,itsp.rr"n genaakt:a.s. tlondertlag 1! september is_er rooptrsÍning voor d.e c- en D-krassers die door d.etrainiers vorden aangevezen. Dit is tiJdens dà trainingstiJ den. Een rruÀk r.ate, Í" "rl-ooptra,ining voor de A- en B-hr-assels. De B-klassers r-open van 19.00 t/m rg.\: uur-en a.A-kl-ssers ven 19.h5 tlil 20.30 uu:'. zo gaat het om en on d.oor, De sperers worden via d.etreiners aange!'Iezen voor d.eze looptraining."Neem het echt serieus en oefen ook thuis.Goed' lopen is een hee] beLangriJk onderdeàl- naar d.aar zar ltlim .,un ruting"n Jul-rie nog Hel,over vertel]en.

Etftalfoto I s

0p 
-zaterdag 21 en 28 septenber lrord.en er ïeer erftaffotors genonen l.an de thuispe.r,endeelftaLl-en. zorg ervoor d?l-.i"- d" Juiste kleding aan hebt. vóor de vedstriJd vordt de fotogenomen' zorg d.at Je op tijd bent. Begin oktobàr zijn de fotois te t."t"rr".r.

LooptrainÍne

Sponsorloo p

Herfstweek

De ieugdLeden hebben a1s het,goetl is afgelopen zsterdag arLemael een stenciL nee gekregenover de sponBorLoop op zaterclag 12 oktober. Het woord is nu aen jutlie. zoek alLenaalsponsors die Jullie per ronde d.ie Ju]lie gaan lopen een door de iponsors zelf te bepaLenbedrag betalen. Alr-es noteren op aà ti3stàn naai nog geen gerd innen hoor, Na het lopenop 12 oktober veet Je im:r-s pa! hoeveÀI ger-d je kan.gaan innen. Natuurrijk uag de spon-sor ook een &o.xiru-E te betalen bedrag opgàven. Ook goèil om te weten is àat:
r'-krassers lopen rondes van 50 nèter ged.urende ten hoogste 10 minutenE-kLassers lopen rondes vs.n 100 meter ledurende ten hoogste 1-2 1/2 ninuutc+D-klassers r-open rond.es van 200 meter ieau.enoe ten hpoÀste r5 minutenA+3-klassers lopen rondes van 100 meter !eà,o"nae ten hoolste àó *ir"t"".
Na het lopen voetbar-len ïe natuurliJk ook nog vat. De c t/n tr'-klassers onderr-ing. De rest$aarschiJnliJk nog uat vriends chappèliJ k. zijn er outlers, senioren, broertJes of zusJesdie-ook willen r-open d.an kan aat iàtuuiti,]k, -0p 

Í,ENS zilí inscrrrijitÀ"rrri"r", te ver_krijgen biJ Marian vd. Donck. Doe alIenaai ;e iest 'lrant het geLal nat bínnen kont sordt
ï"H:a"ï:i 

extra aktiviteiten voor ae Seugàaraering. Geen fàrmulier ooiruns., ?? Vraag

De voorbereidingen ziJn ingang gezet. ouders, leiders, trainers etc, vord.en gevraagd omte I'ssisteren biJ de trainingeo, ui,J het eten ïegelen en voor het "1*;;;. pas .a,s er vor_doende hulp is kan tret volgende protra,ma doorge.&n: trainen, eten, sràpen en voetballenoP IENS op: ------' -rr"' P^ei'u

en
en
en
en
en

r5
1b
t7
18
10

voor
voor
voor
voor
voor

-11+

-75
-rb
-Lt
-r(J

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

I,ENS
TENS
LENS
I,ENS
LENS

F1 t/m F5
E1, E2 en E3
D]- en D2
E4, !5 en E6
D3 en D4.

( aLl-e spelers )

De spelers houden deze datun natuurliJk vriJ. ouders en/of Junioren (A+B) die lrir-r.enassisteren kunnen zich opgeven biJ I{a,;ien và. Donck,.rv.órrï" [iJ-I"'ïuirig med.ewerkinggaat het echt niet door.

lrots stond Raynond nog n& te genieten met in z'n ene hanal de foto net zÍJn 'rnan of thenatchrr keeper patrick puister ón in zijn 
"nàu.. n*a d; ;;";;r;; 

-;"ï-iriir 
van de week.Het was- echt te gek Seveest. BiJ tle voigende thuíswedstrijd za1 u"r'"iÀi"" van LENS Dl+ale geluldrige ziJn. Wie ?I? Dal. nouaen vfl nog even geheim.

Pupil van d.e I'eek

Cursus voor.l eugdleiders
Gelukkig hebben al
spelleiders- of de
rran J uur .

zorn 7 J eugdtrainers /Leid.ers zich opgegeven voor of de JeugdvoetbaL_J_eugdvoetbsJ.begeleid.ers-cursus. De èerste cursus d;"; ;;Ë-à-;;;;à;,
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De tveede cursu6 is koïter t.1í. 6 avonr]en vat 2 L/p uur, Leiders /trainers d.ie ini:e}.essehebben kunnen zich aan:lerden bÍJ ldu, val. steen. De kosten ziJn voor rekening van LINS.
Uitslaeen ,ieugd
LENS A1
PostaLia Al-
LÍNS 81
HMSH B1
Quick 33
TXNS Cl
WIK Cl
IJNS D1
LENS D2
TENS D3

- XiJsvijk A1
- I,ENS A2
- Westlanalia 81
- I,XNS 82
- LENS 83
- vuc ct
- I,XNS C2

- HBS D1

- QuÍck Steps D2
- GDS D1

LENS E1
LENS E2
I,ENS E3
LXNS EL
txNS E5
IENS E6
Scheveningen F2
SchevenÍngen F3
Quick I'5
LENS E5

Velo El
Vredenburch EI+

QuÍck Steps EJ
DSo Eg
Cromvliet E3
Devjo Eh
].ENS ru
LENS F2
I,ENS F3
liestLendia F5

l_-0

1-3
L0-0
13-0
J-4
1+-6

!-:
10-0
9-0

B-z
b-5
2-\
5-L
1-0

11-1
19-1

0-B

Deze lreek toch L'eer rare, grote uitsr-agen. Dit is natuurrijk niet d.e bedoeling van hetvoetballen. Na konende zs.terdag gaat dÀ bond beginnen aan àe herindelingen. Te zrrakketeams ga8'n lager' te sterke teams gaan hoger, vanaf 5 oktober moeten-àe extreem hoge uit-sLagen dan niet neer voor kunnen fómen, Cóen paniek dus.
LENS A1: begon sterk naar zakte terug ns. het ni.ssen van een penar-ty en het uitvaflen vande aanvoerder' .Even wennen aen de nieuríe situatie. le tveèae penalty was geluk-kig r,re1 ras.k. zarerdag ve,o. Denk ma&r 

"ur. à"n ;;r;; ;;i;;;r. Juuie zijn se_vaarschur.rd.
IENS A2: op een speler na all-emael bii het Horlands spoor en ook &rLemas.l met het juisteLENStenue op het ve]d. Keurig hoor. Uóf"o= ging ale wedstrijd verloren.LENS BL: ver]-oor terecht met 3-1 van westraiaia d.s.t een echte komplete ploeg had. IENS 81ís dit nog niet. Kon op Jongens: positier-zijn tegenoïer eLkaa.r en voor eLks.ar knokken,
I:1 _d1" kunnen Jutt ie op tegen teams al_s l.tes[LanOia.
ÍENS 32: op een fvsiek iterie" HMSH mocht ""r-r,""i-"irper met 1o-0 van Julrie winnen.veel- Íouten in de dekking en te weinig 

- 

f"gur=t.ra. Kofi op jongens. Dit noet beter kunnen,LENS 83: teveer afbelLers en Labi die-veei eens op moest yalfen. Dit kan echt niet hoor.Quick nas groter en sterker naar 13_0 was echt niet nodig.
lE{-s plt een Leuke partij tegen uun lut"-"iurter wc. De invalleiders /trainers uorden
P:STI! voor de hul_p naar vanaf nu neemt Dick het ueer over.IENS C2: de invall-eider schriJfti
Na een we't chaotisch begin ,net veel gerorumel voor het doel van I^IIK en veel t6 veel ge-mÍste kansen, brak I'IIK uit en scoordJ r-0. rl"urr.riJks bekomen van de schrÍk en door sLechop buitenspel sper-en scoorde-}{rK 2-0. Na nog een verdedigings fout , door het nidden terugspelen, nooit meer doen dus jongens, vera nËt toch uel tegen de verhouding in 3_0 voorl{ÍK' Doch eindeliJk verd.en wó *àu."í .r, k"; .; íat r.iJn in ons epel en door goed samen-spel- werd het 3-1, nog voor de rust kua.tren r+e op 3-2. Na een t,peptoJ.ktr in de rust, .atJe net ztn elven de wedstriJd. rlint. en +rg!, in je-eentJe, t**n"n *u g;*;L o. d.e s.ftrap op3-3, het vas echt zonde en ook niet noEftl aat-mt{ op")+_3 

.k**r. M;";-;;en vo.s het afge_lopen- met HIK en stroopten geheel Ce ae ióuwen op en ging ouderqets ,bikkelen,,. Doorvooral goed. sgnenspeL op d.e linker flank werd frei af ifui fr_fi,-0"r" ïÀioeaiging hiefa,
1ons.m3t -l.tunst en vliegverk moedig stand, vaarblJ vooral het eo.àu 

-ruÀp"r"ïerk 
van Richarrop viel die veel rrzekere goals" tègen nióto. we gingen veer richtiirg ,,lrKgoar-, net eenprachtig doerpunt van uitbrinker rrixi verd het [-51 un ":-.t "oor-ïï;à tepaarde c2 deeindstend op )+-6, Zo zie je maer ïeer Songens na 3_0 achter kan Je Je kop laten hangenrnaar dan verl-ies je nisschien met l-o-01 ;i1l-ie kunneir er obk rnet z,i ,iru, voor gaan knok.

Ï:l_;rr*:J:t er meestar een positief ,Ë""iiànt i" ,o"i"-jor'ri; ;";;fr sezien, soe. se_

H;5#: 
versloes HBS net r+-3. o" tesendoerpunt", ,.,u:;t::;.:iï:i'":ïï1,"n*",.rr* *"u-

,HiïH;"3:l:fril"" 
vas veeL te zlrak en de 10-o ll&s nos naa.r een nagere arspiegelins van

LENS D3: lees het verhaal ,,an jur-lie r-eider maar: Naclat keeper Ger van Drr door had hiJook D3 ruoest keepen kon de weaitriSa beginnen. De eerste 10 mlnuten was net, a1 duidelijkdat GDs nlet erA sterk vas. Kansen stapàlden zich op voor p:. i"rÀ" àJ-p.rr (verkeerdekant), hoog over en enkele goede ,"aai'og"r-;"r, hun keèper konden niet veïhinderen datD3 toch net !-0 rlon. Toch móeten julliejrolu""n omover te blljven spelen.
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Ilr komen heus nog ÍeI sterkere tegenstanders. Nog even een krítische nootl ben je gepas-
seerd probeer dan sportief revanche te nemen. De volgend.e keer grijp ik echt in.

tle Leider: Joop.
fENS DL: LENS Dl+ - Cronvliet D2 2-O
lle heblen onze eerste competitievedstrÍJ d gespeeld en het llas een spannentle vedstriJtl. Ol
danks de vele kansen hebben r,te met 2-0 geïonnen. We ïaren niet zo goed invorm. Er lraren
2 penalties en aLtebei nÍs (1 voor ons en l- voor d.e tegenpartiJ). KameL scoo"de ze all-e
tïee. En ik ben blij dat ve gewonnen hebben.

LENS El: von ruim met 8-2 van veLo. ZiJ vonnen vorige week n"", ,íïPÏL xEI,,Ío. A.S, za-
terdag TJXNS - REMo. Een nakkie of toch niet??

IENS E2 - Vredenburch
Dit jonge E-tean heeft er een leuke vedstrijd van gemaakt tegen Vred.enburch. Ze probeer-
d.en van achteruit goeal sa&en te spelen en ik heb heel lÍs,t goed.e voorzetten van de vleu-
gels gezien. Het is natuurlijk nog even vennen in d.e E-klasse en zeker niet alLes gaat
even goed., maar er zit toch een stiJgende lijn in het speI. Veel trainen, goed luistexen
naar de feid.er en het vord.t zeken een leuk seÍzoen. P,S. Het Herd een )+-) ned.erlaag en
ied.ereen (behalve 1 speLer) heeft goed ztn best gedaan.

l,EXq E3 tegen Quick Steps E3
Een pittige wetlstriJd, ved.erzijd.s, net een snelle voorsprong in d.e 2e minuut. Toch vat
,[eer overspe].en en níet zelfzuchtig zijn on zelf een gos.I te Ínoken. Korunentaar op elkaar
geven is niet nodig v&nt d.at geefb irritaties en hand. gemeen en dat is lrat ik absol-uut
niet wil. Verd.er àoeal gespeeld en doorgaan. Leialer: lI. Bodaan.

LEïS E)+: een prachtige pot voetbal maakten ï,ENS en !S0 ervan. Elr vas net iets sterker en
won met 5-h.
I,ENS E5 - Cromvliet E3 (r-o)
De tt'eede conpetitie vedstriJd verliep zeer goed. Er verd goed overgespeeld en ook goed.
Terd.edigd. (Kees en Ierttie goed gedaan), Toen kwam de teslissende vooïzet ven uit het
nidd.en, Michael nan de ba1 nee en zijn schot zorgtle voor 1-0. Dat was ook de ruststand,
De tseeale helft ging het een stuk moeiliJker, ma.ar d.oor Boed. keepers werk bl-eef de stand
1-0. Onze nieuve aanninst Marco die voor het eerst een wed.striJd speelde, deetl het zeer
goed.. Jongens ga zo door, vant de ouders hebben van JuIIie genotenl !

De l€ider.
LENS E6 - DeY jo Eh 3-t5
Jarmer, Jarmer, Jamner, Ondanks de sterke tegenstander hebten r+e leuk gespeeld. onze
d.oel-punten kvamen v&n onze ni eur.re aanwinst nody (f), Romeo (1) en Roy (f), fret is zond.e
ïant Dolf verdedigde goed, daar is veel- meer d.an één speler voor nod.ig. Vofgende week
naer beter' Ju11ie leiders: Teun en Hans.

Scheveni en Fl - LENS I'1 l-1-1
0p het grote hoofdveld zonder '
grijpen Oit vel) traden re aan

zwarte pietenrr als scheid.srechter (oud F2-spelertjes be-
tegen Seheveningen. Na het fluitsignaal stomtle Scheve-

ningen richting LENSdoeI en net succes a'ant ude doelpunten volgd.en dus ook. Het leek rrel
of alLe LXNSspelertJes d.e avond. tevoren l-aat naar betl gegaan vareri. Ondanks fanatieke
aanmoedigingen van het vel-al en ].angs ale kant verd er door ons veel te veinÍg bevogen en
stontl iedereen veel te veel stil, Vandaar dat Scheveningen uitllep naar een riante voor-
sprong. Na een trdonderspeech" in de rust giDg het d.e' tveetle he1ft gelukkig beter. Hetrrveclrtelftalrt van Hans van vorige r.reek klran weer te voorschiJn. Zod.oentle scoorde Scheve-
ningen de tveede helft nas.r 2 doelpunten en lrij vÍa Kenny 1 doelpunt. Maar' laten ve eer-
liJk uezen Scheveningen was te sterk voor ons, Volgende veek ga.an 'we er lleer met frisse
moet tegenaa,n.

LENS F2: Hetzelftle verhaal als hierboven.
1ie. Zaterdag beter.

Scheveningen va.s gewoon veel te sterk voor jul-

' Scheveningen F2 - LENS I'2 19-1 (?-9-1991).
Geen Scheveningen FJ dus, eant d.e Heren ïan onze tegenstanderg hadden zich snel wat lager
laten indelen, en d.us tr&tlen $iJ tegen hun F2 aan. Dat d.eze jongens een aantaL naten te
Sroot voor ons v&ren bleek aI snel, binnen een paar ninuten stontlen ïij a1 ,net l+-O ach-
ter en d.aar kon echt niemand vat aan doen.
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Dat Scheveningen het, -nog erger ïilde m&ken bleeh sI snel. Als ju11Íe veer eens moestenaftreppen vond de scÉeld.srechter hèt de nortnaalste zaak ven de werèld d.at Scheveningenniet voldoende afstand na.m, achterballen werd.en corners en met de invorpen verd ook nietzo nauvkeurig te werk geqa€r: Irraar dat kan gebeuren. Dat Julrie toch ar-iemaar Je best
bl-even doen, en na d.e vedstriJd de Jongens van scheveningÉr, uun hand. gaven, gaf aan hoewiJ dit oplossen. zeer sportief, prima jongens. zateïd.ag tegen HMSH "i d.u.rru zien we weeen fagere indeling k€.n dan níet lang op zich laten wachten.

Ruud.
Quick E5 - Í,ENS r'3 0-8
Een leuke wedstriJd waarin onze jongens de sterkste varen. Vooral de conditie vas een
stu-k beter &ls die van Quick. Trs,inen bLiJkt dus heef belangriJk te zijn. Tot_ vol§endeweek' 

Marcel.
Vel-o I'l+ - LENS I'l+ 3-2
Jongens dit vas dan de eerste vedstriJd tlie ve in deze saBenstelling voetbalden. Benéja,*er dat je niet aanwezig kon zijn. vor-gende veek komt er nog één bij en clan ziJn wekonpleet. Dan nu wat over de wedstriJd, Na 2-0 achter te ziJn lekonen iraakte vi; gauv2-1 tioor Martin (bedankt voor het invarlen). He bleven goetl doórgaan !Íat nog voor d.e ïus-2-2,,Íerd. rloor onur. In de tveed.e hefft ging Ric8rdo speien ( goed-gekeept joË) 

";-si;S- 
--

Dennis keepen en hii deed dit heel goeal maar kon het niet voórkomàn aal ni; er ééi móestdoorleten (lammer). Peter heb ik nog nooit zo goed. zien voetballen. HiJ naakte nog bijnagelijk. Maar JiJ naag ook nog r.re1 een keepen en je doet dit vast zo goà ar.s je broer.
omur l-ekker gevoetbald. en Jongens alIemaal zo doorgaan d.an vinnen we d.e volgende ed.-striJd.

r,ENS F5: een echre wedstriJtr en var voor uu.. *"".1::ll: :::ï:r':1i"".""* team gekomen
naar toch wonnen ju1lie uet 3-2. Kl&sse hoor en zaterdag kont Quick op visite.
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OFFÍC]EEL:
Nieune leden.

-Elkad.iri, EJun? 070682, Maïterrade 3:-, Zrt+t+ JL ben Haag, tel-: 36696f)+.J_. Gougon, AJun(Sezo), Gouvestrea.t ZO,'Zri5 SN Den HeÉg.

29'ïB r.
29Bt D.

AdreswiJziging

Wi;i zi

1Íll Il. @rnk, AJun, H. v, Doeverenplantsoen 62, zrt2 zD Den H&aE. tel:2120 B.c. v. Capelteveen, seza, Soestdi]ksekéd. Àà[; ;;ii ;í ó", ii#Ë] i.r,257h M.A. Mcratialen, sezo, Mereiak"traat- t? , àiÀ3 HL Den Haag,
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2868 S.
2ll13 M.
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3293676

0pzeggln n
, trachman, BJun.
,J. §chluter, 3j u:: .
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A. S. Zonttag 11,00 uur

Boetes:

Redactioneel,

Adninistratlekosten strafzeak
Ad-Eini6tratiekosten strafzaek
Registratiekosten 1e boekj.ng
Begistratiekosten l-e boeking
Registratiekosten l_e boeking
negi stratiekosten 2e boeking
AtLnini stret iekosten strafzaak
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K.L. VerkiJk
T.I'. l'íerghart
J. v. Slee
P. I{ilzerk
A.I, Reesink
H.J.-B1ohpoe1
M. Keus.
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Seteling Aient per ongoand.e te gebeuren d.oor overraking op girorehening 336T1-1 of ban_k_
f;::ï:ï: ].29927229 

.Rabobank Den Haas, t.n.v. .,,..,..,r.,sNs tu-ni,]svi,1r ondËrvernel-àÍng van

Afgel"open zaterdag varen wÍJ biJ ons Ar in de wedstriJd te*en ve1o. Na. een onnodige r_-oachterstand. verd er Ín een redeiíJke vedstriJd toch nog met 3_1 gevonnen. zie elders hetvedstriJ tlversrag ,(Goed gedaan Deniis en ,rinjl Er Haren toch nog een pea.r atingen die onsopvíelen' Allereerst, de schitterende grasnat. -wat 
_een veer-rle. l{aarom gemeente Den Haagken- dat biJ oDs in Den He.a.g niet. Het i" iug"o"oo"aig toch een schanàe.hoe die veLaen erin Den llaag bÍj,riggen en yat. er. s.ang"ar., íoràt- verd.er vonalen nij het een negatief pun-tJe dat' geluktig rnasr een'enker-ing, zich verbao:l: zo r-ieten gaan, Goed., tie leiding entlear be'loel'en viJ 3 man mee, 'was niót zo 6terk. Maar dat geeft geen reden om Je vervor.-gen6 ne erke arbits,fe besli.ssing zo verbaar- te 'nanifesteràn. tàu*ens vi; treuuen aiescheidsrechter ook nÍets tegen juuie h;;;; ;;g;"", schreeuwen of nopperen toen er aoorJurlÍe diverse kausen oE ze.ep lrerden gehotpen.ïit brengt ons biJ hei vorgende vat opvier.en rlat vas ve] pLezierig,..wiJ vonden Éet eàea 

"r, 
tut ,ièt oox opl oat er vanar de kant óp

111-t:qll1:t gr:mFntJe-, trler sóed en au:-aËrrJil fositier hee bezis ïè§. En d.at mag ook ï.ereens gezegd worden. Gebeurde dat ook ,"., ""ir iaker bi; het seníorenvootl"t. Dan kriJSje misschien ook niet meer vanar oe zijkant van die ra;; ;;H;a;;';;i;il;", die trouvensenkel nog [eer o]-ie oD het vuur 
"urpuoi weer even terug nas.r .e 41. ]Iet uas te nerken . ,(horen) dat de traine-" in o" rust hlt' één en anàer had gezegd. tegen onze Jongens. op hetmoment dat er door onze iongens minder verd gere{rgeerd op dè arlitale besLissingen werdende kanser tlie ue kïegen ve1 benut.
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41 was het spelpeil niet echt hoo6., toch hebben vij.var de ïedàctie ech, genoten. Eniel,Fred en d.e j onsens ga zo d.oor , h";i ;;;ï ;;;; ., Jurlie r+eten her nu toch:"re scheids heeft altiJd getijk".

De ziekenboerr

Jasper van Diemen (speler van B2) heeft nog steed.s Last van een haïdneklige liesblessureAfs al'Ies goed gaat nas hiJ 
-binnenkori d"-ïoJiirrining hervatten. Jasper sukses. safatlin,ufrigh (speler vsn F1) heàrt. een 

"riutÀrriiË-àun. z1; n voet, ,o u.g 
"uif" dat de dokterhet nodis vond or saladin in het Jurian" 

-ilia"irr"r.èriruis 
óp-ie 

-i!r"i]-ii" 
. stuurt sala_din een kaartje? saladin het_beste 

", ;;";-;;;;s de redactie ,"""-.ii" verpleegsters eerdikke zoen. verd.er werd ons in arle u.i"i-aoo"'à" seko redegedl"ià à"i'wi, Kliinen, de,rots in de branding van d.e zaterd"g"ià;iir;;-;"i uri,n heeft gebroken. reaereen die ,oir_r-en we1 eens heeft zien voetballun-,urr""t ï'a.t' w r", 
"11"""k;;-;;;x"i'r"narru zijn duindoch wiJ vernanen later 

,dan ooh de.t n.t-"rÀ""Ii o! het we'k was gebeu"d. wiJ_rem heer vee,sterkte en beterschap' ,,iJ van a" 
""ar"ti.'iiji' urr.n overtuigd dat Je ers grensrechtervan het eersre zaterd.u*a::r.Ju- conditie ;p;;ïí zult houalen. (Zo god André Spa). Wat deredactie ook droevig nàart is het feit o.i ilàii.n,.u v.d. nonch Íriets, zod.anig heeft ver_schoven in haar nek. ds.t ze van ile dokter een iraaie kottrui heeft gekregen. Natuurr-ijkYinden wiJ dat heel erg voor haar. ÍJiJ zull-en ,otrrg r,ru, aanwezighËid op ale naanaag_avond. nissen, Ook voor lou van harte Detefschap. AIs laatste geeff ons lijstJe as.n datIdarcèl zaalberg' de nesËch.r;; ;;;;;;";;;;lËí;." v&n ons eerste, croor een vrouvelijkearts is genaaid' vi.lf hechtiie"; ;;-;ij, ilàià^ï. nor*..1 sespioken niet nj-ks naar Mercelgaf geen krinp. Marcel ook voàr ;; ""i'ipà"àig't "r"tul .

Toplunt van posit iefd.enken:
Met8-3 verLiezen en toch tevred.en ziJn.

We.t ons verder no tef ore kvan

De E. en J. tro Iée
Afgelopen zondag vonden wiJ Paul vd, Steen béreid om de pun ten en zíJn liÍJk op de ved._strijd ven IENS 1 te geven. Paul heel harteli jk dank voor Je cíjfers en Jouw kÍjk op hetgeheel. Je hoeft je els speler natuurliJk níet alLes aan te tre}ken vat er gezegd of ge-schreyen vord.t maar bÍj dit stuk;le posi tieye kítiek sluit de redactie zich gaarDe aan.I,ENS 1: een praat club? ?

HÍlma Meeuwissen' óén van de vele noeders van onze jeugdleden d.ie zo veer. voor LENS d.oen,kan haar bardiensten on d.e rnaandago"onà' ri"ï' ,Jer 
. 
vervulr.en, wilna e1s Je Je toekomstigekl"anten net zo ven{endi als-dar.JË .r"-a""à, tài j" to"ror"t rÀ"-iïrl-riÍr nu"r gelukrrispriJzen' wilima namens de redactià reaanrt. 

-Éaai 
vervangster coby siliakus, ook één vandie moeders en echtSenote 

Ian Fr-:d ,ron a" ratl-ae man v&n de doàr zich zerf niet begriJ-::liï-';là,ï:;i:i'tïï;,ï:ï,;,j"1ï ii;lí";ll!:.:; à;-;;.il;;":iï í". he, net zo se_

!e vorÍge ralporteur besr-oot ziJn stukje met de regeJ-: dat LENS I inoest vaken voor nogrneer boekingen vegens "praten .-Dit ;;;ï; -;"""re. 
rENSers uit het hart gegrepen br_eekzondag langs de r-i'in' Helaas d.e "p"t""" ;; Liil; I_hadden het nÍet begrepen. redere be_s,Íssing vordt ar ieken lang.op 

"ii,: 
-àrlà""rràïïl 

víJze door meeldeïe 
"=p"tu"" 

van IJENS 1aensevochten' Daar kveken vi,1 àrs "é''nieiË-."i-t-eË", ;;;à;;ii;::,"àl* u. supportersven onze tegenstanders spreken er oveï ,nàr E" 
-iirns:"ppoit"r" 

i.ngJ-à" iirr. stop ernee enlaten we ons cohcentreren op het voetbar-ren] DJ wedstrij, r.ras in de eerste helft voorLEN'' Drverse kans'ies kregen orze voor\'raertsen. ueraas àooa". .r""""r"iË^s drong vér op.Een keer zelrs te ver' De DSo-spit"-rà"liij-oi rr"r ao"r .ier*,r-ài-i.rïo.,rours .oorPleter vd' Toorn, aie nog-eer.t de trr v"!rrópià, vastgehoud.en. penar.ty en 1-0 acht,er, Hetwerd ?-1 na eetl pass vah !'red spa op Llauri"l.'.é"ir,rr,nuo. Deze La€.tste lp"rur, gelukkÍgweer hersrer'd, scoorde zeer rraii. i" d;;í;'ï";;-.!" É"rijprr[]i"n.""u'i.o d.e eerste tveekansen door snerr-e counters- Daarna g"o""ïurà" irrvs i, het creeëren ui hur"r= rnissen vanÍ:. *_11:-.1..I"n onnodige nedeïIaas a"írr"i"". 
-r,l*iln 

ad.vies: Mond dicht en cihet voetbaLlen. VeeI succes. r,A,,rrq qrcntr en concentreer Je op

-2-

Paul- vd.. Steen.



Ze1 LENS 1 aansl-uiting kriJgen, door te Hinnen ?

Wij van de red. varen aanïezi8 bij deze biJeenkomst. Allereerst tle vermelding dat het
schantlalig is dat maar enkele aanvoerders het nodig vond.en om o.enr^rezig te ziJn. Het bliJ.
nog steeals een probleer te ziJn on de seko op steikte te krijgen. Kom op LHIS leden denk
eens goed biJ Jezelf na en geef Je op voor tle seko. Echt het is beJ-angriJk omdat ook biJ
de scheidsrechter moet a'ord.en ontvangen. Dus opgeven. Ook uerd aangerad.en om.bij ëen te-
kort aan spel-ers, andere aanvoerders te raad.plegen over het lenen v8n spelers, Iu.kt dit
niet be} d.an even René Keus of Honald van Degenhenegouwen. DankziJ de pèrfecte staat (?)
van veId. l" is besloten det alleen zondag 1 + z; zat, 1 de A1, BL op dÍt fonnídabele, of i
het niserabele vel-d za1 spelen. 0p Donderdag vitnaf 20.30 uur kunnen d.e niet geselekteer-
den trainen op de trainingsstrook. En nu veer even een probleem. Ond.anl{s de vrouveliJke
charne van de verzoÍ8ster zoekt zat 1 een grenstechter. Wie vil het genoe€en snaken om
ied.ere zatertlag van deze charrne te genieten ? Al, net al een nuttige bijeenkomst, Echter
hoopt tle redaitie d.at de afwezige aonvoerders nu eens stoppen met Ae kritiek die zijn ui -
ten. Aanwezigheid van aleze had. dit alles kunnen oplossen.

Ietl.

Aq{lloeralerÉbi J eenkoEst

!e !EI{S stropdas

§

ttPupiL van d.e weekil

Na riJp beraad. en stevig overLeg heeft eeliJu}o. de keuze van
1en op een speler van ons Dh en ve1 ------=--- Fabian Lock

"Pupil- van tie Week" laten val

tr'abian vau harte gefel-icíteerd net je verkiezing. }.Iij hopen ilat je a:s. zondag een here
fiJne en J.eerzame niddag zal hebben en dat Je ons eerste ook geluk zal brengen.
f'abian veel plezier.

EindelÍJk na ruin ?o-jaar is hiJ er dan: de LENs-stropdas f
0p een sterrningsvolle blauve achtergrontl staat op bescheitlen viJze in ziLver ons Í,ENS-
1ogo. Met de kómende feesldagen aan d.e horizon een leuk kado. Maer het aantal stropdasseis beperkt ! De bestellingen vorden in volgord.e van binnenkomst genoteertl. En nag zich
sf1lragen vet ale kostè zul-Len ziJn voor dit fraaie exenplaar. WiJ van onze kant, hebben d,prijs ven zeBge en schriJve f 16,- opgekregen, lrat ve een zeer geredeliJke prijs nogen
noemen! Deze stropalas kunt U bestelten biJ ons redactiel-id ïheo Massa. Het proefexemplaa -
zal over enkele neken, voL trots, door onze demissionaire voorzitter Atl Coret gedragèn
vorden.

,/

I

-3-



S$SSSSSSSSSSSSSSSSSSgS
S SENIOIIIN ZONDAG S
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Uitslegen Zondag 22 6eptenber 1991
DSO 1
Spartaan 20/2
IENS l+

ESDO 2
IENS 6
IEIS 7
GDA ].0

- ].ENS 1
- LENS 2
- ADS kr. 2
- IENS 5

- JaÍ Ham.rman 2
- Vogel \
- IENS B

2-1
2-t
L-2
§-5

10-0

B-3
Wetlstri d €Jlrma zon
l- .00 uur
l-1.00
10.00
l-1.00
L2. 00
10. 00
11, 00

Wedstri d

a ember L I
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
I,ENS 2
Wippolder 3
LENS 

' 
"Wippolder 6

Wippolder LL
LENS B

- SYIV 1
- RÍjswiJk 2
- LENS II

-BTC3
- IENS 6
- LENS 7
-3TC6

W. Hanslaar
J.G. te Pas

n. n.
J. ZuiderlriJk

5\3/1059
6r.o/1093
55\/3082
562l3roj
570/3r-53
626/3258
62813269

55I /3080
,6213L05
,70/3t5t
626l3zjg
628l3z'.tt

I

i

v1
v1

v3
amma vo nde veek (6 oktober 1 1)

n.n
n.n
n.n

n. n.
n.n:
n, n.

I ,00 uur
1l+.00
10.00
11,00
12 ,30
12.00
11.00

IENS 1
Unitas 1
GONA 2
IENS 5
DHL 7
Westlandia 19
IENS B

- nAvA l-
- IENS 2
- LENS I+

- Groen Wit
- Í,ENS 6 J

- rENS 7
-nAvA6r

'5813

o70-36066t2
O7 0-39721+'( )+

0?0-389?1ï6
01891-179l+3
o7o-36015\1

. Raaphorst

. Beyersbergen
A.I
A.C

Opstellingen. 
IENS
LXNS
LENS- 
Ï,ENS
LENS
IENS

en

LENS 1 en 2
TENS L
IENS 5
IENS 6
I,ENS 7
Í,ENS B

1
l+

5
6
7
B

vorden door de trainers bekend gemaakt.
a.1s bekend r

s.Is bekend I

als bekend
aIs bekend r

als bekend. i

Afschri,lven

IIGGING TERRE

bij de trainers
T. Vierling
W: , Kouwenhoven
F. v. KniJ ff
G. DuyvesteiJ n
R. Keus

IN
I.Iippolder - Sportpark I'Oude laan,', Schoeàhakerstras.t , Del-ft,
x J,ENS !: voor zonalag 2! september .b""p.r"onË":- -l-e,reren.

zzzzzzzzT,Zzzz?,7,22
Z ZAAIVONTBAT Z ": 

,

T.ZZZZZZZZZZZT.ZZZZ

Uitslaeen 13 t/ n 21 sept .1991
Maalestein L
TauÍus 2
Íaurus l+

oDB l+

Wedstri.j dprogramna 2B sept. t/ ,tr 11 oktooer J.yyt
Zaterdas 28 septexnber
19.00 uur LENS 2 - Alpi/Brand. toernooi

te.L: 015-r60311.
., 

*|

- IENS ].
- Ï,ENS 2
- I,ENS 3
- IENS l+

L-3
5-L
aí

h-l+

l+

Zuid}laghe



Maandag 30 september
22.1t uur SVH L

Dinstlag 1 oktober
- TENS ].

22.20 nur Concoltlla 3

VríJdag l+ oktober
- I,EI\ÍS 3

ar,[o uur oSe I
Maa,ndag 7 oktober
!-! . l+0 uur The YeLlows 1 - Lff'ls 1

Woenstlag 2 oktober
2L.00 uur Hestlandia 7

Ligeing sporthal.len
Zuidhaghe
0ranJ epLein
De Buitenhof
De Blinkeral .

De Fluit .

Westlandia I

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZZT,T.ZZZZT.T,ZZZZZZZZ
Z I,ANGS DE SPORTEN VAN DE Z . I'I . I,ADDET Z
ZT.ZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZT.ZZZZZZZZZZZZZZ

Ultslagen Zaterdag 2l- septenber 1991
LENS 2 - Te Werve 3 ,-l+
L,ENS 3 - DUNo 6 (vr.) 2-r3
Programna Zaterdag 2E' septenber 1!!1
1)+ , 30 uur Vff.O r - 18119 1
l-)+.30 uur Vit. Delfb 6 - LENS 2
10,00 uur Dvj. Bizon 3 - LENS 3

VerzaneltiJ den

R2D

R1C

H, Merkestein
J. val. Merk

n,n.

G.J. v. Soest
W. de l,ange

n. n.

0ranJ eplein

De Buitenhof

De Blinkerd

De Fluit

Westlandia

1B

- IHIS 2

1B

- LENS l+ (vr. )

- Melis St okelaan l-201-

- SLicherstraat 11
- M. Nijhofflaan, Delft
- Seinpoststraet 150
- Fluitpolderpl.ein 1, Leidschendam
- Sport conplex, "De Hoge Bonenrt, Galgeveg, Nas.ldvijk.

13.00 uur
13.00 uur

9.00 uur IENS 3

0pste11ing
LENS l- en 2: Horalt door de trainer bekend. gemaakt.
Eventuel-e afmeldíngen voor 1 en 2 bij Hans de Bruyn, telt 0]-r-6!2396.
0pstel-1in
E. Knops, N. Jagesar, W. Stuifbergen, J, Kouvenhoven, H. Kouvenhoven.
Afnelden biJ S. Nia.mat, tel: 3896016

LIGGING TEffREINEII:
VELo - NoordÍ\,eg 26 te Wateringen, te1: 0]-7)+2-2779
Vit. Delft. - Sportpark Brasserskade, tel: 015-131755.

Pro amma Zater oktober I l-
I .30 uur LENS 1

I,ENS 1.

I,XNS 2

!o27
1069
1309

7026
1068
1308

I LENS 3: E. Haket , G. Kuiper, C. Lipnan, W. vd. Meer, S. Niauat, M, osnan,

12.00 uur LENS 2
1\ . 30 uur L,ENS 3

- Quick St 1

- DUNO ]+

-DSo?
Yernieuvd.e TrainingstiJden zatgrdag selektie: M.i.v. Maand.ag 30 sept. ziJn de trainings-
tijden: Maandag aanvang: 19.45 uur

Woensdag aanva.ng: 19.30 uur.

YAN HXT JEUGDFRONT

, Algemeen kontaktpersoon: Paul- v.d.Steen, Chopinstraat 7O3, 2551 SV Den Haag.
tef: 397015\. BiJ geen gehoori 36351+18 Fred crens,



Wed.stri,l dDro arnna A-B-C-D-E en I' .'ieugd.
Afbellen voo" oÍtalerst8arde ÍÍedstrÍJ d.en alleen biJ paul v.d..Steen (:gTOfffr) ,

zo snel mogeJ-ÍJk doch uiterliJk.voor vrijE-gavonà :.9.00 uur. BiJ g""n g"ïroo"bellen nasr tr'red. Grens (3635118). In uitÀrsie nood. nog op zaturàefro;g;;.p
LENS (366131b) na B,Oo uur biJ iemand van de J eugdkorDnissie,
EIftal datum aanvang t nstand.er uit/thuis terrein /veLtl sam. k. Lens
Al, 28 sept

28 sept
28 sept
28 sept
28 sept
28 sept
28 sept
28 sept
30 sept
28 sept
28 sept
28 sept
28 sept
28 sept
28 sept
30 sept
28 sept
30 sept
28 sept
30 selt
28 sept
30 sept
28 sept
29 sept
28 sept,
2! sept
28 sept
29 sept
28 sept
2) sept
28 sept
29 sept

1\. 30
11.45
]-:2.l+5
1l+.30
1\ .30
10. \5

9. 30
9. 30

18.30
9.00

10.30
11. 15

9 -3o
9 .00

L0 .00
17.00
1L. 00
17.00
11.00
17 .00.
10.30
17.00

9. 30
1,2.\5
r.1.30
L2.\'
9. 30

].2.\,
1r-,30
t2.\5
l-0, 00
1,2.L5

13.30
11,00
11. l+5

13. 1l5

14.00
t 0,00
9.oo
9'00

18. 0o
8. f5 ( auto )
9.30(auto)

10 .15 ( auto )
B.3o (auto )
8.00(auto)
9. 00 (auto )

].6.)+5
10.1'
L6.t+5
10.00 ( auto )
1,6.\'
r_0.00
r_o.4)
9. oo

12'30
t-L .00
12.30

9. 00
12. 30
11.00
12.30
9.L5(auto)

12. 3o

DSVP A1i
Laakkvartier A2
Neptunus 31
DWO B2
H},.ÍSH 82
A.DO C2
l,aokkwartier C3
RVC D1
DWO Dl
NEMO Dl ]

ÍAC'90 Dr
Quick D6
Westlandia E1
SchÍpluiden E1
HW E2
Extra training op
BMI 81.

Extra training op
Hvv Xl+

Extra training op
ornas E1
nxtra training op
SV KiJkd.uin tr'L
0nderling voetbal
GONA I'1 I

thuis V1
thuÍs V3
thtris V1
thuis 1'12

thuis V3
thuis V1
thuis V3
thuis Vl
tltuis V2
uit Guntersteinweg
uit M, VriJ enhoekl_aan
uit Sav. Í.otlmenfs.an
uit Hoge Boonen/Naa]dviJ kuit Seringenstr/SehipI.
uit HoogenhouckJ_ean
tEllS (zie kopy )uit llengelol-aan
LENS ( zie kopy )uit Hoogenhouckl-aan
IENS (zie kopy )

thuis V2
IXNS (zie kopy )

thuis y2
op LENS (zie kopy )

thuis

B1
82
33
c1
c2
DL

D2
D3
DT
E1
E2
Í'?

E!

E5

E6

F1

?2

r5

Th

r5

0nderling voetbal op Í,ENS (zie kopy )laakkwartier F3 thuis y?
Onderling voetbal, op LENS (zie kopy)
ODB f2 thuis yz
Onderling voetbal op LE§S (zíe kopy)
Quick I'l uit Sav. Lohnanlaan
Onderling voetbal op L,ENS (zie kopy)

SIJZONDEN IIEDEN :

-aanwezig Juko vanaf 8.30 uur: t. vd., Berg, J. pronk en F. Schuurme,n-gaarne oudeÍs met vervoeÍ voor: LENS Dp il$ 83, E5 en I,5
-denken alle Jeugdr-eden aan-de sponsorr-oopi !t iever d.e liJsten a,s. naan.ag in !'-1ees ond.erstaande kopy goed door.
-opstellingen a1s bekenal met uitzond.ering van:
o LENS C2: net H. Keffa en N. Hoogyliet
" PM], net J. Hilserson zond.er S. Gopie (zle DZ)o LENS D2: met S. Gopie en J. panirodikrino, zonder J. Hilgersom (zj,e .D1)

en n. Meeuvisse (afgebeltt)
o IiENS D3: net lvl. postem"- 

!n p: Stastra,. zonder J. pawirodikrono (zie D2)o LEITIS Dl+: zonder c. Arnold.us (gesclrorsi)- -----
o LENS 833 zond.er I'1. de Kok (afgebeld)
o LENS F2: I[et B, Hoogerheide
o ,'ENS Fl+: met 0. sensoz en D.. Nagtegaal zond.er B. Kipp en R. verhey (beÍde afgebertt)leÍtleÍ: Dhr, Lorie '

.o LENS Fl: O. Baba, R. ten Berge, M. Boutier;r,M. Daniels, K. I,lguyen, y. Kul, J. Oufrigh,M. Toka, D. Unne en A. Veere.

TE'JÈSR DE SPONSORLOOPLIJSTEN A.S. ZATEBDAG IN BIJ JE LEIDEB

I
i

6



Extra trainin E-klassers

,0p maantiag 30 septenber een extra training voor d.e E-klassers alie niet biJ de seJ-ektie
trainen. I,le beginnen on 17.00 uur. Kom op tijtl dus on 16.115 uur. Veel plezier.

0nderling Yoetlal f'-kLassers

Vorige keer regende het ve1 erg hard. Er varen ook niet zoveel F-klassers. We proberen
het nog een keer en veL a.s. zond.ag 29 september. Verzamelen om l-2,30 uur in sporttenue
went de kl,eetlLokelen zijn,deu all-emaa1 vol-. He voetbBllen tot t 13.L, uur. Daarna d.ouchel
limonad.e ttrinken en gezellig naar LENS - SVLV bliJven kiJken. Tot zontleg.

VEBGETEN I.IT NIET OM ZAÍENDAG DE SPONSONLOOPI,IJSTEN IN TE TEVENU{ ! I!
---------.---

De sponsorl-o op

De eerste sponsorloopliJ sten ziJn af binnen. Sommige spelers leverden zel-fs 2 of 3 IiJ-
sten voI in. Dat ziet er dus goeal uit. líiJ begriJpen best dat niet ieder Jeugdlid zoveel
sponsors kan/wi] vinden, Dat hoeft ook niet, Ws,ar ve !re1 n8ar streven, en hopeliJk julLi(
ook, is dat we allenaal mee Lopen op 12 oktober. 0f Je nu I sponsors hebt (is a].tiJat mo-gelijk) of LO (host iets meer noeite) Je doet het voor je eigen vereniging. Het geLd wat
binnenkont vord.t veer besteed aan aktiviteiten van jullie eigen Jeugd.afdeling, A,s. zatel
d.ag, 28 septenber, hopen we zoveel nogeJ.iJk lijsten via de leid.ers terug te krijgen. Zet
1,Iel- Je na8$ en ie elftal op d.e roze LiJst. Jongens die nog wat neer tiJd. nodig hebben of
die nog een extra liJst rilIen hebben kTiJgen nog va.t langer de tijd van ons. Nognaal-s
het is tle betioeling dat ieder jeugdlid nee loopt en d.at E.s. zB.teraiag zoveer ruogeliJk
sponsorLiJsteE arorden ingeleverd.

Tra!ningen

Door het wegva]-len van d.e 3-selektie van de senioren kan de A-sel-ektie van tle Jeugd nu
toch near de tlinsd.ag- en alonderdagalrond verhuizen. Hun trainingst iJ tten vord.en vanef
heden dan:

tlinsd.ag : van 1p.00 t/n 20.J0 uur
donderd.ag : van 20,30 t/n 22.00 uur
We hopen dat het kontekt net d.e spelers en technische staf van d.e A-selektie senioren
hierdoof word.t vergroot .

Daar er door deze sliitch wat ruimte vrijkont op de maandag- en woensdagavond. veranderen
er nog vat andere trainingstiJ den net ingang van 30 septetrber. De tijden vorden nu:
naanaag : 1-1.00 - 18.1, uur E-selektie

18.15 - 19.h5 uur B-seLektie
voensalag b.30 uur F-klassers

5,30 uur niet selektie E-klassers
6.45 ur:r E-sel-ektie

16.L5 - 18.00 uur niet selektie C+D-klassers
l-8,00 - 19.30 uur B-§el-ektie.

LooDtrainiNE

In overleg net de tralners en onze looptrainer Win v. Sttingen is voorlopig besloten orr
de .looptraining op d9 d.onderdagavond. te houden, Het is de bedoeling da.t de ene veek de
C- en D-kLasse"s, die Langeuezen vortlen aloor tle trainers, looptraining hebben onder hun
eigen training. De eerste training voor tleze groepen was op 1! septenber en de volgentle
is dus op 3 oktober. Daarna, on d.e week. De endere groep vordt gefomreerd door d.e trai-
ners van de A- en B-seLektie. ]lun eerste,fooptraining is op alonderdag 26 september. De
B-klgssers van l-9,00 t/n 19.l+5 uur en de A-klassers van l-9.h5 t/s 2O.3O uu-r. De t.weed.e
'training is op l-0 oktober. Verd.er on ale veek. De bedoeling is het alat ve met vaste groe-
pen gaan uerken. Dus steed.s dezelftl.e spelers. Noguaals niet o& Ju1lie te pesten maar
we1 on iu-Llie beter te leren laten l-open Hao.rd.oor het voetbaLlen echt ook beter (nak-
keliJker) gaat. Doe dus Je best.

1
1
1

3.30 - 1
h.3o - r
5.30 - 1

-7 -



A.S. zaterdag vord.en van A1 t/n DI alsuede van F,I,F2 en F3 de e1ftal fotoÍs genomen. Zorrervoor dat de tea.ms ruim van te voren en goed. gekleed op het veld sta&n. van LENS Fll ror,op een later tiJdstip no8 een foto genaaki t"t i nu ziJn er te veer "!;i;"" en d.e leialerniet aanvezig
I

I

I
tegen SVIV, De pupiL van d.e Heek Ís zoal-s ve vorÍge véekD4. De tip yan de Leiders werd natuurlijk heel snel over.ukkige speLer. We hopen dat Je een fiJn; n-idAad hebt,

Elftal foto's

PupiL van de veek

A,S. zonalag speel-t LEM 1 thuÍs
aI schreyen een speler van LENS
genomen en tr'abian Lock is de geL

SPONSONLOOPIÏJSTEN A.S. ZATEBDAG INIEVEREN 3IJ DE LEIDEN

Uitslaaen leucd
VeLo 41
HBS 43
Zververs BI
VCS B2
Eoc 31
Verburch C1
Vredenburch Cl+

Quick Steps D1
LENS D2
LENS D3
IENS Dl+

f,ENS 41
LENS A2
I,ENS 31
TENS 82
IENS 83
LXNS C].
IJ1NS C2
IENS D1
Quick D2
HXS Db
HBS D'

.1-3
2-A3
2-7
b-u
h-l+
2-0
1-l+
].-2
b-u
1_-7
0-'l

LENS E1
LENS E2
I,ENS E3
LENS E)+

],trI{S T5
LENS E6
Duindorp SV Fl
HMSH Fl
Loosduinen tr'l
Laakkr+arti.er Fl+ -
]JEN§ F5

REMO E1
Te Werve El
HBS E3
qur,c.lr -Ejb

Semper ALtius El
BTC E3
LENS El
IJENS I'2
IENS T3
I,ENS Fà
Quick I'5

2r-o
t+-5

o-_L
14-0
2-ll
0-12
0-l+

10-0
7-0
'I -?
ó-o

Yat. eel gek grote uitèlagen zitter er toch weer tussen. Dit is niet Leuk. Dezede herindelingen ' Dat vil zeggen aat te "iurte ma&r ook te zwakke teams vorarendeeId. 0p 5 oktober is deze herindeling gerealiseerd. Nog even volhouden hoor.

veek ziJ n
heringe-

I'INS Al-: speelt volgens de ,kenners, nog niet echt goed voetbal, Íoch drie gespeeld enzes punten (mxinael). tíat moet het vordËn als Ai echt gaat d.raaien? ? I{e ziJn benieuud,

Dennis Lamers en Jimmlr Spaans.

Zr'rervers B1. - LENS 81 2-7
Na op een redelij k tijdstip te vertrekken van LINS konden viJ &Ilenaa1 nog redeliJk optiJd. in Capelte aan konen. Over de vedstri jd ken ik kort ziJn, Er werd. in d.e eerste he lftgoed vanuit een sterhe achterhoeale via een vri J sterk rnid.denveld goed aanva.t-lendspeeld vord.en , Ina,a wanneer de b8,L eenmaal voor het d.oe1 van d.e tegenstander kvam wist tl,voorheod.e geen raad met de geboden kansen. Zonder PatrÍck de kort te doen is tleze J on-gen natuurliJk geen doelpuntenmaker, maar vanneer Patrick vederon rechtbuiten staat,

vELo Al_ - LENS A]. 1-
Geruggesteund
tegen Velo A1.
LENS-kamp red.e
en twee tot dr
goal van. LENS
goal van Patri
de nan net een
tístieken. Vol
al d.e zaterdag

k ook niet zitten,

door tientatlen LENs-aanhangers begon LEN. A1 d.e d.erde compet itielre.strij dMet in het achterhoofd de l--0 nedèr1aa.g van vorig seizoen, ,a" ., in n.tn tot enige nervositeit. rn een eerste ielft vaarin LENS een overwicht had.ie goeie kansen, vas het Vel_o die de score op"nàu 
"n 

vas d.e eerBte tegen_A1 een feit. Na rust een stomloop op het Veio_goa1, resulterend in eenck' De 2-L was daarne slechts een-kwéstie van minuten. Ergin vas ae' gevier-kopba]. Dat invafl-er Danny er nog 3-1 van naakte, was slechts voor ale sta_gende veek een thuis wetistriJd tegen DSV*, ook dan hebben ve d.e steun vanaanvezige supporters nodig plus nog enkele. Tot zaterdag.

aalviseer ik hem, niet ge§choten is al.tiJ d mis. DEt wiJ na een half uur door een doelpunt,van middenvelaler Robert Pronk op een J--0 voorsprong
Met tlie stand gingen we ook rusten. Na rust

nocht op d.at monent verdient 6enoemd. vorden.
kHa.men, wel uit een dood moment

een geheel ander IJENS Bl-. Er verè te krarnpàchtig gespeel-d en ve raakten steeds meer het'spoor biJster, De Zververs kwamen 'we]. goed-koop aan de geliJknaker d..m.v, een bal dwarsdoor het nidden. Dat een Zwerver speler uit een corner vri j kon inkoppen, vat tevens Z_1betekende, had ik alleen nog de hoop op d.e geliJknaker
seerde zag ik dat eigenliJ

8

maar met het oog op d.e gebles_



A,s. Zaterdog thuis tegen Neptunus reken ik i?er- op tvee punten, maar die zijn al1een te
pakken vs.nneer JuuÍe net ztn Blled inzet tonen, en elkaàr vanneer nodig is steunen.
Jongens, ik reken. op jul1ie.

Maarten.
LE'IS A2: hdd. geei: moeite Eet een zve.k IIBS: A2 bleef echtei goeti voetbal-len en won o.a.via 7 doel-punten van Winston net L3-2.
LENS B]: een corner tegen, drÍe mall .\ra.n cle zververs vriJ voor d.e gosl, een onnoitige 2-1
nederLasg. De komende twee vedstriJden noeten zeker d.rie punten opleveren anders komenjuuie nu aI (onnodig) in ale probLeneh, Doe Je best.
IENS 82: slap,sl-ep,s1ap,s1ap is de instelling van te veel spelers. NatuurriJk vas vcs(en vorige r,reek HMSH) sterker (fysiek 

"n 
,o"ibarl-.rra) aan JiBie. laaar zo Enel je hoofdlaten hangen is echt niet nodig. Kou op boys: knokken !!l!

LENS 83: vier keer een voorsprong. Helaas neakte EOC ooh vier keer 6e1iJk. Een doelprurt-rijke en zeer l-euke \.restriJd.
IENS cl-: schopte sneL in eigen d.oel en liep toen achtèr d.e feiten aa,n. verburch, ra,nge
haIen, naakte er nog 2-0 van.
Pls óz: nèt tvee lliaers! t I No,ar vredenburch. Dat ging bijzonder goeti. c2 won net )r-1.
Over tr+ee weken, ! oktober, noeten Ju-llie naar DSO (Zoetertueer). ZiSn er oud.ers die eensril-len riJden?? BeI d.an nu 39TO1rl+ (pau1 vd, Steen),
r,ENS D1: voor rust speel-de Dl- best ueI goed. en stond met a-0 voor. Daarna veïal het uat
minder maar Quick Steps scoorde slechts één keer.
LENS D2: vooraf werd. gezegd: eindeliJk een tegenst&nder op ons nivo. Achteïa,f na een 6-0overvinning toch vel enige teleurstelling. IIet geat te genakkeliJk.
IENS D3: een oppernachti8 HBS liet het tot nu toe ongeslagen D3 al1e hoeken ven het veltlzien. Dat kan gebeuren hoor.

Deze vedstriJd hebben. Jul1ie door Je eigen schurd. verloren. veel fouten, welnig Iopen.AIs Je tle beL verliest ga er dan Lchter aan en l-aat je niet afbluffen. jongen" d.oe het de
volgend.e veek beter, want dit $ras beneden Ju11ie nivó.

De l_eiders.

!EI§--EI: de"optelsoÍl van vorige week klopte. REMo verd net near liefst 25-0 verslegen.
Toch maar snel vergeten
IXNS E2: hoe noet ih verdealigen (ook de voorhoedespelers ) is nog een beetJe het probleen
van dit teao. Dit kost nu no6 vee)- tegendoel-punten. opbouwenat, àanvallend gaat hèt echterbest. Luister goed naar Theo en Don, Dan komt alLes in orde.
LENS E3: de vooralen va.n de leider van vorige week uaren goed. overgekonen. HBS kwarn er nie.aan te pas. Volhoud.en.

LENS DL - flBS 5 0-7

LENS EI+ - Quick E6
nerst op de foto voordat ve gingen voetbaLLen. A1 gauv stond.en ve net 3_0 voor. Heel snelverd. het l-0 en daarna ging het steetls maar door tot het Ll+-0 vas. Het overspèIen kan nogbeter. Santlra vas heLaas SebLesseerd., maar Marcel- heeft hs.ar goed veïvangen, We hopen datSandrars voet gauw r.reer over is.

Honnie.
LENS x5: een hele ]euke partij voetb&L. lrltti" a"a"n heel goed je best. semper Al-tius Elwas iets gelu-kkiger in de afverking.
],ENS E6 - BTC E3 O_12
Jongens' zi.Jn uiJ tr'.C. Itnudde geworden ? laat volgende neek eens zien dat Jul1ie het echt
weL kunnen! We weten dat dat han.

De Boeders.

Duin sv rL IENS Fl 0-\
Omilat Paulíen, de noèàEr van Bobby ríeer eens tr'as vergeten om d.e aanvoerd.eïsband. nee tenenen, begonnen ve vi jf minuten te laat Lan onze derde vedstriJd. Zeer genotiveerd. en btijdet onze ziekenboeg uit gedund was tot nog naar één speler, SaLaalin ligt nog in het zÍeken-huis, ruaar Stefan vÍas er Heer bij , startt_en ve zeer goetl. Ied.ereen l-iep harder eJ-s dat de

.schoenen het konalen bijhouden. Het resuLt t was er ook naar. BiJ een geweldig genomen
hoekschop van Kenny, schoot Fred keihard in, Na de rust bleven ve stevig (loorgaan, Stefan,Michael en Niels verdedigden lrima en de schoten op het doel had Tonny a11enaal. Kennyschoot ons naar 2-0 en Achmed maekte het af op )+-0. Het was daarom niet gek dat het grootfeest in de kleed.kamer was. Nog een verzoek aan vat ouders: Vergeet tle volgende keer geen
sokken, maar l-iever heLemaal geen handdoek mee te geven. Wie vas tlat ook aI weer ?? Oh ja,

-9-
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I{e -begonnen net. goeire moed te spe}èn na de nedexraeg van vorÍge veek. IÍet vag ar- snelL-0 wat niet zo erg is, Hant het breek ar. snel dat ve toch te*uoog ;i;;-ingedeeld. Onden.s.Il-es za.g je toch d.at onze-Jongens het ver probéerd.e maar toch ni;t s;erk genoeg waren.ook onze nieuwe aanvinst nichaltl ,is een goeà voetbaLlertJ e. Het stond. na de eerste helft6-0. Kevin heeft de eerste helft rgekeeptr 
Rencà-heeft heàr. goed. au i*.àu helft gekeept,Qok de scheidsrechter vas goed., dit mag ve1 gezegd ,ro"a.n-rI-à" 

""a"irija van s,v.v.evenars tle r.eirler öe ar-res goed 'in de gaten hi.eid. Irrou Ruud "r" pr."e]Ë vordt 
-goed-ge_

feid door jouv spontanÍteit, EindsteDa iO_0. 
_Een moeder.

HMSII F]. - TENS Í'2 1O-O

SV loosduinen F1 IENS F3 7-O
Vandaag hebbe
Misschien 1ag

n verdieod verloren. De tegenstand.er had er duideliJk iets neei zin in.het we1 aan het natte veld. (Ha, Ua). Volgende ueek wij veer jongens.

Marcel.
Laak}warti er tr'l+ I,ENS Fl+ 1-3
Jongens er verd veer .Leuli gevoetbaltl en goed over speeld. vaardoor ve verd.ient geïonnenhebben. Ga zo door. OUDERS O?GELET!! ! WilLen Jullie zo vriendeliJk ziJn voortaan op tiJ d.te ziJn d.aar .we 0P TIJD noeten TIERTREKK.EN. Verzamelen on 8.30 uur betekent niet B .l+5 uurdaar 1,|e voortaan , minuten na verzEJ,lelti Jd. vertrekken. Kompleet of niet, U dupee rt we1het elftal. BiJ voorbaat danJt.

. Melis Kipp.
LENS F5: jullie vochten echt ars leeuwen. uer-eas te tegenstander vas veel sterker. ,oieer ,nint is op deze leeftiJtt niet echt terangrijk. ïed.ereen kriJgt na afloop immers lino_nade' Kon veel trainen, ook naar de extra ti"ininsu" en fuister goed naar de aanwijzi-gingen, Zo leren Jul1ie echt, voetballen. Veet piezier biJ LENS,

AII,EMAAL A.S. ZATXNDAG DE SPONSONLOOPI]JSTEN ÏNI.EVEREN BIJ DE IEIDER
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DE IJENSBEWE
hIEXKBLAD VA}T DE VOITJ]AIYEBENIGING TENS

f2g!9. lgreang nunmer 9 , 3 oktober 1991.Itl{**Ltèr*{l**r}lÉ*f,*ïllltltll**ltltlt*lt**rlt*l{{Ílt**íi**n*+x****n*,tt****t,** ***rÍ** nnt{****lrtf{lr*t**ri*
OFFICIEEL:
Nieurie leden.
2982
2983
29Bl+
298'

Soetes:
nectificatle
negistrs,t iekosten le boeking § 10,_: p. ililzerk moet zijn p. Hitzert,

D.
N,V
R.T
H.F

Unnu, tr'Jun, 10038!+, Dalveen 28, Zl,\t+ SE Den Haag, rer: 3Zg3.I3g., Hoogvliet, DJun, 270380,. Middenstede. zB5, 2ilti ri, oen naàg,-ter: 3zgz53r.. Iu11", EJun, 110363, pachterod.reef t\\, à51;z ir, uen Heag,-ie,,: Zzílí66.. Kaffa, Dlun, Z3tZ.l9, pachtersdreef t\b, e5uz XL Den HaaÀ, *t, Se::lS6à.

: -.-. - :_--- - .:-
Registrat iekosten re toËxïnE -i
Segistratiekosten J.e boeking Jnegistratiekosten 2e boeking §

R. Pronk, B. Olsttroorn
W, Frantzen, B. Linger, J. Iamcharan, K. Bakker.B. Linger,

-rd,-:
20,-z
25,-i

Derd.e conpetit ie veekend.

AÍ'gelopen ïeekend hebben ri J vanwege het veer een klein prograrnna op LENS kunnen biJwer-ken- 0m veld 6én te sparen 1iet, men alleen AL speLen. De AL moest aantrealen tegen eenLager geplsatst DSVp. De toes choulÍers, be ïeinig in as.ntaL hebben een leuke pot, voetbalgezi-en met veel doelpunten. LENS von tegen deze zr1'akhe tegenstander Eet 11-0. t{aar ikzslf een beetJe kvaad. om kan vorden is, wanneer er met grote cijfefs vordt gewonnen, issltÍjd d.e tegenstand.er te zvak 6e$eest. Maar H&t ik er van vond alat ik net plezier naardeze {edstrijd heb steen kiJken. Ef werd goed coLl-ectief gevoetbald, rnen gunale elkaar debe,l- en ondanks ale zvakte bleef men tot ale le&tste qinuut geconcentreerd spelèn. Wat ikspeciaaL r+iI vernel-den, dat er hele mooie d.oelpunten biJzaten, nsar de nooiste kwanen onaan van fiob Tur, met een echte hattrlck verd hiJ ds.n ook d.e man van de vedstrijd en ec
r
hniet elfeen om z,n aloelputte n, Dit ,À'as dus al]enaal positief, naar de zondag moest nogkomen en dat hebben ve gelreten ook. 0p zonda8 8ingen er op LENS tree wedstriJden door.0p ve1d. tvee LENS 5 en veLd. één LENS L. Ik noest De haasten om op tijd. op LENS s.anvezÍgte zijn, lrant LEN§ l- tegen SyIV had ik Íe hee1 veel van voor gesteld na de ned.erlaag vanvorige r+eek tegen DSO. Maal, vat kneu ik bedrogen ,uit. Het enige positieve vat ik van dezwedstriJtl kan zeggen, dat we uaar rnet 1-0 hebben verloren, uant de beste kansen warenecht voor S\,fV. Op twee à d.rie speLers na, liep nen er maar vat biJ. Oké é6n speler kaneen keer zta dag niet hebben, mas.r acht spelersl En l-aten tlie acht spel-e rs niet elkaar tlschul tl geven en voora.]. d.e trainèr niet , want julLie Teten d.romnels goed $i1t er ean schorTen eerste, inzet en overtuiging was er niet, Ten tweede, d.e hel-e slechte opboulr' ]IBnachter uit. Ten d.erde het elkaar de ba1 niet gunnen. En ten vlerde al kan ik irog veJ-even doorgaan, elkaar niet corrigeren, líanneer deze punten goed. nagestreefd worden, komede rredstriJ alpunten vB.nzelf. Xn ïat ooh belangriJk is, dat het publiek van buiten lfeerkont uant het was zondag toch gezelllg druk op LENS voor een yierale klas vedstriJd. Dathet LENS publiek bliJft konen dear hebben r+e vertrouven in, n8ar het publ-iek van buitend.aar zulLen de Jongens van het eerste teem voor noeten zorgen IJezers , zoaLs JuIlie zieneen duiileliJk contrast tussen beide verslagen, Maa'r de hoop is er, we laten niet de kophargen, en dat 6e1d voor beide eIftallen. De veg is no 1ang.

Redactie.

De E. en J. troffeé
ook voor tle vedstriJd IENS - svlY hebben ue ued.erom een kennís van formaet gevonden inFred schuurnan - tr'reti is een van de steunpilaren op het niddenvel. van LENS ). op zichhad hiJ biJ de beoordeling een noeilijkh;id., oruaai ni; ook zrn ,oo1 turrri"" p,nten noestgeven ' Maar ook dat heeft. hiJ op een bijzonàer sportíàve ,uri", opg.roJi. r"ea, n"raen"d.e redactie onze hertelj.jke danÍ.
IJENS - SVIV O-1

0p een toch nog retleliik te bespelen veId. werd. een verplicht zondagniddagnurnner afgever\1Met een op enkele Blaatsen gewiJzigd elftar- wer. tegen svLv .une"tí"à.o. rn een geliJk oJgaande vedstriJtl' wearin door LÈNS neer tegen zich zelf dan tegËn sviv wera gestreclen,bLeven viJ opnieu!, net 1ege hand,en achter.

-1-



De gehele vedstrijd door waren bal-verries en tret veiniÈ overreg genomen vriJe trappen de
hoogtepunten van dezd zonda6míd.dag. Het beslist niet beter spelende svlv, maakte i; de
tweede he1Í't, naar Laterbleek het enige en Hinnend.e doelpunt. Ven een ver opgedrongen
LENS kre8en zij tle ruinte voor een goed uitgevoerde break-out en een niet te missen kans
vaar zelfs onze uitstekende sluitposti machteloos tegen was. LENS proleerde d-aarna nog
van alles om hierin verandering aan tè brengen, naar door d.e eerd.èr genoemde oorzakei va'
dit tot misLukkeh gedoend. Door meer aansluiting van d.e linies, meer rust en overleg in I

het spel' elkaar coachen moet het tocb, nogelijk zijn orn met d,eze selektie betere resul-
taten neer te zetten. Laat iedereen doen vaar hiJ het beste j.n is en nÍet Bleeï d.&n d.s.t,
maar dan ook net meer d.an 100 procent inzet en de bereidheid oD foutjes van med.espeIers
te corrigeren, dan kunnen ue d.e komende vedstrljden ueer vol vertrouwen tegemoet zien.
Fred. Schuurman,

Red.actioneel:

Blessure leed:
Onze 81 keeper MachieJ. v/d Berg heeft tijdens een nood.zakeLiJk verbliJf op school de pe-
zen van zijn nicldelvinger afgescheurd, net a1s resuLtaat 6 weken niet voetbellen. HiJ
L'ensen hem veel beterschap toe. Ne een tragische botsing in zijn afs cheidsvedstriJ d heef-
Xd Schouten een op 3 plaatsen gebroken kaak opgei.open, Tevens verd er een scheur in zijn'
oogkas Seconstateerd. WÍj vensen Ed, die een geuaard.eerde kra.cht vas en is van ons eerst,'
zaterdagteam een voorspoedig herstel tcie. Gerard. Goossen uit LENS ? heeft zijn sl-eutel-
been gebroken. Ook hem vensen tij beterschep toe, en hopen je weer snel, op d.e voetbalvel.
den te mogen begroetcn.

Fabian met zijn sterspeler
en aanvoerder van het eerste:

RonaId.
Bogisch

De.gelukkige was deze keer Fablan Lock een talent uit Dl+.
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De foto le beschÍkbaar
gestel-d door: UPERFOTO'S DEN HAAG

I THERESIASTR,AAT 28
I LEYWEG 1046
I BANKASTRAAT 62
r SWEELINCKPLEIN 42
T APELDOORNSEI.AAN

ho.l Vooíhuh.nrrÍoal

TEL 3825r 75
TEL 3666243
TEL 3552r 97
TEL 3464974

TEL 3656666

AÍtl. fOtOgrafie: r wElMARsrRaar 160 rEL 3453714

FOTOSTUDIO \Weimarstraat 160- 166

Pupil van ale lreek

De keuze van Pupil van de week voor de vettstriJd LENS - nAvA; is ne opnieuv een lenge
verged,ering gevallen op - AKIF sEN - een taLentvorre speler uit de D1. HiJ wensen hern'veel plezler en hopen tlat jiJ vat geluk brengt.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÈS
S SmíIOXEN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

UÍtsLagen zon tlee 29 september

!

LENS 1
I,ENS 2
Wippolder 3
IENS 

'l{ippolder 6
Wippoltler 11
I,ENS B

- svtv l-
- BiJsEiJk 2
- LENS l+

-3TC3
- IE{S 6
- i,E{s 7
-BTC6

0-1
afgek.
7-L
3-2
7-'
0-,
afgek.

I{edstri
1- .00 uur LENS 1

Unitas 2
GONA 2
LENS 5
DIII 7
Vlestla.udie 9
IENS B

- nAvA 1
- IENS 2
- LENS )+ ë

- cr.I,Iit r rBl3
- Lff{S 6
- I,ENS ?
- nAvA 6

d.e Heer
K"aak
. Xaaphorst
. Beyersbergen
n.n.
I1 n.
n,n,

,\3lro59
6Lolrogt
55\/3080
562/3ao5
,'to/3]-51
6a6/3258
6aBl3271,

aluna zon 6 oktober

Ll+.00
10.00
11.00
r-2.30
t-2.00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

A.
K.
A.I,
À,c

v1

v2

v3
BiJ aleehelde afkeuring aeldt het volgend.e:
L0.30 uur Xxcelsior 20/1 - I,ENS 1
U.00 uur LENS 2 - treinen,

kunstgras

Wetlstr d r YoL ale ïeek 13 oktober )
1 .00 uur Verburch 1 - LENS L
l"l-.00 uur LENS \ - Delft 3
LL.30 uur Westlandia 2 - LENS 2
Overige elftellen ziJn vriJ !

OPSTELLIIGTT{,
f,ENS I en 2: nortlen door d.e treiners bekend gel[eekt
IENS L : a1s behend
IE§S 5 : els bekend
LENS 6 : a1s bekend.
LENS ? : a1s bekentl
LENS B :' a1s bekend

vr.
,53/3o7't Yu"
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AÍ'schri.iven
I,ENS
Í.EÏS
I,ENS
Ï,ENS
I,E}IS
I,EI'IS

lLen2
l+

q

o

7

biJ de trainers
T. Yierling
W. Kouïenhoven.
F. v. IhiJff
G. DuyvesteiJn
R, Keus

0T0-360661+2
o?o-39121+7À
o70-3897]-76
01891-1?913
070-360151+1

Yl_llu. - Sportpark rtMolen,nliet,r, BataafsekÈ,de, Gorinchem, te]: 01B30_23981+00NA - BeresteinLaarr, teJ-: 0ï0_36?0271DHL, - sportpark a.d. Brasserskade, a,d. veg van Der.ft near Nootalorp,te1: 015-l-31572 ,
Westfandia - "De Ho6e Boren", Galgeveg, Na&ldrriJk, tel-: 0U!0_2663g
* LXNS \: Voor zondag 6 oktober barpersoneel l-everen.

IIGCING TEBREINEN:

zzzzzzzzzzz,T-7,Zzzz
Z ZAALVOETSAI, Z
4.4UL'LLbLLbLLbLLII

Uitsl-a en2 m2 se embert
Tonegido 3

Wedstri
Vri

- IENS

anna l+ t
1-3

n 18 oktober

- LENS 2
oktober

2L. 0 uur OSC RlC
Maenalag ? oktober
19. l+o uur The Yellows 1- LINS 1

Vri lB oktober
t9. 0 uur EoC 2 - I,ENS 2 R1C

0pste11in gen : LENS 1tln 4 al-s bekenti.
Lieeins Sporthallen
De Blinkerti - Sàinpoststraa,t 1rO
De Fluit - Fluitpolderplein 1, Leidschend.an
De Schih - Sportpaïk "frene't, Schaapveg A_l+, RiJsvijk.
ZZZZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZ
Z I,ANGS DE SPONTEN VAN DE Z.M.I,ADDE}I Z.IZZZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZT,ZZZZ

UitslaEen zaterd.eg 28 septenber l-991

- Quick St L
- DUNO l+

-DSo7

G.J. v. Soest
W. de Lange

n.n.

De BLinkerd

!e tr'fuit

De Schilp V2

a026
1068
1308

1B

VeJ.o L
vit. le1ft 6
DvJ , Bizon 3

- IENS ]-

- LENS 2
- IENS 3

1-5
o-_L

Pro enne zate
.30 uur LENS L

12.00 uur Í,ENS 2
l-l+. 30 uur LENS 3

YeÏzarnèIti .j den
13.00 uur LENS l-
l-1.00 uur I,ENS 2

Opstellin E

OPSTEI,I,ING I.ENS 3 :

oktober 1 1

Í.ENS 1 en 2: vordt door d.e traíner bekend gemaaht.
EventueLe efmeld.ingen voor 1 en 2 bij Hans de Bruyn, t

13,00 uur LENS 3

e1: oL5-612396,

'8. Haket, G. Kuiper, C. Ii.pnan, Vl. .,(I. Meer, S. Niamat, M. esnan, X. Knops, N. .Jagesar,W. Stuifbergen, J. Kou$enhoven, H. Kor.llrenhoven.
Afnel-den biJ S. Nianat, te1: 3896016

!



Velo 1- LEN§ 1 2-2

VoI zeLfvertroulreu en goede noerl vertrokken IÍe naar wateringen voor een treff,en tegen
het pla8,tseliJke Velo, d.e vereniging die ve tiJdens de oefencanpagne nog net 6-1 van de
Eat af hadalen 8espee1d. Zoa1s zo vaak echter in het voetbal pakte het tieze keer volstre]
and.ers uit. BiJ de rust een achterstand ven 2-0. (traditie ?) Het was dan ook een heLft
on snel te vergeten: Slecht voetbal a,g.v. heel veel, wind., een kta af[etingen te k-]-eiu
veld en eeu"onwillige naar sllurne tegenstantler. (ttettictrt is dit toch inherent aan het
voetballeh ín de le klassel) Tot overnaat van ramp viel- ook Ed Schouten nog uit en ïe}
op heel trieste uanier, {aarover verderop meer. Nd, ,ale rust een totaal- andeï LTENS. Hard-
Herkend, goetl verd.etligend, neer aanvs,l-lend en ontlanks de vel-e overtred,ingen van d.e teger
stander (5 boekingen) en een lopLopende honcl scooïd.en ve nog 2 naaL, Toch nog een puDtj€
Nog even terugkonend op het uitvallen van Ed Schouten, Afgel-open zaterd.ag vas het Etl,s
laatste vedstriJd voor LENS. Na een inposente carriere in het Haagse voetbal konrt hier-
aan een einde a.g.v. ziJn verhuizing naar ï,elystati, alraar hem en ziJn gezin een nieuwe
toekomst vacht. Ed, een nan die onal&nks ziJn haast beJaarde leeftijat en heleas het fioet
gezegd vorden vo]gens uenig tegenstander ook ziJn uiterliJk (Ola t), nog altijd een toor
beeld van inzet en onverzettelÍJkheid is. Een ietvat ongelukkige botsing roaakte een
voortÍjtli8 einrle aan zijn laatste ÍredstriJti. Zwaar geblesseerd asn ziJn hoofd l^,erd hiJ
per anbuJ-ance nsar het teyenburgziekenhui s vervoerd. opname bleek nooalzakeliJk. 0p het
nonent van dit schrÍJrren vas de juiste diagnose nog niet bekend. Ed ligt op ale 11 etage
op kamer 2r' Nanxens aLLe spefers nens ik hem en ziJn 6ezin veel sterkte en een spoetlig
hersteL toe en tevens een mooie toekonst in Lelystad.
Ko vd. Stee.

Zate 12 oktober 1 1
10.30 uur Neta lalL - I,XNS 3

Geen programma Zaterdag 12 oktoler 199L voor j.-2.

Pro amna zaterda 1 oktober 1 1

1

L .00 uur Postalia l- - LENS L
1\.00 uur SVGW/GEB 3 - LEÍ{S P
1l-,00 uur sv EoC 3 - LTIIS 3

Vernieuvde Traininssti.l den Zaterclag selektie:

A. v. EUesïiJk
C,J.H, vd. Meer

n.n,

aènvang:
aanvaÍrg :

19 ' l+5 uur
19.30 uur,

1026
1068
1308

M. i.v. Maandag 30 sept. ziJn <Ie trainingst ij den : Maandag
Woensd.ag

Verslac Vitesse Delft - LENS Zs-z
Na een noeizame conpetitiestart (2 nederlagen en 1 overwinning) kÍra.ts tegen Vitesse Delft
d.e onmekeer. voorel- d.e eerste helft verd door ied.ereen stevig gevoetbard., wat al- een
hele verbetering was t.o.T, d.e vorige wedstriJden. Dit Leverde na enkele minuten reecls
een doelpunt op. Een voorzet van de lÍnkerkant nercl door MicheL Fortman dÍoog ingescho-
ten LEIIS d.eed er nog een schep bovenop en een kwartÍertje Iater. verraste Richard Blok-
poel met een schitterende rrstift-1ob" de gehele verdediging + d.e keeper van Vitesse Delf
0-2. Nog voor tle rust rerd. het 0-3 toen Rob Mahien na een fraàie aanval over l-inks op
de Juiste plaats stond en sinpel in kon schieten, rn de rust verd..toch wat te genakke-
LiJk gepraat oYer de komende tveede he1ft. Dit bleek lre1 ondat Vitesse Delft, beter in de
fledstriial kon konen. Daarom een compliment aan ale verdetliging en keeper Marcel- Knops, di.
naurelijks kansen HeggE.f en d.e nul voor het eerst vist te houden. zo bleef het o-3. rk
denk dat onze trouue supporters vooral in de eerste heLft een goede vedstriJd gezien heb
ben tlie voor herhaling vatbaar is. He.Laas'werden Í,riJ b1j terugkomst op IENS geschokt
tloor het bericht dat Ed Schouten in zÍJn laatste vedstríjd voor IENS een zeer vervelend
ongel-uk heeft gehad. Ik spreek denk ik na.mens tle hele zaterd.ag selektie als,ik Ed heel-
veel beterschap en sterkte rens. Bichard Hulst.

YAN HET JEUGDFRONI

Algemeen kontaktpersoon: PauJ v,d..Steen, Chopinstraat ].:O3, ?55a SV Den Haag.
teI: 3970t5)+. BiJ geen gehoor: 363j\tB Fred crens.



Wedstri d ro i
arma A-B-C-D-E en !' eu d

Afbel-len voor onderstaa,nde vecisirij den aLl-een biJ paul v,d,Steen (39T0151+)
zo snel mogelijk doch uiterliJ k..,,oor vrfffiàronà t9.OO uur. BÍJ gà"r, !ui,oo"beller naar Fred Grens (3635L18). In uiterste nood. nog op zateràafororgËn op
LENS (3661311+) na B.oo uur biJ iemand. van de jeugdkomnissie,
Xl-ftal alatun aanv tegenstend.er uit/thuis terreín /veId sam. k. Lens

B2
B3

AL
A2
BL

C1
c2
Dl-
D2
D3
!l+
E1

E2

E3

nh

5 okt
5 okt
5 okt
7 okt
5 okt
5 okt
5 okt
5oH
, okt
5 okt
5 okt
5 okt
5 okt
6 okt
5 okt
6 okt
5 okt
6 okt
5 okt
6 okt
5 okt
6 okt
, oht
6 okt
, okt
7 okt
5 oht
T okt
, okt
? okt
, okt
? okt
, okt
7 okt

11, ,30
11 .3O
12. 30
19'oo
13.00
lL, 00
9'30

15 .00

GDA AI,
EoC Al-(vr, )
EBOH tsI
Quick Steps Bl
OSC Bl(vr, )
HTSV B1
DÍe Haghe CL
DSo C10

Quick D1
BiJsvijk DI
Voorburg D2
DUNO D2
V-IJC E1 '

uit Maalestein
uit Guntersteinveg
uít zÍe routebeschriJving
thuis y2
uit Vl-amenbu.rg
uit Erasrnusveg
uit 0ckenburgh
thuis 1'12

thuis V3
thuis VI
thuis Y3
thuis Vl_
thuis y2

13.15 ( aut o )
13 . h5 (EOC )
10.30( auto )
18. 00
1I. 4) ( auto )
10, OO( fiets )

B. jo ( auto )
1l+. 3o
10,00

9. 00
9.00

11. 30
9 .00

10.}+5
9 .30
9.30

L2. 00

11
l_1

LL
9

11.30
12,00

9. 30
12.00
11, 30
L2 .00

9. 30
12 ,00

13.30
12. 00

Onderling voetbal op fOnS (zie kopy )
sv Kijkduin E1 thuis yz
Onderling voetbat op LtrïtS (zie kopy )
DUNO E2 thuis y2
Ond.erling voetbaL op LENS (zie kopy )
HW E3 thuis y2

'30
.00
.30
.00

Lr-. 30
11.00

Qnderling voetbal op LENS (zie kopy) l-1.30
GONA X2 thuis yZ 13.00
onderling voetbal op LENS (zie Xopy) U-.30
Quick Steps E, thuis yZ 13.000nderling voetbaL op LENS (zie kopy) ri.SoBijsï1jk FI uit Sp.park pr. Irene 9.15(auto)Extra training tr'-klessers T en B Jaar(z.kopy)f6.\:'
SE? F1 uit 3rassÀrskade --' g,:ó(auto)
Extra training F-klassers f en B Jear(z.kopy)f6.!5'
Quick Fl+ uit Sav. J.ohmanlaan --' B.fi(auto)
Extra training F-klassers 7 en B Jaar(z.kopy)f6.)+:'
SVr35 12 uit Brienenlaan/W, naar -- B.Oó(auto)
Extra training f'-klassers f en I Jaar(z.kopy)16.1+5' . -'
Gravenzande }'3 uit Gem.sp.park -- 

B.0o(euto)Extratrainin6F-k1assers7enB}aàr(z.kopy)16.L5'

E5

16

T1

y2

F3

T'L

Í'E

.30

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

13. 30
L2, 00
10.00
17 .00

9
t7

a
77

9
17

9
rl

BIJZONDXN HEDTN :
-aanwezi6 Juko vanaf 8,OO uur: A. vd. Donck, A. vd. Heuvel, p. ,'rd. Steen-gaarne ouders met vervoer ïoor: IJENS A1,81;82,c1,I1.I,2,F3:FU en F5
-42 verzameLen bí j Íi,0.C. , 83 net eig.n .,,eíoe, aii;i;i:- -''
-1ees_ond erstaande kopy goed. door: sponsorloop, herfstweek, etc. etc,
-IEYEN A.S. ZATENDAG DE SPONSONLOOPI,IJSTEN Ai,irr,rNAr, IN I ! ! !
-opsteLl-ingen a1s bekend net uitzondering van:
o LINS C2 oet D. ÍIoogvliet en lt. Kaffa
o LENS D2 rnet J. pawirodikromo 

,o L.ENS E2 zonder J. Fiets
o LENS F5: D. Arslan, O. 11t1, R. ten Berge, M. Boutier, lrl. Daniels, y. Kuli, K. Nguyen,' J. Oufrigh, M. Toka, D. Unnu, À. Veere. J.eider: E. Lau.

=======;_;_;=============
],ElrNR A.S ZATEBDAG AII.HTIAAL JE SPONSONIOOPLIJSTEN IN IT!

Routebeschri. vrn
De. weg naar q1f Soeren 0p Hor (geintje hoor) is nÍet echt eenvoudig. Lees deze routebe-schrÍjving naar eens goed. door. Neem de grote veg van Den Haag naai Rotterdan.

6-



over d.e Brienenoordbrug richting Dorclrecht/Breda. De tunnel- biJ lordrecht d.oor de Ilnker
tunnelbaen nenen. Uj.t der trrnnel recht,saf richtlng Dordrecbt. Daarna echter borclen Pepen-
drecht volgeu. VoorbiJ ShefL-statíon, over d.e spoorlijn en uiteindeliJk bij het Bastion-
hotel aechtsaf de nondueg op, Sinde nond\,reg moet Je linksaf. Weg volgen langs Renault
d.ealer en de tunnel- tloor. Bij een boerderÍj en enkele huizen rechtsaf d.e SchenkeldiJk op
(coed opl,etten hoor!) tla t 5O meter Linksaf (kan ook 100 Íneter ziJn). Daarna zie Je de
parkeerplaetsen van- sportprak SchenkelaliJk vanzel-f. Succes en bIiJf gerust bij elkaar
riJ den .

04derLÍ4g osllal Et llm E6

Zond.eg gaan ve net juflie lekkeï onderlinge partiJtJes spelen. Nu maar hopeh dat het
beter veer is dan de afgelopen keren dat ve het net tle F-klassers probeerden. Verzamelen
alleneal om 11.30 uur op LltrNS. Oukletlen en dan Lek-ker 1 L/2 uur voetbalLen, De,arna dou-
chen en natuurliJk hiJken we'ook naar LENS - fiAVA.

Extra t,raininB E-klassers 7 en I Jaar
0p Eaand.ag 7 oktober verwachten a.ij Èlle F-klassers van J en B Jaar om 16.115 uur op LENS
Tot 18.00 uur een speciale training voor julIie. Daar moet je natuurliJk biJ ziJn.

$4!ning niet geselekteerden A-eu B-Junlolen

Arno en René zoutlen het leuh vínden al8 er op de vrijdagavond van L8,00 t/n 19.00 uur wa
nëer spelers van A1 en ts3, èie niet bíJ de selektie trainen, zouden komen trainen. ZiJ
sts.an er niet voor.slechts dÍie man, De onalerstaande spelèrs ver} achten vij:
A-klassers: H. AÏd.eniz, M, Deurloo, G. Gulpen, P, Herrewijn, M. de Kok, E. Lau.

B-l*assers: M, Buytelaar, J. Ekren, M. ale Klerck, P. Koo, M, UrBert, M, WeLbergen.

I{a afloop is het klubgeboulr geopend.. Konen nu hoor ! ! I

SPONSORLOOPI,IJSTEN

Slechts JL spelers Leverilen hun sponsorloopliJ sten afgelopen zaterdsg in. Dit is !5 % va
onze jeugilLeden. Íoegegeven er vas heel wat afgekeurd en sorunige, misschien r,re1 veel,

'spelers zoeken nog naar sponsors. Toch verzoeken l,iJ a1le jeugdspelers on &.s. zaterd.€,g,
5 oktober, de sponsorloopliJ sten biJ de leitler in te leveren, Dit is echt Eodig aangezie
rij echt wi]len veten op hoeveel spelers viJ kunnen rekenen. Nognaals )+0 sponsors hoeft
niet, maar Eag ïef. A-l-s ieder jeugdlid loopt en ninimaal h sponsors heeft weten te vínden
zijn .r.riJ aL lang tevreden, Gelopen vordt er op zatertlag 12 oktober en dat is de volgende
ïeek a1. l,teer nieuvs voLgt.

Herfstvskantie
Yan 12 t/n 19 oktober ziJn onze Jeugdleden rriJ van school. 0p l-2. oktober is d.e spon-
sorloop en spelen we me d.e jongens die gelopen hebben ïat ond.erling partiJtJes (zie kopy
hierboven), Vsn th t/n 18 oktober de .velbekende herfstHeek op LENS voor DI t/n fj
(zie kopy hieronder). Op zaterdag 19 oktober een volledig konpetitie prografina. We ver-
zoeken de spelere d.ie op vs,ka.nt ie gaan van L2 t/m 19 oktober on dit a.s. vriJdagavond
alvast door te geven aan PauI vd. Steen (3970111+). Niet via de l-eitier en ook niet vach-
ten met bellen tot het laatste moment.

Herfstïeek
De voorbereidingen ziJn ln vo11e gang. Op papier ziet het er afweer voortreffeliJk uit.
NatuurliJk zoeken vij nog ruel huIp. We zoeken serieuse A- en B-klassers <lie assisteren
bij de diverse groepen en bij het slapen op LENS, Natuurl-ijk mogen ju11ie ook mee eten.
Interesse ?? Aannel-den bij Paul- vd. Steen, Senj,oren d.ie interesse hebben kunnen zich na-
tuurliJk ook aanmeld.en. He ziJn benieuwd. verder zoehen 1.'e nog ouders 'roor het yervoer
van sonnl6e gioepen naar het strand.. l{anneer are het vragen zeg dan niet meteen nee.

LEVEH A,S. ZATERDAG ALLtr'IAAL, Jn SPONSOfiLO0PLIJSTS$ IN I
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zonder autors konen ve er niet net de E- en F-klassers. A1s leatste verroeld.en vÍJ a]-
vast dat a1le speleid die bliJven èlapen (het is niet verplieht, na€,r.het zou ]'IeL heel
Leu-k ziJn 8,fs iedereen bleef slapen ) zel-f voor een stretcher, ns,tras of luchtbed en een
slaapzak moeten zorgen, Meer nieuws volgende veèk.

Looptraining
0p dondertiag 3 oktober is er looptraining voor de spelers van de c- en d.e D-6el_ektie,
Een veek l-ater, 10 oktober vervachten ve de B-kl-assers d.ie uitgenottigtl zj-Jn, van t9.oot/n L9.\5 uur en de A-klassers van 19.h5 tln 20.30 uur. Ni'et vérgetei hoor.

Afgekeurd of niet ??

I'lerden viJ gefopt door de regen zegl ! ! Gaa.t het voetbalLen door?? Is er een schaduï-pro-
grarnna??? Dit waren de vragen zaterdag d.oor de te1efooD. VeeL (nieuve) spelers kvanàn
voor niets naar LENS. voor ale goede ord.e vermelden ïiJ d.e regers die vsnaf nu gelden:
Bij twijfelachtig veer moeten de spefers van A1 t/m C2 die ba 9.30 uur verzaEelen alLe_
maal naar Lokatel TY kijken. Naar LENS be}len is dus rerbod.en. Op Lokatel TV voralt vanaf
ö.45 uur regermatig d.oorgegeven bij sport inrt kort welke wedstrijd.en afgekeurd zijn.
Staat er dat de KNVB al1es heeft afgekeurd. dan voetba.lt er geen enkel .LftoI. Ileeft de
HVts alles afgekeurd dan gaan de I'edstrijden van A2,82,83 en CZ niet door, Bij Íncidente_Ie afkeu-ringen zoar-s afgeJ-open zaterd.ag vordt d.e thuisspefende vereninging genoemd. BiJ-voorbeeldr de wedstrijd cDA 3A - LXNS 83 kijk dan biJ GDA 82. Staat deie verneJ_d. d.angaat hij niet door. Kijk meax eehs. Het vijst zich vanzel-f. De spelers van D1 t/n tr'5en de el-ftallen die voor 9.30 uur moeten verza.nel-en nogen e.lleen naar LENS be11en teli
366131)+ en d.us niet naar PauL vd., steen. Bel-fen naar rJENS zoveel mogeliJk na g.0o uur.Ïelder veten wiJ meestal toch niets. 3ij algeheJ.e afkeuring spelen we oidersteand proi
gràruna:

verzanelen LENS
13. 30
11, l+,

10. 30
11, 00
9. 30

l-2. 00
1l-.00
10. 00
11. 00

We

en

A1 en A2
HMSIT B1
82 en 83
ÏMSH C1
C2 en D1
ÏMS}I D1

uur
uur
uur
uur
uur
ullr
uur
uur
uur
uur

trainen
- LEIIS 81 (kunstgras )
trainen
- LENS C1 (kunstgras )
tre,inen
- LENS D2 ( kunstgras )

13.15 uur
10.15 uur
11.1+5 uur
9.30 uur

10,15 uur
9.00 uur

l-1. \5 uur
10.\5 uur

9.1+5 uur
10.1+5 uu:r

D3 en D\ tïainen
n1 t/n E6 trainen
tr'1 en F2 trainen
I3,tr'h en I'5 trainen

ver$achten natuurLiJk a1le spelers naar ook d.e trainers en d.e Ieiders. Tot zaterds,glever ook de sponsorlooplij sten in,

Nieuree ruil-fornulieren D-E-f'

Pupil vaí tle eeek

Heren leiders. Met ingang van tleze ïeek zijn er weer ruilformulieren met een aloord.ruk.
Deze tioordruk is bestend. voor d.e uitspelende vereniging. vergeet hem niet mee te nemenals je uitgespeeld hebt. pl-aats het fornui.ier op r,mls in het-vak,;e Juko en het mapJe inhet vekje van uw erftal, Laat de kaartJes a.u.b. op alfabetische volgorde in ae nàp;eszitten. Schuclden is echt niet nodig. WedstriJ dverslagen graag ook in het vakje Jukó plaasen, DaJIk u. i

I'abian tock heefb een here leuke nicldag gehad afgelopen zondag. Het spel en de uÍtsragvielen tegen maar de bespreking, het orkleden, aà toio met zijn ,rn o-f thu match aanvoeï-der lonal-d Sogisch en de oorkondè ns. afloop za1 hij niet snel vergeten. Lees ziJn verhaal
maar eens:

Hal.Lo "LENSerstt

zoals Jul1ie misschien wel $eten ïas Ík afgelopen zonalag "pupil van de week". Dit wasecht een hele Leuke nidd.ag vaarin ik van alles gezien en gedàen heb zoa.Is het inschieten;v,.n de keeper' bijnonen van de bespreking, het tossen enz. TiJdens d.e vedstriJd, die
LENS j a:nner genoeg net 1-O veïloren heeft, nocht ik in de dug_er1 zitten.
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N€! d.e wed.strijd kreeg ik nog een oorkonde tlie nu boven nrn bed hu.ngt salren met de gul.den
van het tossen tlie iË nocht houtien. ZoaLs ik a]. zei het vas een fantastische middag en
ik hoop d.at de DEJes die n& miJ ook puliL ven tle veek lrord.en net zoveeL plezier hebben

tr'abian DI+,

als ik. LEl,lS betlankt .

A.S. zondag Bpeeft LENS I veef thuis, De pupil van d.e week kont deze keer uit LENS DL.
De keuze is gevaLlen op AIif Sen. Je vordt om 12.\5 uur op L ,lS vervacht,

Uitslegen J eugd.
IENS A1
REMO DI
TAC D].

Quick D6
HestLentlie E1

- DSW A1

- I.,ENS D2

- LENS D3

- I,ENS D\
- LENS EI

Schipluiden E1
]IW X2
BMT X].
Hw El+

Quick I'5

- LENS E2

- IENS ts3

- LENS El+

- Í,ENS E'
- IENS I''

1L-0
0-5
3-b
6-,
h-5

9-3
6-j
o-2
5-1 '

3-1
Helaas verden de overige thuisr+ed.striJ den afgekeurd. SLechts 36 vedstriJden in Den Heag
en omgeving ïerden afgeLast. Maar liefst 7 thui sn edstrÍj den van I,ENS (20U ) zater hierbÍj
Een schende zoal-s n.n. veld 2 en veld J (vorig jaar pa6 gerenoveerd) er biJ otrs biJligge
Veltl 1 was on tl+.30 uur ïel- droog, maar d.ie ene plek (bedankt gemeente) maakt echt lek-
ker voetballen biJna onnogeliJk. Wíj hebben tlit probleen aangeheart biJ d.e consuleire
dienst. HopeliJk kunnen zij de geneente in beyeging kriJgen. Zo niet, dan noeten ve raaï
eens over$egen om de betalingen voor het ond.erhoud. (we1k onderhoud?? ) van onze drie veL-
den en ale trainingsstrook (Je, hoor gemeente, deze J-igt tussen veId. 2 en velcl 3) stop te
-zetten .

I,ENS A1: speeLde een heLe goede eerste heIft. Zelfs volgens de kennersl! ! ! Yooral over
'J,inks met een zeer sterke Daniel- werd DSVP echt weggespeeld. Het duurde tot tle 35ste
ninuut. Pas toen wertl de echt sterke DSVP-keeper gepasseerd. Bij ru6t toch nog l+-0 vöor
I,ENS. Na rust d.e Rob Tur sholr (niets voor tr'.C. Den Haag??). HiJ seoorde een gave hat-
trick en later nog één doelpunt. Het vertt 11-0.
@§_I?: l,ordt ho8er ingedeeLd maar dsn moeten ze echt }Ie1 beter gaan voetballen " als.n te-
gen het zeer zwakke RB40, Natuurlijk D2'non net ,-0 na&r er werd te veel gepingeltl, erg
Élecht verdealigd en te veel gelopen net de baL. Jullie kunnen veel beter. Iaat dit zater
dag naar eens zien.
LENS D3: naakte er een doelpuntrijhe ïettstriJd. van tegen TAC. Helaas miste D3 Aart,
Dennis (keepte in !2) en MaikeL (alweer afgebeld) naar gelukkig wilden tlrie spelers van
Dl- best graag needoen. Klasse hoor. Zo hooït het ook. Elkaar helpen a3-s het kan. Winst
rnet 6-3,
IEli§-È: ook hier erg veel doeLpunten, De trainingen van Toon en Jan beginnen aI te hel--
pen' Veel aantlacht afgeS-open soensdag aan het afverking. IIet resultaat vijf nooie doel-
punten, Deze veek het vertletligen naar eens oefenen. Retlen: zes tegendoel-punten. Verloren
tlus 6-5, naaï een hel-e leuke eedstrijd.,
Quick D6 - LENS Dl+ uitslaR: b-)

Wie l-ast heeÍt ven hartklachten had d.eze match niet moeten kijken en vie het niet heeft,
heeft het nu !!!! Nadat een leider het noalig vonal on, i.p.v. rechtstreeks naar Quick te
rijden, ons een rondrit via Kijkduin aan te bied.en, (om dae.r vervolgens ook nog d.e veg
kwiJt te reken) begonnen ve aan de wedstriJd. De supporters wa.ren zeer benieuud hoe het
zou aflopen gezien de forse nealerlaag tegen HBS. In d.e eerste hel-ft lieten ve ons totaal
door de tegensta.nder onder de ïoeten lopen. Dit kwe.rn tloordat nienand ziJn plaats hiefd. e
er niet sanengespeeld líerd en zo gingen ve limonad.e drinken met een lr-1 achterstand.. In
de tt{eeale helft echter stond Quick tegenover een heeL ander LENS, Xr rerd stevig gevoet-
ba.Id en ooh SAMENgespeeld. en we kvanen, €"angenoedigd door tle supporters op geLljke hoogt
(5-5). fn d.e allerlaatste 10 seconden llaahte d.e tegenstander hel-aas toch nog een doelpun
zod.at we onveraliend deze wedstriJd. verloren. Pnïl,IA gevoetbalal Jongens-vooral de tveede
heLft-doorgèan zo I I | ! ouders langs de liJn en achter het aloel bedankt voor de aaruroedi-
gingen' 

cees.

Westlandia EL - LENS EL

Na een kfein beetJe regen speeJ,tlen ve biJ Westlandia op een prirna veld en gelukkig tegen
een gelijkfiaardige teBenstander, Een !Íat slap begin zorgde voor vat kansen en doelpunten
van WestLand.ia.
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Een l+-1 achtelstan<l 6af de aanuezige ouders (het zou leuk zijn al"s d.e ouders van Js,meL en
I{onir' ook eens kvomen kijh.en) weinig reden tot tevïedenheid. Na rust'lJas LEi\tS gelu}kig
vat fell-er en dan ksn je rien, tlat eI heel leuk voetbal in tlÍt hoogste E-teefl zit. Via
mooie aanvsllen over de vleugeLs Herd.en er L doelpunten na een vobrzet gescoord., Toch
knap orn na een grote achterstand. toch nog met 5-b te vinnen.

Schipluiden El- - IENS E2

Zatertlagochtend vertrok LENS E2 richting Schipluitlen. Voor sonmige íets te vroeg, en om-
dat het iets te 'Iroeg vas Heral er iets of ieDend vergeten, Deze k1eíne vergissing (!l)
ve.rd. dool'een vrijvÍllige superchauffeur goed geEaakt. Hierdoor volgt een niet helenaal
konpfeet verslag. De eerste helft heèft LENS E2 voLgens anonierne bronnen goed partiJ ge-
geven tegen een fysÍek veel sterker naer techni scb/tèkti sch wet zvakker SchipluÍtlen.
Rust 2-2. fn de tveeale helft heeft E2 het we1 geprobeerd uaar het lukte niet echt goed
omtlat sonnige spelers het snel- op6eveu. We speLen als een team en tlan laat je Je vriend-
ies niet in de steek hoor. Volgende veek hieï aan alenkqn en ook aar de sponsorloopLiJ sten
Allemaal- inleyeren hoor. Tot zaterdag: tle leider.
P.S. De superchauffeur !Ías Joop Pronk, Bed€,nkt voor de leerza.me rondrit aloor het boeren-i
lanal.

f,ENS E3: eerst L-O achter naar goed teruggevochten. De keepel van Hw was heel erg sterk
maar toch visten jullie , x te scoren. Zij deden het echter 6 x. VerLoren met 6-5.
BMT El - LENS Eh

uÍt tegen BMT. Ondanks het srechte veer ging het voor ons gel-ukkig d.oor. Door het goeàe
keepersverk van d.e doelnan van BMT verd het sLechts 2-0 voor ons. Het vas een hele leuke
Ye'dstri j tl ' Marcer .

L,EN§ E5: moest zich de neerdere erkennen t.o,v. de rikoninklijkerr HW El+. zoveef eerbied..lÍas echt niet nodig geveest hoor. Aanpakken voortaal-.
ï,ENS F5: §peeLd.e ars enige F*te&m. En hoe, vorige week verroreh juLLie dik van euick 15.
Nu verd. het slechts 3-1 voor quÍck, HeLaas misten wiJ enkele speLers. Zeker nog rrennen
a&n de regel,s
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D§ LENSIIEVUE
WEEKBIA! VA.I'I DE VOETIJAIVEREN] GTNG Í,ENS
6!ste Saergang nuruner 10, 10 oktober l-991.
*ri*lÉ lt** ll* rÉ*ltll lÉ** *****lt ltnx nll lr * #ë*l+*Jí**ri* i(*iHt* ta*Ë ritië.rf *** t{Ë t+*** *9( lt** t+*t( tf ***|t** ti** *x** ** *x *
OFtr'ICÏEEt:
Nieuwe leden.
cJco
2986
2981
29BB

R.J. vd. Boogaardt, Sezo, 010865, Wai,tstraat l+, Zr6t XM Den.fiaag; tef :_,j61i3569.
D. Arsl-an, FJun, 13U85, Groenteweg 60, Zre, JV Den Haag, tel: 3BB?60f, 

'

A. RattansÍngh, tr'jun, 020785, Ruinzicht l\?, Zr\3 Ep Den Haag, tef :.:pgÍIldeii_,.,.,
C.E. vd. Bosch, I'Jun, 16t28l+, Franbozenstraat \2, Z>6\. XI,t Den ltaag, .tef,;, l!t\863.

Adresvij z iging
2835 T.lass% Sezo , Naardenstraat ?5 , 2r7l! PC Den Haag, tef : 368\056 .

Boetes
I6lMratiekosteri le boeking § 20,-:

Regi stratiekosten 2e boeking
Administratiekosten strafzsek
*3eta1ing dient per ongaand.e te gebeuren, door overnakÍng op girorekening 3367U of .

bankrekening ]-,29927 2?9 labobank nen Haag, t.n.v. I'v.v. tENS't te RiJswijk, onder rermel_
ding van "BoETE".

Het Bestuur.

I
Í

25,-l
35,-:

M. Endlich, P. T,
t,l. vd, Berg.
J. Buitelelar, M.
J. Buitelaar.

Bosman, tr', Spa, F.v. h,ÍliJff .

Endlich.

Afscheid van Pirn Hestgeest

Het bestuur heefb vorige r,reek besloten de verbintenis met hoofdtrainer pim Westgeest
voort,iJdig te beëind.Ígen. Een teslissing die r+iJ voor Pin zelf uiteraard. zeer tetreuren,
zeker ondat viJ hem in de afgelopen jaren hetben l-eren kennen als een sympathíek persoon,
die zeer 8elÍaaraleerd rrerd orn ziJn vakkundige oefenstof. Het belang van àe klub heeft in
deze besfissing echter voorop gestaan. De doeLstelling raar ve net zijn a1len aan werkenis duideliJk en is ook aan trainer en spel-ers neegedeeld: terugkeer nàar de rierd.e kLasse.
Gezien tle prests.ties en het vertoonde spel- vaaaf het begin vaD het seizoen liJkt deze
doelsteLling nu aL in ate knef te konen, Natuurlijk zijn de spelers eerst verantl,oordelijh
voor de geleverde prestaties. Echter, rrij zijn ervan overtuigd over een in potentie kwa-litatief zeer 8oed.e selektie te beschikken. We noeten hel-aas ,'raststellen ttat ale trainerer niet in is geslaagd d.e spelers alusdanig te inspireren dat een ho6er rendement uit
deze groep kon torden gehaald. De eerste t'wee rnaanden van dít seizoàn geyerr 6een aan-
leidin6 te verond.erstellen det de daLend.e lijn van de afgelopen jaren ia1 Horden omgebo-
gen. Dat de trainer alaar het slachtoffel van is gevortlen betreuren l,zij in hoge nate, doch
I{'e meend.en alat er ons geen andere veg open stond d.an d.eze.

Het Bestuur,

Van de redactie
Nou, het $as ne het tENs-veekje wel. ,l.Ieer rras LENS in het nieurs en a1s u dit leest zaler waarschijnlijk vel veer iets van LEI{S in het nieur+s zijrt geveest. Je kan in ieder ge-val wer zeggen dat er vat gebeurd bij LENS a} kan je je aÍvragen of vij op d.it nieuvs
nou zo erg zitten te rachten. Er was dan ook genoeg stof tot gesprek afgelopen zondag
voor, tiidend en na d.e wedstrijd van ons eerste. DaarbiJ gevoegtl natuurlijk dat het voor
"insid.erst duidel-iik verd dat ook binnen de selektie.een àantai meningen ïaren uitgespro-
ken. (Zie het ingezonden stuh Tan Oscar van d.er I,aar). Ook vas het niànena ontgaan d.a.t
Ronald BogÍsch er niet bij r.ras. fn d.eze IENS-revue uordt oyer de laatste gebeurtenissen
aI het één en ander geschreven, Thans vilIen vij hier alIeen nog aan toevoegen dat viJ
ervan overtuigd zijn dat een ied.er in deze kvestie het beste net LENS voor heeft. Dat er
"iets'r hoest en moet geteuren is duidelijh. Heb is al1een een must dat ve.nuit het bestuur
àEEen Eet de nieuve trainer er.r de beGeleidirig van Ce selektie een zo<ianige duideuJkheid
licrdt Segeven dat bij d.e belanghebbende eens aIle neuzen in de goede en dezelfde richting

'vorden gezet. Laten ve in hemelsnear; met zrn aI1en daaraen verken. Trachten on niet in
wrok achterom te zien maer positief, hoe noeilijk voor sonmigen ook, te lrerker^ aan een
Soede toehonst. Eet is te hopen ds.t ied,ereen, bestuur, selektie en begeleiding een zo-
danig klinaat scheptr dat ook tle mensen d.ie thans een, veJ-iswaa? een te moeten accepteren
maal d.aarom niet nind.er betreurensvaaralige besLissing, hebben genonen op hun besluit te-
iug te homen. Want LENS is het vaerd.



De E. en J. troffée

Ziet U het ó6k 2o.,,..-.?

Voor tle vedstriJa LENS - RAVA hebtren riJ aLs redectie tle keus laten vaiLen op Frans vanDiJk als kenner biJ deze vedstriid.' Frans heeft ons naest d.e gebruikelÍJke punten, nietel-leeo een verslag van de gespeérde vedàtriJd ma.or tevens een ouderuetsè ,,ziut u het ookzo'r bezorgd' Uit zrn schriJven bliJkt nog si,eeci dat f'rans een hééI groot LENS hert heeft,.Frans, nanens tle red.actie onze hertel"iJke dank.

fronisch genoeg Íerd uiJ Juist afgeLolen zondag d.oor de redactie gevr.agd. de punteu tegeven asu de speLers van ons eerste zondagtea.u, t.b.v. de 'rE en J-spelei van iret Jaar
ll:f:l: Een kLeÍnooa' _verke es,n het eindè van het seizoen tiJdens èen feesteliJke(selektie) happenlng, d.oor cle redaktÍe dient te word.en overhendigd ,u.n de speter, diezlch tiJdens de gehele conpetitie het be6t heeft gemanifesteerd. óp ae vetaen. Xen punten-
systeem, waar ik zelf de grondlegger van beh geueest destiJds ondèr het Eotto de piesta-
tiedvang op een Sezonde nanier op te voeren. zo zou e" vat oucierlinge strijd komerr en ze-ker een sportieve tinding binnen d.e selektie. rnners, er vas veer wet on over te pratenen te lachen. van dat raatste is op dit monent helaai weinig neer over en dat is nou ;Jui.st zo voel-baar en zeker d.e oorzaak van het achterwegen aiiJven van resultaten. EÍgen- 

-

LiJk zou Je in rleze fase punten moeten kunnen geven asn spelers, die zich juist buiten heveld het best ms.nifesteren. Ik vind het triest te noeten constaieren, dat àii-r.;r-""er--tieve uitstraling heefb gekregen. Er noet heer snel vat gebeu:.en, dai is d.uid.eliJk. Despelers zeLf zuLlen daartoe de nod.ige initiatieven noeten ondernenen. De x"pp"r-Ëi; 
"ir,r.en de schoud.ers eronder. Ja,... de bekenale c1lchérs. KJ.olt ! LENS L*." r"g zich tret ditspelersnateriaal niet k-rakleloos overgeven aan de geneugàen van een vierde klasser. Be-stuur ' d.e nieuwe treiner, llaar vooral de spelers zulIen heJ'd noeten verken orn uit dit ttalte komen' TerugkiJken heeft nu geen zin rueèr. Fouten zijn er genaakt, rnaar zuflen ook ge- ,neakt bliJven uord.en. 

. BelangriJ k is nu, dat èr een zeer sterkè drang moet ontstaan ou eenpunt te zetten achter een sLechte periotte. I,1et een aosi" ,riislr"acrr["..-e"rà:;i"iïïtËËr=="
kunnen moeten er weer betere tiJden aanbreken. De selekt.ie van LENS speelt d.aarin een ui-termate be]-angriJke roL' tk !9b dat altijd gezegd en za1 dat ook blijven verkondigen. Het :enige eat ons vraggeschip 

_nodig heeft is een goède stuurnan it noop echt, det d.e icomBlete selektie het aand.urft oE vanaf nu nei nieu* e1an, enthousiasme en verdraagzaam-heid-te bouuen aan een goede onderlinge sfeer en teemgeest. Kost Eoeite en tÍJd, D&t $e1.Resultaten kunnen d&n atsoluut niet uitbt:.;ven en da.t zal roor LE1IS een brooalnodige po-sitieve uitverking hebbe!. - Dan d.e weostriJd.,., Nog geen riJf ninuten h&dden de yeer. teveinige toeschour.'ers tÍJd ou over ale turbuLËnte gebeurtenissen van afgelopen rreek te pra-
lel of ze vertlen aL opgeschikt d.oor een tloeLpunt van RAVA. via een klutsbal verdreen deba1 achter de overigens prina keelende patri-ck puister. Het is nu eenmeal zo, dat. je in'slechte tiiden ook altiJd dit-soort klappen kriJgt. LENS 1eek ditnaal niet aangeslagen entrok ten aanval. Een kopaluel- in het strÀisctropgàti ea gebeurde vorgens de scheidsrechterniet volgens de reger-s. Jsn Buitelaar treeg t-oI zi,;n èn ieders veibazÍng eel stra.fschop,die door Crancio Bolmarr feill-oos ïerd benui. Even leek LEITIS in goed,e doàn te konen enkwanen er ook uat kansen. HeJ-aas Ea,ar even...,.... nAvA bleef overeinal en kwa.E net si.mpelrecht toe recht aan voetbal regel-oa.tig itr de buurt vaD onze d.oelman. ook ln d.e tveede ;helfb hon BAVA net hard serken en eenvoud.ig voetbal, via ttikviJls irng"- t"rr"r, LnIs ..,.€.n
het liJf houden. I{einig uitgespeelde nogelijkhealen. zeker ran imsrilà., behoudens een :kopbal van Jan BuiteLaar d.ie knap gepak[ vera door de oranje goalie ón àie stuiter tegende lat ' r'ENS klraE aen de andere kant goed veg doordat een IAVA inzet ternauvernood vande fiJn gehaald kon rord.en. Natur'liJi vas dIt de juiste uitslag, maar dee" nogen viJlnNs-ers beslist geen vletle nee hebbàn.

tr'rans van DiJ k.
HuueIiJk

Heden bereikte ons het ni-euvs- 91! 
peter Lankcrnr en Diena snits elkaar het Ja-a,oord gaan

Seven op dinsdag 10 december r-gg1 Ín het geneentehuis van l,rateringen. peter die vorigseizoen op JFÍnmerliJke atiJze ziJn been heÀft gebroken en d,us a1le tijtt heeft gehad om tleze
'heugeliJke da8 te kunnen voorbereiden, kunt u ss.nen net. Diana i.ii"ii""., tussen 16.30en 18.00 uur tiJdens de receptie in party-cent,"r, ;;U-a";t"ir;. - ----- --'"
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" scheÍd.srechters doen het net hun fluitt', d.at is een veelgehoorde sl_ogan in d.e hpagse
scheitlsrechters'wereld - Dat dit ook een bl-iJtle gebeurtenis teweeg kan }rengen berichte onrHeidy en l{ilLem vti. linden, die de trotse ouders ziJn geworden irn e"n doàtrter;
Evel-ine genaamd.

. Bed.

Ziekenboeg

Jorlnho fiets een kei van een speLer uit de E2 heeft een enke] blessure en nag van de do}'-ter tot aan december niet voetbàIlen, vij ïensen hem een spoedig herstel- toe. Azir e1 Baltioui uit de B, heeft een spierscheuring, ook voor hen staaÈ voor even d.e voetbal-schoenerin het vet. ook voor hem een spoed.ig herstel.

Geboorte :

PupiL van d.e reek

Sponsor NEBO supeÍlolo's

AIs pupil van d.e veek hadden we bii de ïedstrijd LENS - RAVA onze keus 1aten va11en op detalentvolle D1 spel-er Akif Sen. Van Akif te veten vond hÍJ het geheel een enoïne bel-eye-nis. Wat hii helemaal het einde vond., d.at hiJ voor ale wedstrijd de keeper rnocht inschiete
Omdat Akif Seen keus al-s sterspeler kon malen, tussen Edvartl en Marco Endlich, vonden vijhet Yanuit tie redaktie vel- zo leuk on de broers met AkÍf vast te l-aten feggen. AIs je het
ons vraagt liJkt het of de foto voor de wedstrijd is genonen,

Pupil
aan de week

A.O. LENS

ZoaLs u uaarschiJnliJk weet is d.e hoofdtrainer van LENS, Pin Westgeest vorige veek don-tlertlag tloor het bestuur op non-aktief gesteld.. Gevoeà dóor de tegànvallende ïesultgtenvan zondag 1, en in overle6 net een cleeJ- van àe spelersgroep heert het bestuur gerneenè
deze beslissing te moeten nenen, ,l{e zagen geen perspectlef meer, en in een eantar. ge-
spreklien met spelers bleek ons dat ziJ geen vertrouwen meer in pim hadden. HÍJ kon zeniet motiverenrr zo deelde l.lim Kouwenhoven niJ desgevraagd- mee. Dat de resul-taten tegenval.
Len is duideLiik; tenslotte ziJn He Bet het eerstè vorig Jao.r gedegr&d.eerd en had.den revoor zondag 3 uit l+, erg magertjes d.us. Het is ecbter tlpórentl dat rreen d.eel van spel-ers-

.groep".de schuld. van hun faLen met veel- enthouslasme .,"u"frgt biJ de trainer. De zàndag-'seletrtie van LENS herbergt moxnenteel een (te groot) aantal Iigl.,rËn zonàe, unige zelfkri_t'ieki bovendien lijden deze spelers aan chronische zelfoverschatting. Ik speel nu 9 Jaarin de seLektie, en eigenliJk heb ik het d.e afgefopen )+ ,1aar steeds órger zien vord.en. gok
de zel-fingenomenheid van een aantal- speLers stoort me in hoge nate. Nànen noenen heeft n.:geeE zini binnen de selektie zal een ied.er veten $ie ik bedoel, Hoe dan ook, deze houdingheeft d.us geleid tot het ontslag van pin, iets wat nooit ha. mogen gebeuren I
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Na vtr'n der var-k Ís piÉ de tïeede trainer op rij die op een yerver,ende nanier bÍJ 
'ENSsneuvelt ' Het bestutr ia nu ,nee} oi zoek Da€.r een haràere strenge trainer, een tlre vander Valk dus.....' Ook het bestuur za1 echter Eoeten inzien alet de itteeLe traii.rer voordeze onvolvèssen serektie nog geboren noet rord.en. rk vens pin r,lestgeesa veer. succes inzijn verdere trainersloopbaan en r.,ENS 1 en 2 Ín de competitie, xopeíijt-gaat het onder denieuve man beter, en kan hiJ de groep rel motiveren.....

I oscar ven de L,aar,

L. r
3.A
l+. n
5. E

J

Topscoo!ders

- Di8Éeldorp
. de Nennie
. Kuipers
. Blokpoel
. v, Knij ff
. [eyink

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S EEI'IIONEN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslagen zondaE 6 oktober

)
)
)
)
)
)

5
6
6
l-
6
7

7

5

5
l+

l+

zon
zolf
zon
zat
LOn
zoD

IENS 1
:,Unitas 2t' 

coNA 2
.i IENS 5

DHI 7
westlandia 9
I,ENS B

- BAVA 1
- IENS 2
- LEIVS h
- cr.WitrSB/3
- tËNS 6
- IENS 7
- RAVA 5

1-l- .....

O-J. t :'i-!i
afge1.".+ J : ,-

4-4 . :'i:. ' ;

q-r','i,''
afEek:

Wedstri zon
1l+ ,00 uur Yerburclt 1
11.30 uur Hestlandie 2
11.00 uur LENS l+

l-1,00 uur LENS I
Bi hel-e s.fkeurin 1dt.. 1lr.3o uur Exelcior '20/1
1l-.00 uur LENS a

lledstri nde Heek 20 okto

6rohoo6
,53/3077
wr,.

YT kunstgras

st+3ittosg
670/!093

i

562/31s5
5lo-/3!+8
626/3zrj
6281327L

oktober
IENS 1
LXNS 2
nelft 3
BTC .'

I
het voL
LENS 1
traihen

J. De
n.n
rI.n

kker
v1
\2

de

1 .30 uur

10.00 uur
13.00 uur
U-.00 uuï
10,00 uur

Kranenburg 1
I,EI{S 2
IEXS T
Kijkduin l
I.ENS 6
LENS 7
Zoeteflleer 3

- IENS'I J. Penninkx
K. SchinneL

F, Mina de Sitva
n.n.
n.n.
n .n.

r 11,00 uur

OPSTETTIIVGEIÍ.

LIGGING TERREI ISEN :
VerbuÍch
'riestlenalia
.lxelcior | 20

- roneliacJ e
- vrij ..1

- i,ENs 5 \
- De1fia 6-
- Iryra ,
- LEI.IS B

oT0-36066\2

,5

I,ENS L en 2: I'orden door de trainers bekentl gedaakt.
LENS lr : a1s bekenrr, mer B. ale ro"";;;";;;;. de criJse.
Afschri.lven
LENS L en 2: blj de trainers
L,ENS l+ : T. vierling

- Arbelrreg 20, poeldiJk, te1: 0ul+9_l+6L36
- Sportparl< "!e Hoge Bonen,', Galgeweg Naaldvijk, teL: OU\0_26638- Sportpark 'rfhuesledelr, Schiedam, tóf, ofo_Lïo63fA.

Ir



ZZZZT.ZZZZZZZ?,ZZZZ

Z ZAALVOETBAI Z
44LLLALL L 1r IrL l! tJ lJ,L lr

Uitelegen 28 september t /m lr oktober
svH 1
osc )+

Concordia 3

- LINS 1
- I,ENS 2
- IHIIS 3

amrna l-I t

t+_z

3-11+
o-5

oktoberWerlstri o mZ
WoensdeE 1 oktober
19.00 uur LENS 1

VrÍ.lttae 18 oktobeï
f9. l+O uur IOC e

Dinsd.ag 22 oktober
19.00 uur LENS 2 .t

' 19.L5 uur LENS 3 ri

Vri.j dss 25 oktober
20,20 uur LENS 1
21,1-5 uur AAVA ,

I,ENS T - Quick St 1

HPSV

Neta Dall

^Ioensd.ag &anyang
ni.v. 30 septerober,

- WestLandÍa toernobi

- LENS 2

- Buitenhof 2
- srco 2

- HENDO 1
- I,ENS ]+

R1C

Westl-andia

De SchiLp yz

1B
r38

(vr. )

(rr. )

A. v, Elleswijk
C.J. vd., Meer

n. n.

Houtrust
Iloutrust

De Schilp
Houtrust

R].C
R2D

v1
vl-

Y2
lieeing SporthalLen
Weetland.ia - Sportcomplex',De--Hoge Bomenr', Galgeveg, I,laaldwijk
De Schil-p - Sportpark ',Irene", Schaapueg 2-U,-Rijsl{iJkIloutrust - Houtrustseg 2OO,
*LENS 2 en 3: zelf scheidsrechter Ieverer.,.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LANGS DE SPONTEI{ VAN DE Z.M.I.ADDER Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Uits n Zater oktober l_

LENS 2 - DUNO I+

IENS3 -DSOï
PI zaLer 12 oktober
I .30 uur HPSV L - LENS 1

LENS 2. - vrij
l-0.30 uur Neta Da11 \ - LENS 3

é-)
0-3
r--9

I,IGGING TERREINEN:

- Zuiderpark, tet: 3887396
- Marathon, oostersportpark, teI: 3Zl+e6OB

Verzame].ti d.en
13.30 uur LENS l- 9.30 uur LENS 3

ETentueel E fneld.en voor LINS 1 tij Hens d.e Bruyn, tel: 015_612396.,
trernieuvtle Trainia st den Zater t sel'
vïeendag aanvang 1!. 5 uur

19.30 uur

,]. laket, G, Kuiper, C. Lipnan, W. .\rd. Meer, S. Nianat, M. 0sruan, E. Knops, N. Jagesar,'1. Stuifbergen, J. Kouvenhoven, H. Kouvenhoven.
Afaetden bi.J S. Niarnat, tetr 3896016

I)PSTELLING TJENS

Pro agrna zater oktober
.00 uur Postalia 1

:-à.00 uur SVGI,r/GXB 3
1.3.00 uur sv EOC 3

5

- LENS 1
- LENS 2
- IENS 3

l-

]L026
1068
r-308



VAN HEI JEUGD}BONT

E1ftal datuE

Algemeen kontaktpersoon: ?auL v.al.Steen, Chopinstraat lO3, ZrS]- SV Den Haag.
tel-: 39ï0151+. BiJ geen gehoor: 36351+18 Fred Grens.

=============

aanvang tegenstend.er uit/thuis terrein,/ve1d sam. k.lens
A1

A2
B1

t2
r-t-t?

,12
13
t2
!2
t2
L3
t2
t2
1b
t2
1a

_Lb

12
1B
t2
1B
12
15

L2
L'
12
1?
t2
t7
t?
t7
12
th
12
1l+

t2
1ll
t2
1lt

llt

okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
oht
oht
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt

13. 30
19. 00
13.30
13.30
L2 ,00
r-3.30
13. 30
12. 30
r.\. oo
r-2.30
12 .30
r-3.00
12 .30
1l-. 00
13. 00
r-2. 30
13. 00
12.30
13 .00
11 .30
10 .00
11 .30
10.00
11. 30
10.00
11. 3o
13. 00
11.30
13 .00
lL. 30
f3.00
10.30
13. 00
10. 30
r-3.00
10. 30
13 .00
10'30
13 .00
]o'30
13.00

kopv )

kopv )
kopv )

kopy
kopy
kopy

13 r15
19:1!
,13.1'
13.15

Sponsorloop thuis
DWO A1 thuis
SponsorLoop thuis
Sponsorloop thuis
ADO 82 ' thuis
Sponsorloop thuis
Sponsorlóop thuis
Sponsolloop thuis
VCS Cl thuis
Sponsorloop thuis
SponsorJ-oop thuis
Start trainingstage op
Sponsorloop thuis
A.DO , thuis
Start trainin6etage op
Sponsorloop thuis
Start trainingstage op
Sponsórloop thuis
Start trainingstage op
Sponsorloop thuis
Start trainÍngstage op
Sponsorloop thuis
Start txainingstage op
SponsorLoop thuis
Start tralningstage oI)
SponËorloop thuis
Start trainingstage op
SponsorJ-oop thuis
Stert traiaingstage op
Sponsorloop thuis
Start trainingstBge op
Sponsorloop thuis
Start trainingstage op
Sponsorloop thuis
Start tlainingstage op
Sponsorloop . thuis
Start trainingstage op
Sponsorloop thuis
Start trainingEtage op
Sponsorloop thuis
StaIt trainingstege op

( zie
y2
( zie
(zie
y2
( zie
( zie
( zie
\2
( zie
( zie

LENS (zie
(zie
v2
( zíe
( zie
( zie
( zie
( zie
( zie
( zie
( zie
t z1e
(zie
( zJ.e
( zie
( zie
( zie
( zie
( zie
( zie
(zie
( zLe
( zie
\ z1e
( zie
( zie
( zíe
( z1e
( zie
( zie

kopv )
kopv )
kopv )
kopv )

kopv )
kopv )
kopv )
kopv )
kopy
kopy
kopy
kopy
kopv
kopy
kopy
kopy
kopy
kopy
kopy
kopy
kopy
kopy
kopy
kopy
kopv)
kopv)
kopv )
kopv )
hopv )
kopv )
kopv )

].2.
12.
t2.
12,
10.
72.
12.15
a?.\5
12.75
12.\5
11.15
9.\5

L1.1'
9 -\5

1r.. L5
9.tt5

11 .15
12. [5
11 ,l-'
u.!,
11 .15
l-2.1+5
10. 15
12. \5
10 .15
12.
10.
].2.
10.
12.
10.
t2.

B2
B3
c1

c2
D1

D2

D3

Dl+

E1

E2

E3

El+

E'

E6

Ft-

F2

F3

FL

F'

)
)
)

11
13
13
l2
1'

15
t5
15
l,

15
l-5
4)
t5
7'
Is

b5
15
L,

Ic
15
l+5

IENS

],ENS

r,ENS

TH!S

Í.ENS

T.ENS

I,ENS

I,ENS

IENS

Í,ENS

IENS

LENS

I,ENS

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Sponso rloop A1 t/n F5

Na vekeDlange voorbeleidin8- is }r:t dan biine zoyer. Hoewel niet al,Le Jeugdleden, sLechts
L8O van de 2hO, een sponsorlooplij st hebbén iígeleverd tot op heden fi36 net toch eenredeliJk succ:: Ie gean worden - NatuuïriJk Li6t dit ook aan àe arstandón die Juuie opzaterdag L2 oktober gaan lopen. Zoals jullie veten is het onderstaande parcours uitgezetwat gedurende een bepaalde tiJd neg vorden gelopen t.v.:
A+B-kLassers rondes van l+00 neter gedurende
C+D-k-Lassers rondes v&n 200 neter gedurend.e
E -klassgrs rondes van 100 meter igealurendeF -klassers ronales van 50 ueter , gedurende
Hoe rneer rondes lullie lopen des te neer geld komt
tuurliJk lopen ve a1lenaaI in eigen LENSkIediEg.

20 ninuten

10 Einuten
Í,> mlnuut.
er binnen. Kom a1lemea1 op tiJd en na-

6



Neen ook ryrn- en voetbalschoenen nee. Na het lopen gaan we ook noB ongeveer.lr5 minutenonder]ing voetbaLlei:. Daarna. douchén on vervolgàns in het klubgebouw l"ekker te smullen vríets te eten en te drinken. Ars r-aatste kri3gei julr-ie Je "p"";;;i;;pi;Jsten weer mee.De betloering lijkt ons duideliJk. Ga naar ;uir-iè sponsors on het gerà tó innen. Heb Je
;iff:rti§;:r1eveï 

her dan in bij paul vd. steen. uit,erl-iik e6 o#oler-nilren wij a11es

P's' JeuSàLeden die nog geen sponsorliJ sten hebben ingeLeverd. en toch nog nee wil1e' aioerkunnen a's' zaterdeg net hun sponsorlljst naar IENS lànen. Nognaai" 
-rriJ-iro"rt 

niet vor t(ziJn' Jeugclleren die geen J-iJst ingeleierd hebben- en die .ít óor nr"i-gr.n aloen zijn opzaterdag r-2 .ktober dus vriJ. Het ond.err-inge voetbar- etc. d.oen *" ""tt".*"un uet d.e jon-gens tlie meegedaan hebben aan de sponsorloàp.

Zondag L3 oktober
Lege velden op LENS op zondag 13 0ktober, Ds,t kan natuurllJk niet. Enkele leiders vroegerom een wetlstrijd omdat er op de tw&arfde niet echt werd gevoetba:-d. veei verenigingen

::::.fiu]; li'ïlilt;"ii!"1:;.""" enkele errtarlen is het-ger,,xt o, een veastrisà tè o,ii-

,oe hebben er a1 veel over geschreven in de rENSre'ue maar toch kriJgen Í.re nog heel ,Íatvragen op ons afgevuurd, Het is de bedoeling dat elLe spelers ven D1 t/n F, in de herfst_vakantie één teg op LENS laIloer:n. Trainin[, "rytt11, penaltvbokaa.l, zve&men (soms),bingo , eten en sr-apen o! LENS. Dit a1les xos*i ni.xs i r r .qutlg dus . ,oat wi j vef vragen aana1le deeLnemers: kom op tiJd, luister goed naar-de traiiEË--en iuia.i., r."o"i nÍet net heeten en ga goed slapen. Korto,: georaaf, 3e. veer mensen steken hun vriJe tiJal in dezeherfstveek on Julrie te vernaken. waaràeàr dit danook door een goed en gezer.li.g gedrag.Neen a1lenaa1 naast jè goede humeur en ;e eilen 
- 

voetbal-kled.ing ook gym- en voetbalschoe-nen, douchespullen ' een trainingspak 
"o-"un 

ju" nee. stop dit in een stevige tas of koffeNatuurl-iJk is reservester- sportilloing nooit";eg. Het kEn. inners ook regenen. Jongens 6iebJ.iJven slapen (is niet yerplicht maar echt heei geze11_ig) ,.ut"n 
-r*toritiJ 

h oox eenstretcher ' natras of luchtbed Eeenertren net een stÀapzati 
", ".,,untr"ui-À"n xu"a"rr. yergeetechter ook Je tandpasta,. tandenborster, py.l rru, schoon ondergoed., schone sokken, reser-vesportkled.ing en een extra handdoer niel.-itet-slreekt ïoor ii"i,-a*t ;ongens 6ie nietblijven slaBen He1 aan het overi*e progr,r,la ,"" kroru, aloen. ÍIet totà1e progranma hangtin de hal- van ons klubgebou*, aan-hei piirtà.r. Natuurlijk ziJn ouders van harte ser-kon,Kon echter niet van r s-nor6ens vroeg tot 's_avond.s )_aa+,- maar" Iaaf ,'rr-g"r,"nt zo nu en daneens zien bir bv: d.e lredstrijden, dó penaltyboraal 0r een tra.ining. BiJ aLle Sroepen enook biJ het slapen 1s netuurlij k 

-vor.dóentle 
i"iairg aansezig. celuhkig assisteren $eerveel A- en B-klassers ons op het vel-d en hetben $e ïeer enkel-e slaapmoeders gevon.en ombiJ de iongste ieugd (r-ttaisers) t" lrir"""-"rapen-.A1s het ríeer goed. is noet het biJnawe1 weer een te gekke week v.orden. Veef. ;1e;i;;-en hieronder .rurruiduo viJ per trainings_stage nog vat bij zond.erheden,

Herfstveek: trainin sst s

FL t/n F5:

81.E2,E3: 1b oktober
1, oktober

geeD training! ! ! ook geen keeperstraining ! ! !
10.00 uur ietlereen aanwezig !!
19.30 uur Zwem[en. Z]renhleding meenenen I
l-r.00 uur d.ouchen en naar huis.
geen trainÍng ! ! !
13,00 uur iedereen aanwezígll
1l+.30 uur douchen en naar huis.
geen keeperstraining ! ! !
geen training !!!
13.00 uur iedereen aanvezi ot I I
L9.00 uur vertrek 

"t"una]*3rra"rs net vervoer ???
12.30 uur lannekoek eten en naar huis.

Ll+ oktober 13.00 uur ied.ereen aanwezig !!
18.30 uur vertrek stranal. öuders rret vervoer ???

12 ol.toler 12.00 uur pannekoek eten en naar huis.
r-o oKlooer geen training ! !!

)1 eu D2:

jl+,85 ,86:

oktober

oktober
oktober
oktober

oktober
ohtober
oktober

76

L'
t6
t7
1l+

16
-Lí

-7 -

LB oktober



DlrD3 en 16 oktober
IB oktober

19 oktober

gevoon training!!! Aanvang 16.15 uur
13.00 uur ièdereen aanvezig! ! !

L9.00 uur Zvennen, ZuenkLetling neenenen! I t
pannekoek eten nB de uitwedstriJden
de week)

(meer nleuvs volgen.

0p dinsdag 15 ohtober is onze aanvoerder van D1, Xutger Hendriks, tesa.uen met alle anderr
aanvoerders Yan de Dl-elftaLlen uit Den Haag een dag te gast biJ FC Den Haag, Trainen oI1 ,

Co Adriaanse en enkel-e spelers van FC Den Haag, Na de funch een ond.erling aanvoerd.ertoer-
nool en ne het d,iner weer naar huis. Veel pfezier Rutger.

Keepersclinic
0p donderdag 1l oktober Saan een aantal- Jeugdkeepers van IENS naar de keepersclinic op hr i

nieuve Rl(AlfV-veltl Ba.n ale KastelenrÍng te Leidschendas. Het zal een 1eerzame 6ag rordenvaarop de keepers zel-f ook veel Ín aktie noeten komen. Ivla,ar ook zÍen Jullie video fiJms.
Jarmer dat niet 8,11e Jeugd.keepers van IENS er biJ zijn. De ond.erstaanàe keepers moeten on
B-l+5 uur op IENS ',rurzarei.n. Íeen zerf Je eigen keepersspur-Ien Íoee, een tr'iningspak,
voetbBlschoenen en natuurliik tlouchespul-Ien, ZiJn er ouders net vervoer??? !íe veruèchten:B' Meeuueisse, D- Tieze, A- oosterveer, p. v, Fessen, A. Ra,hiet, s. vd. steen, G. du chstinier, R. Bektj-ng. Ga je rechtstreeks be]. ctit de-n even d.oor te]: 39TO15l+. O, íf.:O "",zlJn juIIie ïeer terug op Í,ENS. Veel plezier,

AfbelLen helfstïeek
I,le verzoeken aJ-Ie ouders/spelers
tel: 3970151r a]§ Je nÍet aan bove

Aanvoerdersdag FC Den Haag

Tralning tueede B-,l eusd groep

Training herfstweeh

Pupil van rie }Ieek

Uitslasen I eugd

i
I

om zo snel tro8elijk af te beflen biJ paul vd. Steen,
nstaande aktiviteiten kunt d.eeLDeEen.

I{el8'es kan Herold Raman Jullie ve§ens te drukke werkzaamhed.en niet meer trainen. Gel-ul(-kig- hebben ve in Joop Pronk heeL sner- een vervanger gevonden. All-een verschuÍven detrainingstiiden we1 een hal-f uur. vanaf deze eeek trainen iullie danook iedere clinsdag-en d.ond'erdagavonal van 18.00 t/n 19.00 uur. we verwachten JuLlie n8tuurliJk 8.1Lemaa1 zoveenogeliJk, Kan Je niet dan Ís afbellen op LENS verplicht!t! Haroltt alsnog bedankt voor JeÍnzet.

In tie herfstvakantie gaan (le trainingen van Al t/n c2 nornts,al allenaal door. Ook de trai-
-nin6 van D3 en Dl+ op voensdagnidtlag 16 oktober gaat door. De ond.erstaand.e trainingen ver-valLen veI:
rnaandag l-l+ oktober : E-serektie ar.smede training El+,85 en E6 en de keeperstraining

voor de E-klassers
dinsdag l-, oktober : D-selektle
woensd.eg 16 oktober : El t/n F5 en El t/rn E6
tlondertlag 17 oktober : D-selektie arsmede de keeperstraining voor de D-kr.assers.

Alif sen vas afgelopen zond.ag de zqer gelukkig pupil van d.e veek. Nu kon hiJ ""n" ,"urrk",hoe het er bij d.e senioren ean toe gaat. Akif wàs echt onder de indruk. BiJ de vor-genalethuisrredstriJd is een sperer van IENS Da aan de beu"t, t{ie ??? Dit houden we nog even ge-heim.

GDA A1
EOC A1
EBOIi B].
OSC 31
HTSV 81
Die lIaghe CI
LENS C2
I,ENS D1

- I,ENS A].
- ],ENS A2
- TETIS 31
- IENS 32
- IENS 83
- IENS C1

- DSo C10

- QuÍck Dl

IENS E].
LENS E2
IENS E3'
tENs El+

TENS X5
IENS X6
BiJsvÍJk I'1
SEP T'1

- vuc E1
- KiJkduin E1
- DUNO E2
-HWE3
- GONA E2
- Q.Steps E5
- TENS F1

- LEX.IS F2

. J-4
l+-3

3-7
l+-l
b-2
U-o
o-9
5-l-

l+- I
9-h
2-3
2-7
o-2
?-B
BJ
0-0

8



IEI\S D2
I,ENS D3
LENS DlI

- Ilijsvijk D1
- Voorlurg D2

- DUNO D2

0-L
3-\
1-L

Quick tr'L - LINS F3
sv'35/F2 - LENS F)+
Gravenzende 13 - LENS F5

11-1
1-l_

Even in verband met ï8.t tljd en ruintegebrek een korte beschouving van de netistrÍJden v&nefgel-open zaterdeg. De versragen die ingeleverd. ziJn vermerden wij netuurfiJk veI. A.s.zaterda,g geen .konpetitievoetbal maar lreJ tle LEllssponsorloop. zien ye Jullie allemaal???

LENS A1: viif gespeel-d tien punten. Ssroen met llBS bovenean. lsakkwartier daar vLaÈ ond.er.Deze kont op 19/10 op bezoek. Een ber-engrijke vedstrÍjd. zorg dat Je er staat.
A1

Een week voorafgaande aan d.e herfstvakantie, dus een week zonder eompetÍtieyerpli chtingetrkijken ve even terug oP de openingsfase van deze competitie. EerliJkiieidshelve kr.mnen veconstateïen dat het boven verïachting is verlopen, 5 wed.striJden en 10 punten en een doel
sal-d.o van 2l+-h. uen prachtig, goeal gefundeerde- "punienbas is "- is g"i.;à.'Dat het spèrpeilnog te vaak instabieL is l-igt voorna.neliJk aan onze eigen ínbrent en heeft het voorts te
maken net de tegenstsnders. De t rainingsinstefling- en arbeid ,rri1., "e nog beter en tlui -tlel-iJker Eoeten vertaLeh in de vedstrljden. Vanvege die sLechte verteling verliep de ved.-striJd uit tegen G'D.A. niet geheel tot nijn tevredenheid.. Teveel efi{issetÍng'van hefegoede, goede en slechte momenten maakten er we1 een aantrekketiJke maa? geen goed.g ved.-striJd van. voldoende kansen creëren en verzirveren, achterin cónsequent-"I "i r;, "p"r*iE, in oEze_benadering een leerproces, vaarin fouten kunnen un ,ogun 

-g"ruakt yorden, zo
ooR tegen G.D.A" een ruime oversinning zat erin rnaar teveel- spelers naar miJn zin, speelden beneden hun niveau en dat zou ons tegen kwalitatj-ef betere ploegen behoorliJk kunnenopbreken ' Dus Jin (teveel belverlies), ,lÀtrrev (de éénziJdig" uàr,r.ï"""n";i;-;;;;'(tïr'veel kansen onbenut getaten), Robbie ( aanvallen en verdeàigÀnd. loopverk beter ins-chatt,en)Donny ( veer beter konsentreren op datgene ,,at erran ;e veilangd vàrat ), patrick (gaat
steed.s beter en vooral sfechter praten en daardoor helaas mindór pr""t"r"r). w;-rr;ïi;;trachten dit net elkaar op te lossen. 0p de trainingen vordt jurlie geleerd, Ín vooralposit'ie en partiJspelen a11es zoniet héél veel samen te doen, Dan zaI dat dus 6ók in dewe'lstriiden moeten gebeu"en. Deze weken zond.er compet itieverplicht ingen, gebruiken $e omons herenaal in te stelren op d.e volgend.e serie ïedstrijden. rn de nàvolgende slegord.ekonen, LaakÀHartier, wc' HBS, Rvc, Br. znart en AnO, viÀr uit en tfiee thuiswedstriJ d.en, e,zvare klus maar hiJ is met Jullie te klarenl llet roer noest on, het roer is om!, dè inarigatie leugd-senioren en oEgekeerd. doet ztn verk. Leiders, grenirechters bij de Jeugd.(vanuit de sen-selektie). §erektiespelers en Eeerdere l,Elt§-leaen bezoeken nu aI regelma-ti8 onze vetlstriJden, de Jeugdleden ded.en dat aI een poosJe. Conclusie, de vissel-rerklngis in gang gezet en door wiL en moet ik samen met iedèrs iteun gebruik .ran maken. werkenin een positief en gezond klinaat, levelt rijpe oÍvel geriJpte troduhten af.,.......Het eindstation ligt nog ver ïee, maar $e zijn op de goede $eg.

He zul1en er konen,,...,..of niet ?

EnieL,
I,ENS A2: vriend schappetijk tegen noc A1. voor rust rukte het niet zo. Na rust een stukbeter, Dan bl-ijkt ook dat jul1ie goed kunnen voetbal-len.
J,EIIS 31: $at een doelpunten zeg, Xen T-3 overwinning op een zuak EBOH, Over tvee veken
ï9:,Y ::, een harde ïedstriid vorden gezien het speL lla.n VUC de laatste Jeren, KolpieerolJ houd.en.
LENS 82: vriendschappperiJ k bíJ een veel te hard spelend osc. Drie spelers hadden er aIeen *edstrijd op zitten (teaantt). nen lr-1 nederlaàg. Op L9l10 de niàuve pou:_e :.n (nT).
Veel succes.
LENS- 83: viJf spelers berden af. Dit eef ïat veer hoor. HTsv A/B eas vooral fysief testerk. I{aar soos faten Ju11ie Je weI erg nakke].ijk paseren.
#-!1: tegen d.e reuzen van. Die Haghe . voor rust ging dat best . Toch l--0 achter. Na rustéén tegen één spelen en een \-0 nedàr1aag. 1{e1 een goed,e inzet en zo hoort het ook.
LENS C2: ïat een slappe haP zeil. Al-leen voetballen als de bal ik tte buurt is en d.an ooknog pingelen kan natuurLiJk niet. zo vinden lrij nooÍt een vaste leider voor Juuie.serieus en met inzet speren and.ers steken ,,ij er ook geen energie meer i-n hoor.
IENS D1: een pri-ea vedstrijd jongens. Quick koi het tót rust nJg redeliJk biJbenen. Daar-na waren ju1lie heer en treesterj

-9-



LENS Dl - Quick D1

Voor d.e rust ging het geLiJk op (2-1), .Daarna werd Quick overspeeld. Het werd 3-1 door
een eigen doelpunt vaarna Abd.u].en Akif nog een keer scoord.en. De eintlstand 'werd hierdoor
5-1 voor IENS. De stend is nu vier gespeeld. ll gewonnen.

LENS D2: in d.e hogere pouLe 'was het veer even veDnen. Er noet neèr }Íorden bevogen en fel-
Ler Hord.en verdedÍgd. Dat Ís ons duideliJk. Jullie ook??? Er werd net aan verloren.
LENS D3: de koonentaren ïaren eensluid.end. Te veèl- luie voetbellers. Dit levert natuuïli; .

niet vee] op. Kom op jongens aloe een6 ellemaa]. je best. JuLl-ie kunnen het echt wel.
LENS Dl+: veeL ïissel-en brengt onrust in het teae. Toch is er niet zoveel aan te doen. He
ne[en geen D-klassers neer aan. BiJ rust ]--0 voor, daarna ]ías DUNo sterker.
IENS EL: eeD lekkere pot voetbal tegen v.lJC. Ven beid.e kanten goed opbouHend. voetbàl. Vol--
houden dit Jongens.
LENS E2: kiJkduin rerd. behoordlijk onder druk gezet en gehouden. LENS n2, zonder ale. gebl-(
seerd.e Jorinho Fiets naar Eet Buud Kaffs,, rÍas sterker en ron net !-lr,
LENS E3: leuke vealstriJd en goed overgepeeJ-tl naar echt .Luisteren is er nog niet biJ, Voor
de zoveefste keer: ook meeverded.igen en niet voor bliJven hangen, Er zijn ook nog d.ie nee
Lopen te kiJken dan dat ze rennen achter d.e bal. De 2-3 eindstand $as niet nodig. Volgen-
de keer beter: De leider.
LENS El+: Dit tean draait dit jaar bijzonder goed, Na een l-euke we<lstrijd werd met 2-1 var
HW gewonnen. VoLhoud.en.
IENS E5: Ju11ie tloen 6oed. Je best maer allenaal net eeïste Jaars E-klassers. Kracht daar
ontbreekt het no8 e"e.n. lekker b]-iJven voetbaLlen hoor. De kracht komt vanzeLf.
ï,E'NS E6 - Quick Steps E5

Ïa voetbalfertJes. l,Iat is het toch noeiliJk he, in de kl-eed.kamer hoof Je ven de l-eiders
dat Je niet op een kluitje moet voettallen en goeal noet overspelen. Maar, alan sta Je een-
EaaL op het veld en d.a.t zie Je tle bal. Daar nroet ík biJ zijn, rlenk je dan an voordat Je
het veet staan juIIie eLkaar in de- weg. Probeer goed te l-uisteren naar de leiders, ze
ïeten het echt beter dan iuLlie en probeer alan ook steeats vrij te staan. Oke? Begrepen !
Nu de Ï'edstrijtl tegen Quick Steps B-2 verloren dit ïes echt niet nodig geveest. De eerste
L0 uinuten ging het goed, maar toen, Ja hoor veer op een kluitJe en het vas 1-O voor
Quiek Steps. en zo ging de eerste helft door tot 6-0, De tïeeale helft ging een stuk beter.
Manpreet scoorde een d.oelpunt, maan hel-aas werd deze afgekeurd., Ja hoor, Roy had de bal,
hij vloog over het veId., even pingelen eo knal, onhoud,beer voor de keeper, Kort daa.rop
Boy, onder uit'gehaslal, een vrije trap en scoorde weer. priroa, toch ars Eeer had. overge-
speel-d daD hadalen lre misschien nog vel een doelpunt gemaakt. Dus Jongens, beter verilel-en
en neer ovels,elen ' 

fuir-e .

RilswiJk Fl - IENS F1 B-l+

Met tle teruggekeerde Sala,d.ehine en zonder de zieke Achned. trad.en ve aan tegen de F1 van
RiJswiik' Er onstond een leuke sportieve wedstrÍJd naar heLaas scoortle niJs$iJk het eerst
doelpunt. Ondanks de vere aanwij zigingen (eigenliJk te veeL) rerd er ean rrENszijde te
weinig bewogen ' We stonden aLl-enaa]. te veel sti1. Hier Eaakte RiJsyiJk goed gebruik van
rsant ze liepen uit naar 2-0. Daarna scoorde Kenny via een keihard.e vriJe trep tegen 2-1.
We kond.en echter niet verhind.eren det ve gingen rusten [et een 3-1. achterstand. Na d.e
rust kregen de toeschouwers een vaar doelpuntenfestein te zien lrant er vielen naar liefst
8 tloelpr:nten. Dit kwam mede doordat vij lrat meer gingen bewegen en zodoende ook ïet neer
voox het d.oel van RijswiJk klra,uen, en nede omdat RiJswiJh achterin vat foutJes van ons
goetl afstrafte. De overige d.oeLpunten van ons 'rerd.en gescoord door: Saladehine (na een
goede aktie), Stefan (via een lekkere schuiver), tr'rett (een prachtige boogbal).' Eeí leuke
vetlstrild, zeker de 2e helft, jongens volgende keer iets ninaler d.oelpunten tegen èn ve
rrinnen d.e wedstrijd (Logisch Hé).

Jan .

I,ENS F2: in de ni-euwe poule een heerlijke eerste wsd.striJd, I,lat een inzet zeg. Nu maar
hopen dat de voLgenale rred.EtriJden ook zo gaan.

SEP I'1 - IENS FI
Na de herindeling bliJkt de eerste tegenstander al een stuk kleiner, geEiddeLd. Hierdoor
ontstonal er een leuke vedstrijd, d.ie aardig geliJk opging. Er vordt zerfs ar een stuk
beter gevoetbald en tle kansJes verden hel,aas nog niet benut.
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I{aer als iedereen zo bliJft voetbal,len en goed }uistert na,s.} de ainwijzingeniler dan vinuen ve dit seizoen ook riog wel- óen paar vedstriJden.
. : Martin-

'ENS 
r'3 t" r'r*

il11ïorru"r.r.Jk opsaande,L,edstriJn *"r-'*rr"l.,*r'trr-r... n"]a, ,u, ,.n"n ,rrn ,*
l:I:lls]lg:-. nu. eens niet F1 speters opstetlen in lasere elfrallen. vois.rà"
-leKlter rennen op de sponsorloop.

van de ].ei-

sonmige
veek gaan w€

SÏ I3' /F2 - LENS Fh
MarceL .

í leitler Fl+ Melis ,

Èaar uat geeft dat. We scoo"alen

.Zo hoort het voorlopi8 ook.
À.

Jongens nad.at .1uLue vori§e. weeÈ'niet konder voetbarl-en d'iue het oez.;*eostrijal FANTAS-TrscH. 41 gauw"kwaÉen'we op 0-1 door goed. samen sper.. Dit kon svr35 niet.op zich, rat.enzitten en naakte nog voor rust gelÍJk (1-L). De tweetie helft waren ziJ steïker naar d.oorhet goede verdetligen konden we deze stand. toch houden. Er verd in d.e tveede heLft ninderovergespeerd. Probeer dit te brlJven d.oen. ouders fijn dat Ju]lie op ti;a waren zods.twij op tijd konden vertrekken ' ( Danhy..bè'denkt voor het invallen biJ r'3). zo zie Je lratae vooralelen zÍjn als ïe s.rlemaar op tÍJd. zijn. Deze veek de =ponsórlàop, Doe a11en Jebest en houd de na.arn van I'l+ hoog. Ik vens juÍIie allenaaf trr".i a"';""Ààl ,""r-pi"riË".

LENS F5: een echte kompetÍt iewedstrÍj d. Wel verloren
tlree aloelpunten en a.Ll_een die tellen dezà I_klassers.
VeeJ- plezier.

è

De brommer slaat klaaÍ! ..,

Vandaag mag íet wànt -

JOEY PRONK
. is 16 iaar.

Harteliik gefeliciteeró en ril voorzichtig.'
Mama, Ruud en Jesnnot

n

-11 -

--l



ÀË-§" z.hl-l'lEm.ilDfil{D
'Y?L {Dilf,T'{Dil3lEilt'flgg'l

tLIEh'l-=q

-r!ilEl J {D tJ § fi {D t\{S {D ilt L{D iD flP

§Lcls;-L *e€rstn cÈfi{o{eilD

{
a
E
dl
il

'1
-ÈilJ {J L:fltia!íi

1

t, i_

!"



negiEtrs.tiekosten
Registretiekosten

Le boeking 5 10,-:
Le boeking § 20,-:

DE L[NSN!;WË
l,I[EKB],/ID VAN DE VOE'IBA.LVFÀENI GING TENS
65ste ;aargang nunmer 11, L? oktober 1991,

Boetes

. Krol, P. Pronk, R.G. v. Cappeleveen,

. Konenan,
iBetaling dient per ongaande te gebeuren, aloor ovemaking op girorekening 336?11 of bank-
rekening 129927229 Rabobs.nk Deu, Haag, t.a.v. rrv.v.' IENS" te HiJsviJk, onder verneLiling
ven "BOETE'j Het Bestuur.

N]!I'WE HOOTIDTRAINIH

Het bestuur'is erin geslaagtl een nierirre hoofd.trainer aan te treklren, Maarten Rog zeL tle
rest van het seizoen de A-selektie ond.er ziJn hoeale hebben. Maarten zal- vool vèIe LENSers
geen onbekend.e ziJn, omdat' hiJ een aantal Jaren gelealen (in de 2e kl-asse weet u nog veI! )
vs.ste keus voor ons eerste elftaL was. ook Lras hiJ a1s (Jeugtl) trèiner al eerd.er aktief
voor onze vereni6ing. WiJ Hensen hem een suksesvoll-e perioale biJ onze club toe, en hopen
det de spelersgroep met hen de weg onhoog zal veten te vinden. Volledige inzet en loede
onderlinge Yerstandhouding tussen aJ.Le direct biJ de selektie betrokkenen (spe]ers, trai-
ners, begeleidingsgroep en bestuur) ziJn belangriJke voorwaard.en on onze. doel-stelJ-ingen
te verwezenU.iken. He rekenen erop dat eenietler de gebeurtenissen van de afgelopen veken
ververkt heeft, en keibard aan een beter LENS wil verken.
Het Bestuur.

R.A
P:A
0.v

a, s. Zondag I(ranenburg l- - LENS I aanvang IL.30

*ire *ltlt*ltl{:+***r***ltïnnt+l t*****tttHt**i *n**tt**tttt**tt*n***t**tatfit* t(*******ë*$*$l!*ëtt$ll{*at*** t
BIE LIJKT I.IE], 

.SOI'TBALKTUB

*it 3tn n réttii *** *rÉ tt**** * * x*x * i* x*x r*x n**x**r**Ëlrn nn! Ht*t*** **xx* **rc *** fl*ar **** n** *ttn **x* * i**.

fs het een drèmà? Iè het eèn klucht ? Of is het geïoon naar een spel]etJe? Feit is dat'
trainersvisselingen dàgeliJkse kost ziJn in het sportvereLdJe. Zo las ciJs in Het Binnen- "
hof het volgend.e bericht (echt waar!): "BiJ de softbalafdeLing van Wassenaar verdretÍt
coach Piet Panne. Het, Ïestuuï heeft Piet Panne Eeegedeel,d, dat hiJ,niet neer mag coàchen,
omdet hij te aaïdig is voor de vrouven. overigens bliJft het softbdite€.E ook het koBend
seizoen actiefr', GiSs begiji! helenraaL niets van deze hard.e rreatregèI .van het 

"6ftbrtbu-stuur, vant nu Piet niet neer hoeft te coachen. kriJgt hiJ nog Eeer tiJd om aatdig te zijn
voor ale vroulren. ne vraag riJst vie hier nu pech heeft: Piet Pànne, het bestuur; of de
vrouÍen va.n Wassenaar? (Antvoorden kunnen schriÍtel-ijk biJ de redectie vorden ingeleverd..
De beste inzend.ing vordt beloond nlet de Plet Penne PriJs). GiJs ziet duideli.Jke overeen-
komsten tussen d.e dramatische gebeurtenissen j.n Wasseuss.r ën die op Esca.np l- bij LENS.
PÍm Westgeest uas oök te aardig, naEr d.an voor de riannen, Maar er.ziJn ook verschiLl-en.
De softbaLtleJ es zetten hun activiteiten gewoon.voort, terwiJL enkel-e voetbal-mannen tlaar-
f,ee toch noeite zeggen te hebben. Het ongekeerde zou je eerder verwachten. fs onze A-
seLektie een softbalklub? Een van die voetbalr.annen .pubLiceert àelfs .spontaan zijn zie-
leroerseLen in de !ENSre\.ue. oscar van de Laar maakte er een pittig stuJtJe'iekst van,
vant hiJ geeft eqp. aantal van ziJn collegars in de A-sel-ektie in het opentaèr een flinke
veeg ult de pa,n. Det rnoet een keer kunnen, zeker,in bliJktaar emotievolle dagen. Maar Ík
vraeg ne !rel- af of oscer zijn opvattingen ooit aan de dóör'f hen bedoelde .med.espelers
heeft neegedeeld. Want a1s Je kritiek hebt op Je collegars, den is de kleedko$er toch
de eerste en d,e beste plek orn'die kritiek te uiten on zo bepaaltle probl-emen onder elkaer
bespreekbaer te maken. Ilet antwoord van Oscer op uiJn vraag vintl nog meer van beieng nu
ik in de krant heb gèIezen, dat hiJ, althans voorl-opig, niet meer vil neespelen, Dat
liJkt op vluchtgedrag. Als supporter betreuï ik die stap, Ik bedoel- na.ar, ik kan het
toch ook niet hel,pen, dat de trainer is ontslagen. oscer, vaarou strsf Je niJ? Kom a1s-
jeblieft terug en geef ze van katoen: in de kleedkamer, tiJd.ens d.e trainS.ng en tiJatens
de vetlstriJden, Dan gaat het straks alleltreal vast beter,
GI,)S ],AI'IGSDEI,IJN
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vriJdag 18 oktober 199L viert de scheveningse courant haar L00 Jerig bestaan. zoars u
misechÍen vel- veet vordt ale Scheveaingse Courant gedrukt door onze hoofdsponsor E6auw
en Johennissen b.v. WIJ fel-iciteren hem hierbiJ van harte.

Jubileun

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Uits

I

t oktober
Yerlurch l-
llestlantlia 2
IENS b
Vogel l+

Gr.Ir'it I 58/4
LENS B

Hetlstrl d
.30 uur

- LE{S 1
- I,ENS 2

- Defft 3
- Lmïs 5

- LXÍIS 7
- ,BTC 

'

.r-l+ (vr. )
o_)
r-2
afgek.
o-0 (vr. )
r-\ (vr. )

amma 20 oktober

Ll-, 00
11. 00
10.00
13.00
Ll. 00
L0. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uuï
uur
uuT

Kranenburg 1
IENS 2
Ï,ENS I+

KiJkduin 3
LENS 6
IENS 7
Zoeterneer 3

- LENS 1
- Tonegiclo 2
- Vogel 2
- IENS 

'- Delfia 6
-. lyra 5
- I,ENS B

,\3/r.]59
610/1093
vr,
562/3to:-
5?0/xllB
626/32>,
628137L

)
5\3/1057
6to/T5t+3
1rt+/3078
>6?/3t0:)
,7o/3t\9
626/3216
628/3271.

J. Penninkx
K. SchiEEeL

n.n.
F. Mina tie Silve

n.n.
n.n.
n.n,

H. vd. Enclen
G. ven Sprang
G. tie Jong
D. Lachmann

v1
v2

v2
v3

Wedstrl xo €maa voL de r+eek (2? oktober
1 .00 uur TENS 1

WiLhelnu§ 2
DH], 3
LENS 5
RKSW 7
0liveo IL
LENS B

10.30
r_0. 30
lL. 00
1!. oo
10, 00
11. 00

- CorBv1iet .l
- IENS 2
- LENS lr

- Archipel J
- LENS 6
- IENS 7
- HtsS l-2

n. n.
n. n.
n. n.

Ll-.00 uur LENS 2

OPSTELTTNGEN.

Rese o a.Ema bi ehel-e afkeuri
I uur ExceLsiorrzo/1- LENS 1 vr. kunstgras

- trainen

en worden door tle trainers bekena geEaakt.
als bekend Eet. B. tle Boer, J. Bekker.
a,Ls bekend.
a1s bekend
aIs bekenal
a1s bekend, verza.mefen op LENS om 8.30 uur.

AfschI!Jven

IENS
IJENS

I,EÏS
I,ENS
I,ENS
]]ENS

L
It

,
b
I
o

o.

T,ENS

I.,ENS

IENS
IXNS
ITENS

],ENS

l-en2
ll

6
7
o

blj de trainers
T. Vierling
1{. Heijnen
F, v. Knij ff
G. Duyvesteijn
.R . Keus

o'Í0-36066\2
0?0-31+61088
o7o-3897L76
01891-1T91+3
070-36015à1

I,IGGING TERRNI NEN:
Kraneuburg
Kij kduin
Zoeteroeer

- Sportpark rKijkttuin', Machiel VriJenhoeklaàn, tel: 010-368196\
- Sportpark 'KiJkduinr, ingang Kijkduinsestr a8t, OIO-3258258
- Sisschopsberg, recreatiegebied tJest, telt 0?9-r2OUO\

ZaI Krenenburg al-s eerste onder leiding van Maarten .Rog aan d.e ze6ekas gebond.en lrorden?
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UitsLagen Zaterda.g L2 oktober l99l_
HPSV 1 - J,ENS ]. 6-2
Neta Dal-l L- IENS 3 3-2
ProAranma Zaterdac 19 oktobèí I OOl

-1h .00 uur Postalia l- I,ENS ].
1u.00 uu} svctr/GEB 3 - LENS 2 ,

13.00 uur sv, EOC 3 - LENS 3 .

Eventuele afineldingen rIoor L en 2 biJ Hans de Bruyn, te]-t Of5_6f23g6.
OPSTELLING LENS 3:

?ostalia
SVGI,I/GEB
sY. EoC

Pro
1 .30 uur IEN
12.00 uur LnN
1l+ .30 uur LEN

- W8ssenaar 1
- DevJo l+

- Dorr )+

A. v, EuesviJk
C. J. vd. Meer

n.n.

E. v. Gij zen
tr'.R. Starke

n.n.

Houtrust
Houtrust

to26
1068
1308

\o26
106?
1308

E. Haket, G. Kuiper, C. Lipnan, W. vd,, Meer, S. Niamat, E. Knops, N. Jagesar. W. Stuif_bergen, J. Kouwenhoven, H. Kouwenhoven, L. Mantel zonder M, 0snan, Eet f, Mos, J, zuider-viJk. Afnelden biJ L. I4antel, te1: 3l-0?\26.
IJIGGING TERH.EINXN:

croenendaal 11 te Wassenaar, te1: 32[3\21+
Sportpark "Julianapark" teL: 3909520
Sportpark "Julianapark", cr.mtersteimreg, te1: 390351+3

s.Íuna Zaterd 26 oktober 1 1
S1
S2

ZZZZZT,ZZZZZZZZZZZ
Z ZAAIVOETBA]. Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Uits enSt/ngoktober
The YeLlovs I - LENS I

, 2-l+

líestri,i tlprosrallEa 21 oktoler t /n 1 november
linsd.ee 22 oktoter
19.00 uur LENS 2 *
19.lr5 uur LINS 3 *

19.00 uur LENS 3 *
19,\5 uur LENS \ *
Lissin I sporthalLen
Houtïust
De Schilp
De Efutt
0ranJ eplein

- Buitenhof 2
- s1c0 2

- EENDO ]-
- TNNS h

- Buitenho
-BTC3

n1c De I'Luit

1B 0ranJ eplein

n1c
R2D

vl_
vl-

Vri.i dag 25 oktober
20.20 uur LENS 1
2L.15 uur RAVA 5

Meantlas 28 oktober
2I.30 uur The Yel-Lows 2- LINS 2

l,Ioens 0 oktober
22.20 uur IENS L - SIGO 1

Vrij d.ag 1 nove[ber

18.
n3B

De SchiLp
Houtrust

Houtrust
Houtrust

v2
y2

if3
I

R2D
R3B

v2

- Houtrustveg 200
- Sportpark I'frene',, Schaaplreg 2-\, niJsvijk
- Fluitpol-derplein 1, Leid.schendam
- Slicherstre,at 12.

-?_
í-..



VAN HET JEUGDÍ'RONT

Algeneen kontaktpersoon: Paul v,d,Steen, Chopinstràat 703, 255l- §V Den Haeg.
te1; 39T0L5l+. BiJ 'geen 6ehoor: 3635U18 Fred crens.

WedstrlJ dproaramna A-B-C-D-E en F J eusd.

AfbelLen voor onderstaande vetlstriJ den e,l-leen bij Pau3. v.d.Steen (SgtOf:\)
zo sneL EogeliJk doch uiterlijk voor vriJda8avonA l-9.00 uur. BiJ geen gehoor
bellen naar Fred. Grens (3635h18), ïn uiterste nood. nog op zeterdagmorgen op
IINS (366131L) na B.OO.uur bÍJ iemand. van. de jeugdkonnissie.

E1ft81 alatum aanva,ng t egenstender uit/ttru:. s terrein /veld sa.n. k, Lens

A1
A2
Bl,
B. comb .
82
B3
c1

FI
F2
F3
rh
F5

L9 okt
L9 okt
L9 okt

L9 okt
19 okt
19 okt
2? okt
L9 okt
22 oN;
19 okt
2L okt
19 okt
21. okt
l-B okt
19 okt
22 okt

okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt

l-9 okt
okt
okt
okt
okt
okt

l.ll . 30
Ll-.1r5
t2,\5
19.1'
1lr.3o
lb .30
10. \5
]-9.15
9.30

18, 00
12.30
17 .00
l-2,00
18 ,00
13,00'
lL,15
1?.00,
13.00
10.00
l_1".00

9. 00
11 .00
13. 00
L0. 00
13.00

9 .30
13.00

B. l+,

9.30 .

1l-.30
r.L. 30
l_1.30
10 ,30

D1

D2

D3

Dl+

Et
E2
E3
d+

E'

E6

laaklvartier A1 thuis Vl-
Leakkuartier A2 thuis V2
Vt,C Bl- thuis V1
stHichards E.C. thuis \2
crevenzand.e 32 thuÍs V2 (bespreking )
Quick Steps 82 thuis Vf(vespreking)
VeLo C1 ttruis VL
Kings Brook Í'.C, thuis Yz
Kranenburg C1 thuis V2 (bespreking )
John Is.vs F. C. thuis y2
Laakhnartier Dl uit J.v. Seerstraat
Gre8.t Sankey F.C.thuis \2
GDA D1 uit Madesteyn
Kin6s Way !'.C. thuis \2
Start trainingstage op I,ENS (zie kopy )
fiAVA D2 uit Zuiderpark
Itings Brook F.C, thuis V2
Start trainin6sstage qp LENS (zie kopy)
Gr,W.II VAC D2 uit Buurtreg/Wassenaar
Quiek Steps EJ- uit NiJkerklaan
Vlte§se De1ft E2 uit Oude laan/Delft
RAVA EL uit Zuiderpark
Start tralnin6sstage op LENS (zie kopy)
Blauv Zïart E3 uit Dr. Mansveltkade/lir naer
Start treiningsstage op LENS (zie kopy)
Groen Ílitt58/nl uit Melis Stokelaan
Start trainingsstàge op LENS (zte kopy)
lSO E12 uit v.tuyU.. Sppark/Zrneer
Groen Wit'58 F1 thuis V3
ïítesse Delft tr'3 thuis V3
Scheveningen 13 thuis V3
VUC F3 thuis V3
Velo F3 thuis V3

18. 30
9 .00

17. 30
1t-.30(
16'30

13. 30
11. 00
Lr-. \5
18. 30
r.3.00( r r )
13.00( ! ! )
10. 00

1L.15 ( aut o )
1T .30
a2.l+5
l-0. L5 ( auto )
16.30
u.u5

B. L5 ( auto )
10. i5 ( auto )

8. tlo( auto )
L0.00( auto )

1?.\5
B. \5 ( auto )

a?.1+5
8.1r5

1:2,\5
?.\5(auto)
9. oo

l-1.00
9. 00

11. 00
10. 00

to)a,u

LB
t9
1a
19
19
Ií
19
IÍ
r.9
L7

r.9
t9
19
19
t9

BIJZONDNRHEDEN:

-Banvezig Juko vanaf 8.30 uur: J. Pronk, Irl. Reuver en
-gaarne ouders met vervoer voor: LENS Dl- t/m D\ en EI
-LENS 32,83 en C2 hebben een besprekinB. Kom op tiJd.
-lees ond.erstaand.e hopy goed. aloor.
-6een extra training EU,E),E6 en FL t/o F, op maantleg
-opstel1Íngel: als bekend. net uitzonèering van:

R. Vereecken.
t/m P\+s6.
Zie kopy ! t

21 oktober.

o l,E[S
o LEl'lS

o IENS
o LENS
o LENS
o LEN$

A1: zonalel
B-corDb: M,

M.

81: zonder
92: zonder
C2: zond.er
D3 : ?,onder

D. Iteins (vshantle ) en P. Hitzert (8eschorst)
A3-ting, J. rr. Dienen, B. Doulr, T. Heins, S. lloefnagel, !1. Kl-opstra,
I(oca, R. v. Leeu?en, T. Ozdenir, M. Pronk, P. Sinke, J. Soysal,
vt1. Spek. Lei4ef: F. GrenB
14, vd. Serg (geblesseerd) met-M. A-Itirg :

M. Altrag(31) Eet n. vd.. nee
N. Hoogvliet met A. Kaffa
ï, Iasar net J. Pe.$irodikronö en M. Posterna (???)

\



o i,EN§
O I,ENS
O IENS
O LENS
O TJEN§

O ].ENS
O I,ENS

T2:
E\:
E5:
FI:
tr'3:

zonder S. tsuitenhek
zonder J. Iiets met R. Kaffa.
zonder M. Poot f,ei I'.' E]kad.iri
zonder c. du Chatinier
zoniler B. Cramer en T. nuyters
net C. vtl, Bosch
D. Arslan, 0. Baba, H. ten Berge, M. Boutier, M. Daniels, Y. Kul, A. Rattan-
singh, M. Toka, D. Unnu, A. Veere, Leider: E, Lo,u.

lesBreking 82, 83 en C2

Het leek de JeugdkonnissÍe best eens nuttig o!tr met d.e spel-ers van bovensteanale ' eLft allen
een bespreking te houden. Een visie va,n ons op deze teems en hopeliJk wat su8gesties en
vragen van d.e spelers. IIet spreekt voor zich detT+e alLe spelers en de leid.ers /treíners
van 82 en B3 verqachten voor deze besrpeking. Verzamel-en on 13.00 uur, De spelers en
feiders va.n C2 vorden allenaal nir hun vedstriJd vervacht voo" de bespreking. Deze begint
on 1l-.15 uur.

Trainingsstage D3 .D!.E\.85 en E6

Yorige veek schreven I.'e het al Ín d.e LXNSrevue, Daan ve veten tlat sonnige spelers nogai
eens iets vergeten vermelden vij nogmaals de beLan8riJke zaken. llet volJ-edige prograuma
1'oor d.eze d.agen hangt biJ de ingang van ons klutgebourr aan het prikbortl.
LENS tr\,E' en E6: U oktober: 13.00 uur iedereen eanvezis

LENS D3 en D\

1ö

1B

10

19,00
12.30

13.00
19- 00

:
ohtober :

ohtober :

oktober:

uur
uur

uur
uur

vertrek strarld.. ouders met vervoer? ?

pannekoek eten en naar huis,
iedereen aenvezig
Zvemnen. Zverikleding Eeenemen! t I

na de uitvedstrijd pa.nnekoeken eten op LENS.

We vemach ten all-e epelers en hàpen tlat Jullie ooh alfemaal blijven slepen op LENS die
ene nacht. nr zijn geen kosten aan verbonden en we hebben een leuk en j-ntensief prograrun
voor Ju11ie, Wat moet eenieder neenenen: Je eigen sportspull-en, voetbalsehoenen, grmschc
nen, douchespullen, een .trainingspak en een Jas. De jongens tlie blijven slapen noeten
ook meenemen: een stretcher, luchtbecl of matras met een slaapzak en eventueel- een kusseD
een pyJa.ma, een tandenborstel, tàndpasta, schoon ondergoed, schone sokken, een ?eserve-
ste] Sportklealing en een extra handdoek. 31iJf Je niet slapen dan nag Je natuur.l-iJk best
a€'n het overige prograrma deelnemen. VeeI plezier.

0uders D3 en Dl+

van 3-B op 1! oktober slapen d.e neeste kinderen op LH{S. Op zateralag 10 oktober moeten de
Jongens echter ve1 uitspelen. D[ zelfs helenaa]- in Wassenaar. Toch rekenen viJ op vol-
doende vervoer naar deze uitlredstriJden toe. Na afLoop van de wedstriJd al-lene&I nog
terug naEr IENS voox de pannekoeken. Niet vergeten hoor.

Geeh traininga op:
]

Op ond.erstsande dagen vervallen de trainingen:
-donderd.ag 17 oktober
-Baandag 2l- oktober
-dinsdag 22 oktober

Afeekeurd of niet? ?

Gingeh vij goed. de fout in zeg ale \roÍige keer toen ïij dit stukJe schreven. loor d.e
heer MolÍer, hoofd ven d.e consula.ire d.ienst, werdeh ïe op onze vingers getikt. De LENS-
revue wortlt dus ook buiten LXNS gelezen, B_e,qankt heer Mol.ièr en hopeliJk klopt de rec-
tificetie arel anders horen víe bet lrel- veer. Zo spelers goed Lezen, uitknippen en bewaren
en handelen zosfs het beschreven staa.t, Bij tviJfelachtig ïeer mogen de spelers van tle
D-E- en F-teans naBr LENS be]len (366131à) en dus niet naar Pauf 1rd.. Steen, Be1 niet te
vroeg vant dan ïeten viJ ook nog niets. Ook de A-B- en C-el-ftal-Len die voor 9.30 uur
moeten verzamelen mogen LENS bell-en,

voor de D-selektie en de D-klasse-keepers
voor El+,E! en E6 elsnetle FI t/m I'5
voor de C- en D-sel-ektie iv.n. de wedstrijden op 21 en 22 okto-
ber (zie wedstriJ tiprograrma ) . Ges.n d.e EedstriJden niet door alan
treinen de C- en D-selektie gerIoon op dinsdag 22 oktober.

-5-



LENS 81 meg bii verre uitved.strij alen naar IIINS be11en! t ! ZiJ sljaan d.s,n inmers nie! op ae;
TV verneltl. De rest rtroet de TV raa0ple6en. Via Lokatel TV en de Haegsche K8bel- fy wordt
vanaf È B.h, uur orn de t f minuten opgegeven ve.Lke vedstrlJden er eigekeurd ziJn. speeL
Je.uÍt kiJk dan biJ het el-fta1 us.a.r tegen Je roet spelen (bv. veio B3 - rE[s 82. biJ velc
B3). speer je thuis dan staat Je eigen elrta] veràeId el,s het afgekeuïd is. steat, ér
niets: d.an voetbaLlen. NatuurliJk kunnen er ook hele programrna I s afgekeurtl voïàen. 'bok'
dit is vie de tvee Tv-netten te zien voor de gehele Jeugdafdelíng. Bel-Ien is dan niet me
notlig. Er zíJn tlrie nogelijkheden t-v.: .'

l)m,lv3 sfdeling Den HBag ís efgeLast: dit wi1 zeggen dat alre J eu8d.vedstriJ d.en (m t/m r
ninus 81) in Den Ueag ziJn afgekeurd. LENS 31 speelt regionaÀI àn ziJ moeten tlen.naar.
LENS beIlen.

2) Landel-iJk anateur-voetb4l is afgelast: dÍt ïil- zeggen LENS BJ" afgekeurti. Wordt er ool
nog biiverneld F\NUB afaleling Den llaeg af8el-ast dan wortlt er niet geyoetbald door
A1 t/n F5.

3) District Hest II afgelast: dit wi1 zeggen LEIS Bl afgekeurd. llorilt er ook weer vermel .KM afdeling Den Ilaag afge.Last dan vordt er niet gevoetbaltl door A1 t/n F5.

Schaduvpr ograru[a

3iJ algehele afkeuring (punten 1 t/m 3 van voorgaande kopy) bliJven we natuurliJk niet
thuis zitten treuren. 0p kurgtgra.sveltlen, op zeer goede velden proberen ne nog wat te
voetballen. I'reinen is netuurLiik altiJtt no8eliJk in het Zuiderpark, op verharde ve](tjes
0f op het stencl. De allerkleiosten kunnen in uiterste nootl ook iog àe ;,"af in. ALterni-'
tieven genoe!' speJ-ers, leiders eltijd koEen oet biJ Je eigen ,roeib*1k1"ding, voetbal-
ochoenen, gunsehoeneo en een trs,iningspak. Vgrassingen ziJn dan uitgesloten. Het schadur
progrartrma voor s.s zeterdag is3

verzsmelen IENS
13.\, uur AL en A2 txsinen
11.à, uur HMSH Bl- - fEIiS Bl (kunstgras )

13.30 uur
. L0. l+5 uur

13.1'
10.30
11.ll,
9.30

L0 .00
11.00
10 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

13. 00
9.3o

11. 30
9. 00
9.\'

10. 4,
10.00

uul
uur
uur
uur
uur
uur
uur

B2 en 83 tfainen
HIlSfi CL - LENS CL ( hunstgras )
CZ en D1 trainen
HMSII D1 = I,ENS D2 (kunstgras )
I.ENS D3 en Dh trainen
ËENS E1 t/m E6 trainen
IENS Fl- t/n F5 treinen

Sponsorlo op

Veel energie is er in het voortreJect gestopt. Dit noest ook $e1 rant binnen IENS vas he
iets nieuws. Achteraf kurnen ïe zeer tevred.en ziJn, Want op enkele detsils na werd 6e
eerste sponsorloop een groot succes. Uiteindel-ijk liepen er zoru L30 Jeugdleden. Dit is
Íeer dan de helft, Va.n A2, 82, E3, C2 en D3, viel_ d.e ophomst tegen. A1,B1,,CL,D1,E1,E3,
El+ en E6 d.a.arentegen earen biJna in z'n geheel aanrezil. Keurig Jongens, zo hoort het oo
De vegbliJvers noeten voorlopig naar niet zeuren on extra ektiviteiten, Voort *at, hoortflat. Terug naar de loop zeLf. Een ge§l,aag(te ttag. De F-kLassers Eochten de spits EfbiJten
In totaaL 26 F-klessers liepen vele (te) kLeine rondJes. Daelna tie E-kLasseis. Zo,n iB
Jongens stonden te trappelen on te gaan. Er varen heJ,e goede lopers biJ. Daarna z\ D-
klassers en 15 C-klassers. Het rras we1 $at dJu}., naar het 6ing fantastiËch. A1s laatste d
A- en B-kl,assers. De 26 aanuezígen nanen het helaas niet zo serieus. Netuurlijk, jullie
uaren er vel naar de pelen stonden er niet voor niets. yia een spoísor een priJs voor cle
sneLste A- en B-klasser. Bealankt ! De tlri.e Jongens die het neeste geld binnen helen krij-
gen riog een leuke prijs van ons. N& het lopen kree6 iedereen vat te drinhen in het klub-
gebouv. laarna ontlerlj.ng voetbsl, Na het alouchen nog iets te eten en te tlrinken in het
klubgebouw. Dasrna ontving ietlereen ziJn sponsorlíJst. Nu is het de bealoeling,det Juuie
a1l-emaal naar je sponsors ga&n on het geLd te innen. A1s dit gebeurt is Lever dan het
geJ-d in een tlichte envelop rnet je naar en'het tedrag erop in bij paul vd. steen. we hope,
eind. oktober alLes retour te hebben. Als alles binnenkoÍrt dan ont.rangen we t Í 7000,-..Een gevel-tli8 succes. A11e fiedeuerker6 worden al6,nook hErtstikke bedankt en natuurlijk de
lopefs ook.

6
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A's' zaterdag worden er van de meeJte thuispelentle eLftal-fen elfgalfoto's genaakt. We
verzoeken iedereen om op tiJd. en in het Juiste , LENST enue klaer te staan. I,lanneer alleelftal]en op de foto staan kunnen de fotors via de Leiders vorden besteral voor s J-,- per
stuk. Heer nÍéulrs vofgt z.s.m.

AJax laat het afi'eten

Seste Pep en Ma,m

ondanks vele pogingen van onze kant orh Ín de herfstveek Íets net AJex te regelen was het
resu-Ltaat uiteindeliik nihil' WiJ zuLlen het eehter bliJven proberèn nart die ene keeris ons goed. bevallen. ZiJ kriJgen echter heel veeL veïzoeken binnen.

0p verzoek van een v,n onze oudels pl-aatsen viJ dit stukJe, vat ons inziens ver Duttig
kan zijn t.o,v. de oud.ers in het algeneen,

Ik hoop' da Jullie niet boos op me 'worden aIs jullie deze brief Lezen, naer Jurrie hetbÉaltiJd gezegd dat ik van niJn hart geen moordkuiL rroest naketr, Dus daàr ga ik dan.Herinreren iuuie Je d.ie ochtend toen niJn teaE noest spelen en jultie allebei zaten tekijken? Nou, ik hoop dat julrie niet boos worrlen, toen naakten Sutrie aat ik uij voorjullie schaande. Herinneren Jurlie Je nog d.at ik voor doel kwanl en toen vier? rk konjullÍe horen schreeuwen. tegen d.e keeper dat hiJ te6en niJ 
".n"prong 

en nÍJ tegen de vr-at{te duude. Dat is niet ziJn fout, maar dat is waarvoor hi; op hËt vèLd staat. Dan herinneie ie dat ju1Iie schreeuwden dat ik bii tie niddenliJn moàst bliJven? De ccéch had. miJ ge
zegd orx mÍin man te dekken en tlat kon niet als ik naar Jullie liisterden. TerviJI ikniet 'wist vat te doen' scoorale de tegenpartij. Toen schreeuuclen Jullie tegen me dat ik c-de verkeeïd.e plek stond. Jurlie haatd.en niet helenaal naar d.e coach noeten gaan om teprotesteren toen hiJ. me-van het veld. haalde. Hij is best goed, en aardig en bovendÍenveet hij vat hij doet. Trouvens hij is een vriJvilriger, àie ór." a"g naar weer bereid'Ís om te hefpen, omdat hiJ-het zotn leuk spel uinat. rn, geen van Juifie sprak tegen meop de terugweg, ik denk oEdat Ju1lie boos waren dat ik geèn aoelpuit had geoaakt. Ik hethet hartstíkte goed geprobeerd, .eaar geloof dat ik niet zo'n goeàe voetballel ben, Maaï,ik vind voetballen hartstikhe leuk, ve hebben net elkaar veel l-o1 tijdens d.e vedstriJdJeHet is ook een goed.e spoft' naar hoe kan ik het nu leren ar.s jullie me niet een goed.voorbeeld geven? Trouvens ' 

j-k speel voor de 1oJ, on in nijn veeken6 plezier te naken erondat ik sport leuk vind. rh lÍist niet dat Jul]ie zo teleuigestela zoi.àen zijn, ondat ikgeen ster ben.
. GroetJes,

u1 Ie zoon.I
i

i

j

12 oktober Sponsorlo op

Veel voorbereÍding en heeL r+at inensen moeten charteren voor deze l-oop. Denk ean b,v. ve1uitzetten, administratie, nenseD achter de bs.r en in d.e keuken, nedeverkers op het verdvoo? het tell-en van de ronales. A1 deze danes en heren, heel frarteli;lt bedankt voox uvmede,erking. wat ging het r-eu} err.enaar, iedereen uas op tiJd op r,nís 
"odut "rku 

gro"pop tiJd kon sterben. rn totaar hebben 129 sperers neegelopen, aè ti,laen vaarin de ver-schillende groepeu liepen varen goed ingeschat (betlankt T-heo) zodàt"ve niet één spelereoortiJdig.uit het loopparcours hebben noeten hafen, De sfeer $as niJne Ínziens erg goeden e.LIes liep behoorlijk gemoedelijk. Er varen bij a]le groepen behoórliJk veel suppor-ters' echt leult dus. vandaar nisschien d.at in somlig. g.ó"p"-o ,"", ,oirà"" gelolen eerdendèn ïe gedacht had.d.en. F'ntastisch Jongens, Ju]lÍe hebben net z'n arr.es ïuin j ?000,- bieLkaar 8e1open. Daar kar I,ENS r+eer heel veel-fiee doen, d.enk b.v, Íaar aan d.e vefe feestevan vori8 Jaar. oro te beginnen meteen varaf maandsg aó f[e ae herfstweek, 1{aar echt alletr'- E- en D-klassers aan mee kunnen d.oen. Korton de sponsorloop ïas een 
"rI;;;- ";-;; ffihopen op nooi veer Ín d.e herfstvakantie. GroetJes en u kunt snel ïeer nieu.ws vervachtenvan de j eugdfeco.

I



2989
2990
299]-
2992
2993

XI; I,ET\ SBEVIIE
I,ÍEECLqN VAN DE VOETBAIYIRENIGING ï,ENS
65ste Saargang.nunher 12, 2b ot<tober 1991t
tcitt+r**ll**at****t(*ír***Fiflt*lt****l+lttt**tí*tntt9 t***itt6í rtétt* tf,* *hfi fi $* tt**tÍÍ****tfitl fl tt* **i ** fl|rÍlr
OtrT]CIIE],:
I'Iieune Ieden.

J, ZuiderwiJk, Seza; 05-04-66; Nettelhorststraat A1:5, 2532 3P Den Haag,
H. Mos, Seza, 2l-lf-6\, PLantenoord 2TO, 25)+L ICI Den Haag, tel: 366UT\,
G. Aykanat, AJun, 1?-Ol+-7!, tt 0ord. )+8, 25bl+ fN Den Haag, tel: 36771h6,
I'1.A. A!Bl,an! ,Nun, 30-0ï-7r, Gerard. Doustraat l3'1 , 2126 NC Den Heag, t,eL: 389h806,
R. oosterveer, NS, 28-l-0-86, Nuaspeetlaaa 5!9, 2573 cK Den Heag, tel: 3896053,

Afvoeren els Iid.
2507 A.,AtteLhaoui.

Boetes j

Begistratiekosten l-e boeking f 20,-: I,L Frantzen, O.T.'vd, Laar,
Admini stratiekosten strafzaak f 20,-: P, fiitzert.
Adninistratlekosteu strafzaek 5 35,-: R.J. Spaans, M. osnan, D. tle GriJze, P. Pronk.
{3etaIing dient per ongeande te gebeuren,
bankrekening a29927229 nÈbobeDk Den Haag,
dÍng .van t'3gETE' .

aloor ovenoaklng op
t.a.Y, rrv,v. LEISTT

SlroreKen].ng JJbí-LI Oï -,

te RijsriJk, oÉder ver:m€I-

Het Bestuur.

Marce1 Iícops, keeper van tte ZatertlBg-selektie , heeft afgeLopen donderd.ag, na de ïed-
striJd C.W.P. - LENS ze 1, een euto-ongeluk gehaa. Marcel, tlie ais. passagier in een.

.auto zat, bekva.m zoalanig letseL dat hlJ overgebracht weral naar het Leyenburg ZÍekènhuis,
- elvaar bij verd opgenonen. NE oilderzoek bIëek hiJ buiten een zvare hersenschualding,
,zwaar letse1 aan zÍJn gezicht te hebben opgeLopen. bovenclien bl-eek hiJ een uit d.e kon
6eschoten beup te heblen. Marce] na.roens heèl. LENS venst (le reaactÍe Jou lieel vee]. sterk-
te en een voorspoedig herstel-. Voor degene die Marèel vil-l-eu bezoeken of een kaertJe
villen sturen voLgt bier het adres: Ma.rcel Knols, Leyenturg Ziekenhuis, 5e etage kamer
2.

Martien Warnenhoven, ons LENS lial alie heel lang ziek is geweest, laat ons veten dat hij
l,EItlS bedankt voor d.e getoonale beLa.ngstelling tildens ziJn ziekte, Martien, d.ie Be1uld(ig
alveer is gesígnaleerrl op LEI{S, is nog niet volledig herstel-d. I{iJ wensen Je rtan ook
een voorspoeàig en volledlg hersteL toe,

A, s . zond,ag LENS - Crorov1iet. De eersie thuisvedstriJd o.l-.v. Maarten. Rog.

De tr! èn Jrt trofee
Afgel-open zond.ag trebben viJ fuieL cs^ns, èe Jeugdtrainer van A-J eugatsëlektie bereid ge-
vonden on de punten te geven biJ tle vedstriJd Krenenburg - LEIS. AIs oua-kéeper noet
Je zeker. genoten hebben ven Patrick Puister. AL net aI bedankt voor Je med.ewerki.ng eE
voor het verslag, WiJ var d.e retlactÍe hopen ook dat er voor L,ENS zondag l- een krachtig
hogedru-kgebieè tnag aankonen, Al-leen zien viJ Me.erten ROg nog niet als.een soor t'Pe}Ie-
boertt voor de groep etaan.

I(raEenburg - LENS

Uitgerekend d.e eerste wedstriJö ond.er l-eidÍng van miJn nieuve |tbaasrr op het technische
vlak werd geheel onverrrachts niJ verzocht ou d.eze nitldag te bestetlen a€'n het analiseren
van de Írhoofd:aachtr! tlJöens deze wedstrijd. PositÍef reagelend. op.dit verzoek, besefte
lk dat er 'eÍeer een zvere taak op miJn schouder's rustte, veut eenEaal uitgenodigtl voor

. illt soort &ctiviteiten, betekent aloorgaens dat Je biJ het legioen "kenners" béhoord.'.'
Daar er tie afgeloperl naand. nogal het nodige de revue heeft gep&sseerd, wès een ieder
toch vel zeer geinteresseerd naar de verrichtingen van onze boys. De rrantlere discipli-
nerr gelracht d.oor interÍmtrainàr Dhr. J. Gerrltzen, verd. Deer tevrèd.enheid. van Ifu vaar-
nemer verder d.oolgevoerd en uitgeverkt. opvaLlenclste detail tlat ik deze week en vannld-
dag heb mogel constateren vas ríeI öe overeenlomst tussen het weertype eD de trainings
en 1íe6triJ d,activiteiten.
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Hoezo, zult U zich afi/ragen, velnu de veersoestandigheden als zovel- de trainingsarbeid.Ysren beide on<Ierhevig aan wlndkra'cht 10. ZondagridÀeg varen beicle (weer en voetbal )rÍederon aan eLkaar gelraagd, rustig en kir net ai en toe een grillig ,oruni. ik;i;:'herfstveer &fgearissel,d door een grillige regenbuÍ). Zo ook aË *ua"ïrijO, een gezapig po_tie uet èrie Yoetbal-nomenten waarbiJ ie even opveerd.e, teseten tvee tiaaie d.oelpulten er.een perfect Sestopte penalty van Patrick Puister, d.ie hiermee aantoonde dat hij in iedergeval geen fast heeft van vorn verr-ies, ..integencreel zelfs. over de vedstriJd ar.s zo-danig beb j.k niet erg veel meer med.e te deIen,. Kranenburg .kon en wilde niet, LEI,IS dearertegen kon en wilde ve1 mear ze.t nog omstrengeid in rre gèJpannen en berad.en sfeer van delaatste Treken. Wanneer deze omstïengeling van psychoLogische aard. word.t verbroken doorovervinniningen ' vederzijals vertrouven gekoppelè aan de terugkeer vsn het pl-ezier in hetvoetbar d€.n kan vat niJ betreft de "r-ente" nu..ar aoorgevoerdË veranderirg.r, in de positineLe bezetting, noet het tocb nogellJk ziJn om de top vsn het kLassement binnenkort tochte bezoeken naar d.an rÍer voor een Langere temiJn. Eèt vas rniJ een g"ro"gr, oTr, zeer ze_ker vanmiddag een positieve bijdrage te Leveren t.b.v. onze cl,ub.

fuiel cans

Jeugd-trainer
De tussen st8.nd vandeE+Jtrofée
De voorlopige stand om de I + J trofée na zes vedstriJden. Ond.erstaand.e stanal gèeft eenwat vertelend beeld, otltla,t aa"n het ej.nd. van het seizoÀn pes bekeken kan vorden of de be-treffend.e spel"eïs rdniraaal 15 vedstriJden gespeeld. noet Èebben ou l[ee te kunnen alingen.
1) Patrick puister.
2) Maïtin Leyend.ekker
3 ) I'red. Spa

-!) l{arco Endlich
!) xdvard EndLich

íet l+l+

net 39
net 33
met 35
Eet 3,

punten
punten
punten
puntel
punten

u:it
uit
uit
uit
uit

zes ïedstriJtlen
ze.s. ïetistriJ den
vijf vedstriJden
zes 'wedstriJ den
zes IÍed.stri j alen

5:1". r"1 
.1"- spannend. aal gg top. Vdrnetdenswaardig is, ds.t er een paar spelers met eennoger gem] dde-Lde, naar beduidend lager in het a,antal wedstrijd.en ziJa,

A.s. Zondag LENS - CromyLiet.
(r)entrée op LENS.

Zullen de boyrs, Maarten 2 pu-nten geven, voor ziJn

0p de voetbalve ld.en van afgelopen ueekend

Toen ik afgeropen zaterdag op rJENS kvam, zat Dick Hoonig (trainer van cl) nog na te ge-nieten .,a.n ztn tweed.e competitíe over"vinning. fiiJ zei dàn ootr, dat zrn arag niet meerstuk kon. Narens de retlactie van harte gefeiiciteertt en ulteraa.rd. ook LsÀ d.e spelers,Hant die moeten het tensrotte op het verd. aloen. rÉter op de dag hoorde ik van TonI s-GravendiJk, det de DI net -goèd vefdspel vertliend van neale cóncurrent, laetlwartier,
haal gewoanen. 0m kvart voor één zou 81 aa.ntxed.en tegen v-Ilc. vooraf had ik op een geliJk-spel Sehoopt ' v&t uiteindelijk er best in had gezeten. vrÍj snel kvauen ze door eeri solovan xobert Pronk op 1-0. Jamer van xobert ,o.rÀ ik, dat hij het tot uei einae van d.e wed.striJd net gepingel vir-de forceren. Robert, Je noet echt nèer vertrouwen in Je ned.espe-Lers hebben. Die 1-0 voorsprong wisten ze iang aet kunst en vliegÍrerk vast te houaren,
InE ar na een sLecht afgeslagen corner, vaarbiJ ze alfemaa] breven staan, vÍst, wc 1_1 tescoren' vl-ak d.aarn' viel de 1-2 en zo gingen ze ook d.e rust in. Na rust een aanvallend.
LENSr- net vol-doe'de nogelijkheden, maar hÀlaas viel d.e J--J aan de analere kant. I.Ias hetgeen bultenspel, craudio? van Edwin hoorde ik thuis n.r-. van ver.. lliJ kond.en het va.nonze pl-aats helaa.E niet constateren. f,ort daarop kwam wc nog op J--r+ en 1-r. Dat iichard.Doua' nog 2-5 wist te scoren is leuk voor de ;onien, maa.r mijn nidd.ag was eigenr-ijk a1vergald. oké cle discipline op het veld en rrei vàlaspel- is on te huiien, I{ie lre daar deschuld van moeten geven, veet ik eigenriJk niet meer, &aar ars.t tlie Jongens zolengzaner-hand niet meer ,Íeten 'ÍÍau,r ze aan toe zi;n is duidelijk te zien, wie-geËrt b.v. de

. rcoach" vBn !ErI{S het recht om dvars on." but veld te Iopen, vannee" àu,rua"t.i;d i.n vol-f€gang is. TerviJl hii ,discipline" hoog in ztn vaéndel- heeft staan, geert àe ="Ë"tà;"""i--ter b'v. recht om een vriJe trap aan iENs t.rug te dÍaaien in een vrr.je tra.p s.an vuc,omdet Michel geen vriie man z&g staan naar wie hiJ de baI kon 
"p"r"n. 

"ort, vond de scheid.rechter' zoEder aan te d-ringen, te Lang d.uren. Dit v'as trouwensl é6n van ale vele scheid.s-rechterli jke dva.lingen.
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0u terug te komen op d.e &isciprine. op het ve]d. Bepaatde ilingen kan ,oen rang zren e.an-kouen, dus kan &en het ook op tijà vó6rkomen. Dan Àoeft het iestuur ook uieÏ i"-rtirir*vanneer het k{aad. is geschieè. 
-Er ziin twee s}elers uit het veld gestuurd, naar het hs.d-dan er ook vieï kunnen ziJnn. Ook de constantè onrust bÍnnen het team kil ;i;; ;;; ;;;_d'e ' Dan hebben we een !Íal-k-man affs.ire, dan een flipperkest affaire, d.er vordt ienandgestreft on een verkeerd meegenomen ta6 op tra.iniog,-*aa, j.ngeval ,É, oood nocht hiJ veLaa'ntred'en. wanneer raag ienand niet spelen als hij Èà., or n ei trainj.ngen oqersLaat en deantler wel,? om terug te konen op_het slechte sper. Nienand naakt nij *i5" art het wegvar_len van één sperer, d.e and.eren ineens niets eer kunnen. vor-gens ,iJ i" "" vor-d.oend.eklíariteit, maa.r de juiste ns.n op de juiste pLaats zien te trrilgen. Érrr"", it e, aiieenniet zou uitkouen en ttat is echt geen schanàe, d.an zou ik teniinste on adyies vragen. Dia1les scbrijf ik niet, on een h(,tze op te voeïen, maar ik ben en ver-en met mii, eenvreselijke liefhebber ven nooi voetbaf, vaar echt vel ruinte is voor stevj-g voetbal.Mooi voetbaL kan niet aLtiid, ma.ar met inzet kan het ook $eleens boeiend ziJn. frouwens,hoe hebben ve niet genoten van psv- Ajex. AIs neutrafe toeschouwer ,." a. ,ïi=ru,;-;;;;:']angriJk, naar dat er ook open gevoetbald. kan vorden, dat hebben ve krmnen zÍen. Danzijn de genaakte fouten j a.emer voor d.e betrokkene, E€.a,r belangriJk dat ze gena8kt kunnen'worden. Hoe afgrij ser-ijk L,as de nedstrijd in vergeliJking ven-Neàerlrnd tu;;;-p;;tffiïvaar alLeen rt resu-ltaat geld. 0n baff drie begon de weaitr:.3a LENS Al, tegen LaakkrÍa.r-tier A1' Het zou een spaDnend.e ved.striJd. krmnen vorden, vant het waren tvee pr_oegen, diein d-e top needraaide. Het ïespect voor eLkaaxs kvaliteiten waïen ge groot om er een gen-trekkelijke parti-j van te maken. De z'wa.kte vEn de laatste nan van LaakkvartÍer ha.d dooronze spits meer uitgebuit hr:lnen worden on bij hen te gaan staan en niet constant in d.ebuurt.ve"n hun voorstopper te briJven. Det dÍe laatste man beter kon praten, althans innegatieve zin, bleek later in de vedstrjJd toen d.e scheids"echter noàdgedwongen d.e ve6-striJd noest staken, onctat hiJ hem na d.e wedstrÍJd zou opvachten. gerwi:r de scheid.srechter terecht iemand van Laakkwartier uit het've1d stuurde-, or u.., 

"r"tile overtred.ingop Erkim. Opzich vas het geen onsportieve wedstrijd, Erg J8Jnmer! op ,oioag heb ik de twe;
1:-h:1ft."': LENS 3- tegen I(ranenburg 1 kunnen bekiJken, rr verd !0e gezegd, buiten de eer,

- sre 4) ,ornuten, weinig genist te hebben. vlak na rust wist Marco Endrici óp 
"rrrg".run 

,rí'Marcel zaalberg koer te-s99ren en even later ga.f Marco, patrict gos; de gelegenheid om2-0 te scoren' De bereiatuil-ligheid is er wel,-naar vat zal, er een hoop moeten gebeur.enon hier een Boed. draa,ienè te8'n van te malen. van&f het midalenvefd vinà it LENS heel ergkwetsbaar ' zod8.t de achterhoede ond.er te grote tlruk komt te voetballen. cisteren hebbenwe het mede d'oor een in vorn ziJnde patriók puister, kunnen redden. IíiJ uist met eenaantaL tlappere red'dingen ook nog een stnafschop te stoppen. (ttil ,oui àe redactie tocheens verteLlen' a'at hiJ op een gegeven noment in het doelgebÍed aan het zoeken vas. Da.thiJ op een gegeven noment aan een Kranenburg speler heel vriendelijk vroeg of hiJ z'nbanden mocht behouden, Yonden wiJ vef terecít,-vant de aanvoerder ian Kranenburg deeald1"T lto vooraf een poging ztn benen mininaar- te br-esseren). óna."r" d.eze natige ved.-striJd' hoop ik net heel LENS, dat d.eze overvinning d.e l-angvervachte o[Igekeer za1 ziJn.
Redactie .

Pupil va,n de veek

EerfstIíeek

voor de weèst'rijd LENS - croelfiet is de keus gevalren op - Eaàied oened. - een i,Jzer-sterke verdediger van D2. I{iJ vensen Rahied een prezierile dag en hopen d.at ook jiJ veelgelu.k aan het eerste kunt geven, zodat zij,a,s. zondag oà tveà punteir op r,ENS houden.

TÍjdens de vakanties is er altiJd. wat te d.oen op IENS, hetgeen in de herfstvakantj.e ve1veer eens duitleliJk is gevorden. Onze jeugtl verd getrÀcteeid op a11er1ei activiteiten.,EigealiJk teveel om op te noeren. Dit allàs'is neàe eogelijk g-emaakt door alte noed.ersdie net alLe enthousiasr4e de kinderen van naties en tlroogJes hebben voorzien. NetuurLijkEogen ríe dan de A- en B-klassers niet vergeten die op hei veld. actief waren. E6n perfect€rÍeek. Natuurr-ijk kunnen we dan Klaas en corry van Dièmen niet vergeten, die de Jeugdheeft voorzien van vers fruit. Die aard.ige ,un"en va, ,t Karrewiel zijí gerukki.g altijd'beried on te her.pen tijdens d.it soort "cii.rituiten, onze dank hierrrooi is groot. op naarde yol,gende va.kantie .

-? _
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KlaverJassen en Jokeren

Dit Jaar zou er Been kaa,rtavond.en leorganlseerd worden oE tie situpeLe realen d.Et nieuanti
binnen LENS het ,rilae organiseren.. Dit.vonden Jos Witting, Jan l{a.m en Indr6 Christ niet
zo geslaagd. Een voetbalelub, en dat i6 en bLiJft LENS a1tiJd., zond.er kaarts.vonden, be-
staat niet. Afthans da.t vinden bovengenoende heren. &r ziJ hopen U natuurJ_iJk ook. WiJ
ziln voorneners een kLeverJas-drlve van 2 x l+ avoncleí te orgauiseren, De eerste serie vÉ
l+ avond.en zulien ziJn op tte vriJdagavooden l-; L5 en 2L november met d.e sLotavond op vrij.
deg 20 decenber. De inschriJving voor deze 4 avond.en is op de eerste avond l- nove[ber
1991. De eanvs.ng van aIle avond.en zal ziJn op 20.00 uur. Voor d.egene die niet vit.Ien
kls.verJassen is er ook een nogeliJkhelè om te Jokeren. Na deze kerstdrive zal- de d.ata be
kend. woralen gemsakt voor (le volgende serie van l+ avonden, de Peasèrive. Eet inschriJf-
gel-d per ayontl en per koppel f 15,- voor het klaverJassen. En voor het Jokeren vordt'
Í 5,- per persoon gerekenal. AI1e ontvangen geLden vorden in priJzen omgezet. Er zu1len ,

prijzen per avond, per serie van à avonden eri tle vinnaar van de Kerst- en Peastlriye te-
zamen zal een vermelding op het rrtinnenbord[ kriJgeE, Beste LENSers en natuur]-iJk d.e in-
trotlucées, er voralt veer iets gezetligs geor§aniseerd. Laat ons niet in de steek. ver-
d.ere infonaJie in d.e volgead.e lE'Ils-reyue of biJ ons.

Je.n lïa,lo

. Jos Witting
Antlré Christ,

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENTOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitsl-aAen 20 oktober
Kranenburg 3-

iExs 2
IENS L
Kijktluin 3
LENS 6
IENS ?
Zoete:meer 3

.00 uur

- LENS ].
- Tonegido 2
- Voee1 2
- IENS 5

- nelfia 6
- lyra I
_ LENS B

o-2
1-3
afgek.
aÍgek.
l+-4
2-6
afgek.

Wed.strl d aEma oktober
1
10.30
r.0.30
11.00
1l+ . oo
10 .00
LL.00

uu!
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
lJilheLmus 2
DHI. 3
LENS 5
RKSVM 7
oliveo l-l-
],ENS B

Cïonvliet I
LENS 2
IEI{S l+

AÍchipel 3
I,ENS 6
IENS T
H3S t2

5\3ltor?
6to/rogj
,rt+hoTï
562/3to'
57o/3!+9
6?613216
6?8/327t

vtl. Enden
van Sprang
èe Jong
Lachnann
n. n.
n,D.
n. n.

H

D

v1

v3
Reseryep roArFmma bi,l alcehe Ie afkeurinq
12.30
11.00

uur Excelsior | 20/L- IENS 1
uur LENS 2 - tra.inen.

Wedstri d anma

vr

5l+3/1058
6tolao9,
,r\/3078
562l3aott
,70/3150
626l3zr\
628/3267

ers bekend geEa&kt .
.' de Gril se

entle reek I novenber )
- IENS l" j

- Papendrecht 2
-SEP2
- I,ENS 5

- Den lIoorh 5

- Den Iloorn 9
- IENS 8

kutstgras

J.W. Wes§e1s
L. Ha.rrenann

l_ .00 uur WIK ].
IENS 2
],ENS lr
DZS 2
LTNS 6
T,XNS 7
SEP 7

11.00
11.00
l-2 . 00
13. 00
IL. 00
1b.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

n. n.
n, D.
n.n.
n.n,
n.n.

OPSTELIINGEN,

].,,ENS 6
IENS ?
I,ENS 8

IENS L en 2: vorden door d.e train
LENS b ... : a.ls bekend.o zonder D
LENS 5 : als bekend

)r

"tl+

als bekend,
a].s bekend
als bekend.



AF'SCHATJVEN

LENS
LENS
I,ENS
I,ENS
IENS
I,ENS

en1
)r

5
6
7
B

a. biJ de trainers
M. vil. MeuLen
W. HeÍjnen
F. v. KniJ ff
G. DuyuesteiJn
R. Keus

02522-30989
o?o-3h6]0BB
070-3897U6
01891-179h3
070-360151r-

teL:
tel:
tel-:
tel-:
tel-:

IIGGING TERBEINEN:
Wi l-he l-ulu s
DHI
NKSVM
0.Liveo

z2,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z IANGS DE SPONTEN VA}I DE Z . }.,1 . LADDER Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,T.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Uitsl-agen Zaterd.as 19 oktober 1991
Postel-ia 1
svGw/cEB 3
EOC 3

hogranma zalerdag 26 oktober 1991

- Westvlietueg ll, Leidschendam nabij StarIÍfU, tet: 3866595
- Sportpark Brasserskaale, De1ft, tell Ol5-]-3lrTZ.
- Sportpark rPolanen?, Duyvenvoordestraat , Monster, te1: 0LTI9-l+5723. ..
- Sportpark rDe Groene lliJdtër, Sporttaan 2, piJnacker, tel: 0l_?36-921UI.

I,ENS
LENS
LENS

1

3

0-3
2-0

10-1

rt+.:Ó uur t nNS f-
12.00 uur IENS 2
1\,30 uur LENS 3

- Wassenaar 1
- -DevJ o l+

- Dorr )+

n. v.
F,B.

Gij zen
Starke
,n.

\026
to6'(
r-308

ao25
1066
1301+

n

EventueLe afneldingen voor 1 en 2 biJ Hans d.e Bruyn, tel_: 015-61-2396.

Pro a.ntra zate 2. novenber 1 t-
1 .30 uur HISV 1 - LENS
12.l+5 uur Lyra 5 - IENS

.11+.30 uur Duinoord. 7 - IENS

OPSIEI,IING ],ENS 3 :

E. Haket, c. Kuiper, C. Lipman, W. vd.. Meer, S. Nianat, E. Knops, N. Jagesar, ll. Stuif-
bergen, J. Kouuenhoyen, L. Mantel_ (A), W. Mos, J. Zuiderwijk, zond.er M. osman.
Afneld.en biJ L. Mantel-, tel: 0?0-31-0?426.

Naar aanleiding van enig onduid.eLijkheitt betreffenale een juiste taakverdeling biJ de
Seza voJ-6t nognaafs een opgave hierval:
Trainer Selektie: Ilans de Bruyn, tel: OL5-6a2396.
Ieider LENS 1: Andre Spa, tel: O7O-329LI37.
Verzorging k3-eding/materieal: Andre Spa.
Verzorgster Se.Lektie: Jaqueline Heydra, tel; OTO-393h)+06.
Leider LENS 2: 3en vd, Nouland, tet: 0?0-3962016.
Aanvoerder LENS 3: L. I{entel, tel: 0?0-31-0?\26.
of biJ de seko : B. Bergenhenegouven , tel: 0?0-3231390.

A. Bergenhenegouven, tel: 0?0-3660658.

BiJ al-gehele afkeuring op zeterdag Ís er voor de selektie on 13.00 uur trainen.
Ma-a.ndag 28 oktober 1991

Tl-
2
3

n.B.
I.I. H.

d Spek
Gaal-en

n n

19.30 uur LENS 2

Postalia - LENS za L

- DUNO (vr. )

Door de verscberpte spel-regels moest I,ENS afgel-open zaterdag drie spel-ers vegens schor-
singen missen. Om eansluiting met de top te behouaten moest van het hoger gekls.sseerale
Postel,ia gevonnen Horden. In de eerste heIft, met wind. tegen, kon postalia het LENS maar
1 kw&rtiertie noeilijk naken. Na het eeïste kwartier had.d.en we de vedstrij4 onder con-
tro]e, naar een hand.vol kaJrsen werd. in d.e eerste helft helaas gentist. Na de rust verd.
het a1 snel 0-1 toen Peter Krol uit een hoekschop vriJ kon inschieten. Een klrartÍertje
fater was het aI 0-2 toen Co 'ran Stee veer eens een ouderuetse solo liet zieE en de kee-
per met een schuiver passeerde. Daarmee was ale wed.strijd gespeeld, aLhoewel Postalie nog
was kLeine kansjes kreeg ( kopbat op de kruising, baL van de J.iJn gehaald).



In de laatste ninuut sl,oeg een apeler v
Ifto1 vana.f tle stip 'de eindstand. van 0-3
aan onze neus voorbiJ te gasn ondet Qui
2e periotletitel voor IENS vordt!

an Posts.lia de bsl uit het ttoe], waerop peter
bepaaltle. Helees bleek d.e eerste periodetitel

ck Steps gèwonnen had. Het is duidÀIiJk det ale

RÍ chard. HuLst.

IIet j.s zaterd.ag 19 oktober; Het storot en xegent. Kortom d.e herfst 1iJkt begonnen. Netal-s ik ne in bed nog even vil omdraaien, gaat de telefoon (betiankt ,roË). rt vordt er aarherinneral ds't ik moet voetbaLlen. Nedat ik en het teen eerst het trÍesie bericht hor:enover het ongelut dat Marcel Knops heeft gehatt (nanens arre sperers van IrENS 3 sterkteMercel-) horen we eYen later een bericht van ireàt andere orde. Eenk Kounenhoven stopt navele Jaren ers rraktief, voetbarr-e} btJ rxNS. HiJ uordt hiet-sper.enat Iid.. Ja.nner, naarIÍe zuJ-]en ziJn beslissing moeten respecteren. De carriere yan Henk heeft hoogte- en dieptepunten gekend. Het hoogtepunt uit ziJn carriere .oes vor.gens Eij ziJn doelpunt in denedstrijd Eoc 3- r,ENS l+, vorig seizoen. Met een fantastisàh st,:.titaríet1" verraste hiJtoen d.e keeper (en het elftal). IJaat nu toevalfig EOC 3 vederon de tegeistander ziJn.zit er ,oisschien weer een verrassing in ?? IIelsas niet. Na een goed.e éerste nerrt ï3_t)vieLen ve In tle tseede helft ver terug. Nad.at de scheid.srechter had. afgefloten bfeek deelnd.stand 10-1 te zijn (tt)l.Ie geven echter de noed. niet op. De eerste-punten ziJn inaantocht. ilenk' Jongen, bettsrkt ïoor e1les en ve hopen Je voortaar vexeii;hs r;;;; ;;""liJnen te bliJven zien. . r,s,urens Mantel.

7.7,ZZZZZZZZ7.?.7,ZZZZ
ZZAAIVOXf,BAIZ'I,
ZZZZZZZZZZZT.ZZZZZ

De &fBcheialsved.stri ld. van flenk Koirwenhoyen (rENs 3)

Uitslasen 1lr t /n 18 oktober
EOC 2 - IENS 2 l*-5 

:

IÍed.stri .i dprocrame 25 oktober t/n B november
Vril dag 25 oktober
20.20 uur LENS 1
2L.15 uur RAVA ,
Zaterdag 26 oktober
l-9.00 uur LENS 2

VerzeJtreLen :

1B
R3B

- De L,ely toernooi Bolnes
17,30 uur. Alpina, Kneuterdijk.

- HIX'IDo 1
- I,ENS I+

- srco l_

- Buitenhof 3
-BTC3

I

i

- Sijthoff Pers 1
- IENS 2
- tEx'rs 3

R1C De tr'luit

1B 0ranJ eplein

F2D
R38

Houtrust
Houtrust

De Schi-lp
Houtrust

OranJeplein
BICDEo-ha1
De Schilp

y2
1t2

Maandae 28 o[.tober
21.30 uur The YeLlovs Z - LINS 2

lloensdag 30 oktobe
22.20 uuï LENS L

Vri L noYenber
19.00 uur IENS 3 *
19.h5 uur LENS l+ *
Maand.ag I november
20.20 uur I,ENS t-
1!.\0 uur RKDEO 3
21,\0 uur SiJthoff pers 2

Dinsdag 5 novenber
20.30 uur IENS 4 *

1B
n1c
B2D

v2
v2

Y2

* LENS 3 en ll: zelf scheidsrechter l-everen.

- !íestl-andia B B3B Houtrust

Spo.rtpark rfrener, Schaapveg 2, RiJsviJk.
Houtrust\,reg 200.
FLuitpolderplein 1, Leid.schend.sr.
SLicherstra.at l-L,
Sporbparkueg, Nootdorp.

i

l,igging sportha].len
De Schil-p
Eoutrust
De tr'Luit
0ranJepJ-ein
RKDIO-hal

6
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A.s zaterd.ag 1\.30 uur VUC Al- - LENS A]. . GeeÍ ons Jeugttteam d.e steun. Kon kiJken!

VIN IIET JEUGDFRONT

Algemeen kontaktpelsoon: Paul v.d.Steen, Chopinstraat l-03, 2151 SV Den Haag.

==========:==============::t==Ï131t1==:li=::::=:::::::=:!::11:=ït3=3Ïlt======
Wedstrij dproglarmi. A-B-C-D-E en F jeugd.

ELfbal datum aanvang tesenstander ult/thuis terrein/ve1d sa.B. k. Lens

Afbell-en voor onderstaand.e vedstriJ tlen a1leen biJ paul v.d.Steen (397015\)
zo snel- mogeliJk doch uiterl-ijk voor vriJ <Iega'Iond. L9.00 uuï. BiJ geen gehoor
bel1en near Fred Grens (3635h8). In uiterst,e nood nog op zirterdagmorgen op
LENS ( 3661,31-h ) na B.OO uur biJ ienand rrau de jeugdkormissie.

A_1

te
B1

B2

26 okt
2b o-kt
26 okt
28 okt
26 okt
28 okt
26 okt
26 okt
26 okt
26 okt
26 okt
26 okt
26 okt
26 okt
26 okt
26 okt
28 okt
26 okt
2B okt
26 okt
28 okt
26 okt
28 okt
26 ol<t
2? okt
2 b olrt
27 okt
26 okt
2ï okt
26 okt
2J okt
26 okt
2l okt

th.30
1l+.30
].2.l+5
r-9 .00
12 .30
r-9 ,00
1\ .30
L2.30
13 ,00
10, \,
9.30
9.3b

VIJC A1 uit rt Kleine l,oo
SVr35 A2 uit Brienenlaan/Wtnaar
Quick B1 uit Sav. Lohnanlaan
VEf,O 81 uit Noordveg
Iaal-dviJk 32 uit Hoge Bonen/Nrvijk
YELO 82 thuis y2
Groen WÍt,t58/81 uit ' Hengetolaan
nel-fia Cl uit MozartLaan/Defft
HBS Cl+ uit Deel en Bergselaan
IIW Dl- thuis V3
HMSH Dl thuis VI
S0À Dl thuis V3
]IMSH D2 thuis VI
Vredenburch E2 thuis y2
Duindorp SV 82 thuis Yz
VIOS E3 thuis V2
Extta training op LENS (zÍe kopy )
DSo E6 thuis yZ
Extra training op LENS (zie kopy )
Juventas E2 thuis \2
Extra training op IENS (zie hopy )
HTSV El tbuis Y2
Extra training op LENS (zie hopy )
RVC Fl uit Sppark Pr.Irene
onderling voetb8l op IENS (zie kopy)
Den Hoorn tr'l uit
0nderling voetbal op LENS (zie kopy )
Postduiven Fl uit ldadest eijn
Onderling voetbaL op LENS (zie kopy )
Te l,lerve tr'2 uit Vred.enburchveg
Onrlerling voetbal op LEïS (zie kopy )
Quick F? uit Sev.Lobmanlaan
Onderling voetbal op LENS (zie kopy)

13.00 ( auto )
12.30 (Bus )
11.1+5 ( Quich)
tB.oo(wlo)
u.15 (auto ) .

18.15
13.30
11 .15 ( auto )
11. [9 ( fiets )
L0. 00

9. 00
9. 00

11. 30
9.00

11.00
9 .00

16. \5
11.00
16. \5
13.00
16. \5
13.00
16.\5
:-O , L5 ( auto )
12 .30
10.00 ( auto )
12.30
9.00(auto)

r< .5u
8.30 (auto )

12. 30
9.00 (auto )

12.30

tra

C1
c2
D1
D2
D3
Dl+

nL
E2
E3

a

El+

E'

x6

F1

T2

r'3

Ib

F5

L2 .00
9 .30

l-L.30
9.30

1T. oo
i-1 .30
1? .00
13 .30
l-?.00
13. 30
1? .00
1l-. 00
12. \5
11,00
12.\5
10 ,00
t?'.\5
9.

l,2.
I0.
t2.

30
l+5

00
l+5

BIJZONDERHEDEN :

-aanïezig Juko vansf 8.30 uur: A. vd. Donck, H. Hagedoorn, p. vd. Steen.
-geBrne ouders met vervoer voorr LENS A1,B2,CI,F1 t/n !5.
-LXNS A2 gaat net de bus. Striplenkaart nee. Verzamel,en op LENS tl
-lees onderstaantle kopy goed. d.oor.
-ZATERDAG SPONSORIOOPGEIO TNI.,EYEREI{ A.U.B. r! ! ! !

-opstellÍngen als bekend. net uj.tzond.ering van:

o LXNS AI zonder P. Hitzert (geschorst) en met D. HeÍns.
o IJENS 42 met M. Arslan eD G, Aykanat. leider: W. Heijnen.
o ],ENS B1 zonde" A. eL BattÍoui en R. proDk (beide geschorst).
o IENS B2 zond.eï M. ALting (bÍJ 81) en rnet R. vd. Bee en M. vd. Berg.
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o LENS D3 zonder. M. Postema en met n. rKangtie en J. pewirottlkroEo.
o LENS D\ zonder R.' Kanglie (zie D3), 

1

o LENS E2 net R. Kaffe.
o LENS Elr net F. Elkaaliri.
De overige opstelling ziJn a1s vorige reek.

I

============l==J==========
I,EVXR HET SPONSORT.OOPGEI.^D ZATERDAG IT ! I ! I

------------:
Afsekelrrtl of niet
Een retiefiJk duid.eliJk stukJe vorige reek dachten viJ, Toch nog veer telefoontJes biJ
PeuI vtl, Steen tbuis. Fout, fout, fout:. Toch nog veel- telefoontJes van spelers van A1
I'/m C2 op IJ$IS. tr'out, fout, fout. Spelérs van AI t/m C2 kiJken of naar LokateL TV of tte
Haagsche Courant TV. Slechts speLers vàn DI t/n I'5 nogen naar LENS beIlen teL: 366131I
en tlus niet nae.r PauL vd. Steen thuis. Gaarne .eenled.ers medeverking,

Schaduvprogra.ma

rs het volledige konpetitievoetbal afgekeurd dan gaan lnU natuurliJk vel iets aloen.
KoE dan aLlenaal naar LENS toe net biJ je: eigen LgNSkledins , voetbslschoenen, gtrrmschoe-
nen en een trainingspak. We proberen nog lrat wedstrÍJden te regefen. Lukt dlt ntet dan
Saan ïe ergens trainen. Met de eLlerklelnste eventueel in de zaal. We verwachten aLle
spelers en leid.ers op de ond.erstaande tijilen:

A1,A2,82 en 83 trai.nen
81 - LENS 81 r (kr:nstgras )
CI - IJENS Ct ( kr:nstgras )
C2 en Dl traineri L i

DJ. - LENS D2 i (krinstgras)
D3 en D\ traiDen
EI t/n E6 trainen ,

F1 t/n I'5 trainen ,

SaaenkoEst lXX,lS
13,00

'L]-, l+,
r.0.30
10. U5

9.30
12,00
IL. 00
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

IENS
HI'ISH

HI{SH
IiENS
HMSE

IJITIS
IEIIIS
IflTS

13.00
10. \5

9. 30
10. \5

8. \5
1?.00
1t .00
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

OnderLine voetbal, Fl t /n I'5
0p zondag 27 oktober verwachten we veer heel veel F-klassers on lekler é6n uur onder-
Ling te voetbellen. OE 12.30 uur omkleden en na het voettallen douchen en vie veet nog
naar IjENS 1 - CroEvLiet 3. kiJkeu.

Extra trainine E3 t/n E6

0p naandag 28 oktober een extra training voor alLe spelers van Elr, El+ en E6 en ook voor
de spel-ers Yan E3 die niet biJ tle selektie zitten. Kon on l-6.115 uur. Er vordt tot LB.OO
uur getraind. I

IEYER HET SPONSORIOOPGELD ZATEBDAG IN ! I ! !

looptrainÍng
Op donderdag 31 oktober looptraining voor de uitgenbttigde A- en B-klassers. De B-kLas-
sers van 19.00 t/n 19.U5 uur en d.e A-klassers ver L9.b5 t/m 20.30 uur. Een week later,
donclerdag T november, ziJn de uitgenodigde c- en D-klassers veer Ban de beurt.

tr'oto I s i
i

De eerste serie Íotots zijn klaar. A.s.l zaterdag kunnen d.e sperers ven D2 t/m E6 d.e
fotors biJbestellen doo" Í 1,- te beteren, Een vader of Eoeder per eIfta] za] gevraagd
vortlen dÍt te gaan regelen. De bijbestellingen kunnen ingeleverd vord.en (met het gel-à)
bij Paul vd.. §teen. De fotots van de overigé tes.ms $orden z.s.E- gemaa.kt. Het veer en
het aantal- afbellers moet dan ïel vat dee zitten.
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sorl-oo eltl inleveren
Eet vincien van sponsors schÍJnt nakkelijker te gaan dan het innen van
schiJnt toch ïel erg veel gelopen te zijn. Toch is het zask om aI het
IíJk te innen biJ JuL1ie sponsors. Doe je best en afs alles binnen is
terdag in biJ PauI vd.. Steen. Een verzoek om vel- a[es-fi-Een envelop
en het bedrag erin.

het geld. Er
geld zo snel uoge-
Lever het den za-
te d.oer net J e naa

fop5.1 van de veek

Rabied oemed d.e stoere veralediger is e.s. zondag èe pupil van ale veek. lle verwachten Je
om L2,lr5 uur op LENS bij Ion 's-GravendiJk. Veei plezier.

Regel-s , ïegel-s , regels
Regels zijn er echt niet voor niks. Toch schijnen veel Jeugdspel-els en oud.ers ze nog niete kennen. De regels n.b.t. de vraag afgekeurd of niet vernelden vij aI eerder in deze
lENSrevue, Analere belangriJke regels zijn:
l-)afbelLen yedstrijden: a1Ieen biJ PauI vd. Steen (39TOl_5\) voor vrijd.agavond. 19.00 uur.

.Dus niet biJ de trainer of de leider. Dit geldt ook voor de selehtiespelers.
2)aftel-Ien trainingen: biJ de traÍner thuis ór vooi ae training op LENS (S66r.:fh). Ous

niet bij Paul vd.. Steen.
J)verzamelen: al-tiJd op tiJd ook al is het vrceg. verza:neLen d.cen ve in principe op r,ENS

Ga. Je rechtstreeks beI dit dan op vriJdagavond. vooï 19.00 uur even door biJ paul vd.
Steen.

l+ )tlouchen: is verplicht na led.ere training en vedstriJtl. fleren l-eid,ers Let erop en spree
de ouders/kinderen erop aan a.Is ze het niet aloen.

! )aanmoedigen: dit lÀag best vef naar naak het niet te gek en faat tàktische opnerkingen -
_. achtervege. Hier ziJn de leid.ers/trainers imers voor.
6)tri;ten: d.it mogen eIle ouders naar bliJf ïef e1Iens,al achter de afrasterÍng stean. Ook
' de ouders biJ de E- en de F-klassers vragen viJ oE niet op ale achterliJn te gaan staai

maar Lchter de afrasteriDg.
? )konneítaar: ttit l-aten ve naar de seheidsrechteïs echt achterwege. Konnentsa,r oF perso-

nen van LENS gaarné bespreken Eet de jeugttkommissie en liever niet langs de Lijln. Gee
ons d.e nogeliJklreid on de kritief lreg te verken.

I,E.IS IIERTSTWEEK

Na veel voorbereidingen vas he.t eíndelijk zover. 0p maandag 1à oktober be8on de zoveel-
ste LH{Sherfst,+eek. De voorgeande herfstïeken $aren een groot sucees geweest en dat zou
het nu ooh veer vorden. Door d.e Juko en de Jeugdfeko lraïen er heeJ. vat uurtJes ingesto-
ken orn al1es op papier goed voor elkaar te krijgen. En het resul"taat nocht er lreer ïezen
Een heus draaiboek net all-e activiteiten en ietlereen die nee zou verken. Het zag er schi
terend uit. Ook het weer vas goed. Maandag rond 13,00 uur vas het verzamelen voor de
eerste groep. Dit Beren de k-l-einste jongens van LHrls. De tr'jes. Het vàren er in totaal
36. wat een opkonst. xen groot aantal moeders en ]eid.ers wàren aanvezig om de Jongenstriee leuke dagen te bezorgen. Nadat de Jongens en feiders hun bed opgenaakt hadèen in
weterLoo kon de Pret beginnea. Er Trertlen vat vedstrijdJes gestr)eel-d. tègen teeos van VCS
en na de pauze, vaarin voor Lek-kere koekJes en l-imonade werd. gezorgd. }Íerd er getrainal.
Hierne cle voorrond.e van de pena,ltybokaal en daarna eten. Lekker paiat en ale jongens kon-
den kiezen uit'een l(roket, frikand.er of een kaassoufré, Dat ging- er vel in. Na het eten
een stra,ndvand.eling en een gratis bingo en d.aarna l-èkker slapen. Niet zoveel- a1s thuis,
maar dat noet een keer kunnen. 's-Morgens 'weer vroeg op en na het ontbijt lekker s}.elre-
tJes doen' Hierna eein lichte treining, wat kleine partijtJes en de finaie va"n de penal-
tybokaal. Voor d.e Iu.r:ch nog even douchen en al-s 1u-nch ïaren eï grote stapels dcor moe-
ders gebakl(en pannekoeken. Hierna verd. iedereen rreer opgehaald. en een ieder kon terug-
zien op twee hele feu.ke tiage. Ondertussen vas de E-sel-ektie binnengekonen. Zij hebben
ongeveel hetzel-fde 'progremma. afgwerkt, . Het rreer was nog steeds best. Op lroensdag verd.en
d-e E-tJes afgelost door d.e jongens van de D-selektie. Ook deze Jongens kond.en het pro-
Srarltra probleedoos afïerken. Het veer zat nog steeds mee. Donderdsgs kvam daar verande-
ring in. veel vind en veeL regen. Die uiddag kuamen de overige x-klàssers op I,ENS. Eris toen een alteTnatief plograoma afgewerkt. Het enige rrat er op het vel-è ged.aan werd.
vas d'e penaltybokaal. Er is rloor deze groep gezrronnen, niet o! het ve1d. naar in het
zlÍembatl.
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Zaalvoetbal in de Marterrade, de Ïurtl-es na het patateten en daarna een stel spelLetJes
in de kantíne. Ilierire voor hen ook'een gratis bingo met leulie priJzen. 0p vríJàag verd
deze groep weer afgel-ost d.oor de groep van de D3 en D\. Er vas een grote opkonst. 19 hin,
deren in totaèI. Ook voor hen een alternatief programfia. Zaalyoetbs,], zueruneu en derge-
Liike. AI d.eze jongens Yan deze groep bleven s.lapen. Even vat ciJfers: J-0! kinderen ziJnin deze lreek bi.iJven sLapen. 11-21- kinderen hebbe! deelgenoue! aa.n d.eze ïeek. Dat is biJna
90 procent ven aLle Jeugd Leden. Een geveld.ige opkotrst dus. Deze lreek is d.us ook veer
voor herhaling vBtbaar. Door tliverse roèd.ers ziJn er 650 pannekoeken gebakken, die ooktot het laatste stukJe opgegeten ziJn. De meestë Eoed.ers stelden de pennekoeken ookgratis te beschikking' Geweldig. Door hèt Karreviel ïeïd. weer voor oirwiJ s veel- en heer-fiJk fruit gezorgd en een vader, die nÍet genoerud r+iI vord,en, stelde eei groot aantal
kadors beschikbaar voor de bingo. BiJ deze een grote pl-uiE op de hoed.en ven een ieder
d'ie deze teek haer of ziJn steentie bebben biJgedragen. Deze week ik natuurlljk ook moge.
LiJk gevortlen ondBt de sponsorfoop zo goed. gelopen is. De nogelijkheid. beEtaot nu om mee;Íe§tiviteiten te organiseren. In december het SintnicoLaasfeest voor de F-kLassers, hetkerstfeest Yoor dezelfde groep en het TienLa.ndenspeL voor de hele E-groep, Voor de rest
verzinnen vij ook uel iets 1eu.Irs. Nognaars, d.e huLp vas gi.gant i,sch. Íeer noed.ers envadels, maar ook de vat oudere Junioren, hebben goed gehol_pen. Het sluit niet uit dat
Eeer hul-p in de toekolost toch velkon is'. Vele band.en naken licht verk. Dus geef u op voolvat uurtjes bij de Jeugdfeho of de Ju-ko. Vlij hopen ook de aanstaand.e feesten rreer een
beroep te nogen doen op tle oud.ers en de oud.ere Jeugdleden.
De Jeugdfeko. i "

i.

SPONSORLOOPGETD A.S. ZATETÈAG INIEVERXN S.V.P. ! !

Intern trainincskEnp
Toen ik, a1le roeste-enthouiaste verhalLn oyer het zvenmen, d.e training, de bingo, het
:!-ul .l het spelletie: "hoe ke.n ik het voor elkaar kriJgen d.at een reiààre geetr ocgdicht doetrt, te horen kreeg kon ik niJ i.rel een voorstelLing maken Hat het biJ LEI{S ib-
haud aIs er iets voor de Jeugd georgeniàeerd. vordt. De slotan: "\{at LEl,lS voor 6e Jeugddoet is goedtr (het is een cLiché, ,arr àaaro, niet Einder iaar) ètaat hier hoog in hetvaand.el geschreven. HierbiJ dank ik tlar ook alle nensen achter de schermen die Ait eve-
nenent nogelijk naskten.

Veïs1ag traininesstage.tr'

Cees Alting.

IlalLo ik Ricartlo Kipp en speel in cte F-\ en vil even zeggen dat ik het reuze naar ne zin
heb gehad- Nadat ik eerst bij de PoLitie en Brandveer wÀi geveest (6aar haal ik een uit,-nodiging van gehad) kn.,[ ik naar LENS oE nee te doen. rk k .r nog net op tiJd. voor depenaltybokaa], naar ik kon niet goed schieten ondat ik pas aa,n nin voet geholpen vas 6usnan Kevin ale andere lr penaltyts en.maakte er toch nog 2. Na de penaltyrs ziJn He gaan
douchen er- das,rr.a eten (patat, groente én ik'nan een kaassoufr-é-, we iraaaen nog iJs toeook'.'.nnmn leliker.-."). om hal-f zeven'ziJn ïe met zrn aLren naar het strand. gegaan. I.lemoesten eerst nog docr de d.uiaen en die varen heel hoog. Gelukkig had ik een'zàklantaarnbiJ Ee zodet ik kon zier- vaar iL Eoest lopen ( vant het lres erg d.ànker). Toen lre biJ hetstranh varen gingen ve Yoetballen, naar 3à kon heast niks zien. I^Ie moesten biJ de trainer(Martin) komen en die zei I egr:n ons {at ie de ouders moesten paaken (vas 1euk Joh).Even later zijn ve doorgelopen en kuameí ve nog andere mensen met kinderen tegen dle eengroot vuur gingen maken- .en ven het stlsrd. af te konen moesten ve een hele hoge trap op.onze J.eid'er k,,a, op het idee oo, tË gaan zingen.. zo zongen ve d.at de treiner een dikkebuik had (en viJ lacher). l{eer bij LElrsi z:jJn ve bingo gaan speren en kregen t"==u"-àÀo. '
nog lek}ere choconelk en een Ioze koek. De volgende dag gingËn re spelletJes doen envoetballen en vetder net ae penaLtyts. Daarna weer Eet ztn al1en d.ouchen. Toen ve kfaarvaren gingen we naar tle kantine en gingen pannekoekerr eten. Dit va.s het dar. lk heb zeergenoten van deze tvee dagen. Juuie (LENS) vord.en hiervoor bedenkt en volgend Jaarveei (ook zo leut?), | .Ricardo Kipp, r,*l+.

-10-



Herfst 1-991

I(xEPERSDAG

Herfst
Dinsalag kwart over 9: De eerste sperers ven E1-2 en 3 kouen ar- zenuwachtig op LENS kÍJ_ken err 2iJs hun ouders ver voorult gegaan. xen.uur leter is iedereen (aj-IÀen- NeJ det wisheLaas ziek) startkl'aar voor 2 heLe drukke dagen. zelfs ale reiders zien er uitgeslapen (ujl" Dennis P. Patrick H en Dennis L. geven ieder aan B spelers een pàrrect, voorberei6etreining eÉ Baan d&arns oefenen voor d.e penaltybokaal. 's--Middags spèr-en Et, t, un 3-i"g.VCS. Het waren leuke, spannende uecstrijden, Tussenrloor vordt ei stËerls door enthouiasteouders yoor drinken, koek en fruit 6ezorgd.. 0m 16.00 uur vor.gt ."n'"r.etriià";;;;i. -;;;'
v&s even arennen, naar daarna verd. er goecl fanatiek enr net veef plezier gespeel-d. Na hetet'en ut,riJden 2\ spelers om tle penaltybokaa -, Pstrick puister .i-tt uo-ru"""à (nnparym 

-
Tn0UHENS ) wareh ve1 heer- erg goed, vonden de speJ.ers. Toch lrerd er ook reger-m*tig ge-
sccord. er: na. een spannende finelerond.e verd Ruud Kaffa le en Arno1d Oosterveer 2e, KnEphocr! Hierna liepen (is veel gezer-ríger, hooïr) ve naar zvembad. ttàrgenstona, vaar vehet'r]iJk I 1/2 uur gezvonmen en gespeel-d. hebben. vooral d.e saltors àn de ,,vlotgevechten,,varen geweld.ig. Voor het sLapen speelden we ncig 3 rondes Bingo in de slaapzakkàn. Raynoreri i'aarten varen de gïote uinna.rs, hoelíeL NaviL ock zeer tevered.en kon ziJn met dehoofdprjis" Tussen half 12 en half B is het in d.e slaapzaal doodstÍl geweest!! Hoe deA-klassers de nacht do<,r'hx'znsn kunnen ze misschien betèr zelf vert,ellàn! ! ne volgende
octrtend ' tijdens de tra-;.ning, stonden ze er in ieder gerar. iets aind.er fris bij. vanafhalf 11 verd er een sportdag gehouden. rn I groepjes vera eilÀstreden on de punten.Doelschieten' sprint, hooghouden, veïsllringen, een parcours en nog veel neer -stond. er ophet pïogr€.EEa. De eindstand:
1". PauI Knorr
2. Jos nr j.ttijn
3. ArnoLd Oosterveer.

_ Tussendooï hebben r+e nog heerLilk pannekoeken gegeten. Om 3 urrr. wa.s de accu bij de rnee_ rsten echt l€eg en vas een succesl'ol 2-daags progranne. afgeHerkt. Uitereaïd eer( conpliÍen
?an ledir-egn die geholpen heeft, maar zeker àoL aaan d.e jongens, die zich uitstekeid ge.

-d-ragen hebben' 
fheo.

0p t:cndertlag 1? oktober, nidden in de Herfstvaka.ntÍe verd oF het terrein vs.n d.e voettal_-vereniging nKAvv de jaarliJkse leepersde.g gehouden. van rENÉ uit gingen riJ net g kee-pers daar naari;oe. In totaqL va.?en er ong(jve(.jï ?O keepers uit heel OËn Haag. IJENS had.het grootste aàntaL- Het vas heel erg sLÈcht rreer. Heel vecl rind. en af en toe een f]ink,hagel-- of,-regenbui. Wij begonnen o* iO.OO uur. WiJ serden veraleeld in ? groepJes van 10keepers. voor het eten gingen HiJ Ínr-open, zveefduikeri oefenen, ïerken met een tJoek,over een touv heen zk-even en nog meer l-eerzame dingen. Hert eten ïras erg lekker, Ieder eelbroodje kroket en een paar net ander bereg. soep voor.f en een lekker IoetJe err daarna
ecrn, videofiLo over bIoopers in het voetbal.. Hieina Heer bet ver-d op, Die niddag nnas hetleukste het voetbarkanon. Dat ging erg hard zeg. rk kan nu nijn arà nàg niet optillenvaD het valler:. o,o ongeveer vier uur vas het àrgeropen. Het ias een hËre reerzame dag grweest. v:iJ kregen aI1enaar. eer f.to van een bekend.e iuuper. ook zouden HiJ een bidonkrijgen5 naar die vold(,r nog opgestuurd.
Sand:'a van d.en Steen.

A.S. ZATERDAG IIET SPCNSOB],OCPGELD INTEVXREN! ! !

Uitslaeen .leusd
I,EI{S A1
I,EÏTS 81
LENS 83
IENS C].

. Laaklffartier D1
GDA Dl
NAVA D2
Gr.W.II Vac. D

Quick Steps E1
Vitesse DeLfb E2

- Laekkrartier A1 0-0
- vt,C B1 ?_,
- Quick Steps 32 1-6
- \|ELO c1 \-2
- LENS D1 1-3
J IENS D2 !-1
- IEr{S D3 5-2
- IINS D\ 2-2
- LENS El 2-3
- I,ENS E2 1?-5

RAVA EI
Blauv Zvart Xl -
Groen l.Iit t5BlE1-
DSO 812
Í,ENS F1
LENS F2
I,ENS F3
IENS f)+

I,ENS E3
LENS EI+

LENS E5
IENS E6
Groen l,Iit '58lF1
Vitesse Delft 13
Scheïeningen F2
VUC F3
Velo F3I,ENS F'

2-2
y-u
6-)t
6-!
0-]
1-1
h-8
0-3
0-9
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!e herfstveek heeft sfecht geverkt op d.e ,pïestaties" van d.e meeste D-E- en tr-teams.
sLechts D1 en E1 wisten te ninnen èn bleven nog steed.s onversragen. Dl+, E3 en F2 sreep_ten nog een geliJkspel uit àe striJd. De rest (to teans) verroràn, ook biJ A1 t/D c;zweÍnÍg vreugde. Het positieYe kw€^n van CL want'zÍJ ïoDnen &et \-2 vur, vtló na éen leutepartii vactbal. De sedstriJden van A2, B2 en C2 vertlen he].aas afgekeurd.. Van de resthele korte impressies, 

f

LEI{s A1: speerde niet echt sterk tegen pen irritant Laakkvart j er. Een ha}f uur voor'tÍjdgÍng de Laakkwartier-aanvoerder echt-in'de fout en verd de vedstriJrl helaes. gesteakt biJeen 0-0 st&nd. Heel verveJ.end maal 41 is nog ongeslagen. Zaterda8 iaar WCU ó.1 vorat, 
-"

ècI;1 ssrl stevige pot voetbe.J. pr,s één weer iatei tegen koproper HBS. vergeet deze pot ncEaar even. Eerst VuC.
IEI§-Èlt liet zich behoorliJk provocereh door YUC, De 1-o voorsr,rong ïas van ltorte duur,:
BJ- vergat te voetbalLen en en!:ele'spelers verloren hun hoofd. flËeI, heel don en. schor_sihger zttll-en niet uitbl-iiven, Probeer èens els tean te gean voetbaLLen. Alleen ke,n nje-
Inanà het. Doen iuIli€ dit nlet dan zal- het een uoeifiJk Àeizoen vorden. celoof ons, nou
uae,r ,

Een oYerpeinzine

I4aandagoorgen 2l oktober zag ik in het 'ocbtendbl-ad tde RiJn en Gouve r de StEDd van d.e and'ere regionele eerste klas' op de l-aatste pls.ats staat !Só met 2 punten uit zes verlstriJden. Ook noodenburg en.USE staan Tet_3 pn 5 punten in het, verkeeide, rijtje. Toeval].ighetben. we teger! deze ploegen geoefend, àn v.iuo ve in d.ie vedstriJden (aïu""" ;;i,;id,vonnen) ongeveer ever sterk. wetend dat er in onze eerste klas neeatal iets beter gevoetbaLd Hordt is het vriJ logisch dat niJ bij de ontlerste ploegen staan. BiJ de koffie nettaart op J septenber heÏ ik, in aanvezighèid van spelers en reer ouders, gezegd dat de bÍangrilkste doer.ster-]ing hí,t hf,leri.ren i9 punten zàu ziJn, en &re hrLndh;v;;:ï;rï;J;"-grinnikend wertl dit aangehocrd., en voor keirnisge'vir g ."-góno^ur. Je hooro-e clat er hardopge-alacht rertl aan april/nei -1!!0, toen biJna dezerfde =gu.i"r..g"n.p k&mpioen van Den Haeg-llas' en vinnasr van de C-één cup vertl. Het tea,o van toen testorra uit, 10 ti,eedejaars, endit serizoen ziJn er weer veel tveetl.eJaars, net een jaar ervaring in regionaai voettnl.,dris het zou veL soeal gaan, Na !, voorneieii;k sr.ectrie, vedsrriJàen 
"n I p;;i;n iiJri- i.thaLetr ven 19 purteÍr een r.oodzware krus. vooii.opig hebben *r. oriu punten behaard tegenecht heel- nxati8e pLoc'gen als vuc en vestLr.ndia raren $e eigenliJk kansloos, en verlorenve verdiend., Hoerel geliJh speLen toch gokund had, net aIs tegei Z,fiervers. Dan haaldenwe nu 3 punten eeer geha.d., en J-ekter op Í-T gesteàn(net aJ-s lfrig seizoen! f ). e" 

"r.u"begin september nog tvee doclstel-l.inge" j te ,et.n gced voetbaf, sFelen al-s tea,Íq, en vooï_uitgeng zien per §peler. van de tseecie icr.t r'iJ .orrig., iets-teiecirt, de eerste is noBniet erg opgeschoten' Keer o! keer. trainen lre àp goede opbouvr, eenyoudlE nas.r de bat toe,en snel d-e tai terugpakken na balverlies. Keer op keer ii daar in de wedstrijden neinigvsn terug te zien. Dat is best, Yel'Éntrustend.- Het vinalen van een vaste opsterLing is nogniet gelukt ' Blessures ' condittegebrek en schorsingen maken steeds een andere opstellingr:odig' Afgelopen zaterdrrt reek de sanenstelling van het team, op papier, de steikste rraide afgelopen naanden. Met een ver'lracht lngsvollè kloppena frari zàg- i-k daanra d.e slecht-ste xedstriJd van Br. in-deze nog jónge cómpetitie. Zà toeiend, isYvoetbar, en zo ontere-tsenb"3Ï j-" 81. ftree spelers rerd.en uÍt het veld gestuurtl, vat veex een aantel uedstriJd.-en schorsing cplevert ' en verand.eringen in tle opstelling. Niet echt slin hoor! 0p ditmoneut is het nog te rfoeg_ or precies tè zeggen p. aarom er zoveer verr.oren $ordt, maareen paar opmefkingeD ïi,1 il toch nahen, Ten eerste qoet iederecn beEriJpe,, dat dezespeler§8roep helenaal niet zo goed is ats bier en dsaï gedacht ,ord.f , è., iedereer.r dusbliJ noet zirtr met eIk purtJe. Ten t?eede zulren Ronald ik ik', r"og"'o.."ri ji-;;;";àd'oor cl-audio ' D(,et'en briJven zoeken naar de Juiste ploeg, en noetei br-iJven h'mererr,eLke trr,ining reer, op l:! :ryf:, vsn goed vàetta,. Ten àerde zulten el,e spelers elketraining en eLke ,edstrlJ. 1rö Í inzet moeten laten zien, fiJd voor ge&akzucht en over-schatting is nl) ïeL voorbiJ. He briJven werker aaa beter voeibal, eei teter sa(enverkend.
31lt"1l en een betere pfsats .9p tle rangliJst. Aan c.e ouders het verzoek o!0 heel positief. het e1ftal en hun zoon te steunen, tenitoite ls het, in het veLd. a1 .nfustig genoeg.

. Fred Grens.

r'v'm' ruinte gebrek, e,:^een defect aan de typenachine, kolren de afldere versragen volgen-de week alsnog in de t8Nsreïue,

\"r\ -a?-



!E Í,ENSBb,fiit
WEEKBI,AD VAI\I !E VOEÏBALYEREXI GÏNG i,,TNS
6Jste ;aargeng nunner 13, 31 oktober 1991.
'it'19 * *lÉ* *liit** lÍ* f, tt*t tÉll* *lt**ltÍe ** rí***tt* *itt titt lÉ it tt*i****lt *rÍt:Íitl!* *tt* l{* +tit ** lfltt ta tt it nt ttlt rÍta lt{t*t}***tÍ
brrrclrri,,
Ni euve Leden.
299t n. Eldesoury, Seza,

tel: 36B8900.

Afvoeren
Z6eE-Mlpostema (o)

TelefoonvÍ.1ziging

3-9-L969, 1,. v. Meerdervoort 638, 2562 AL Den Haag,

292:9. H. Gieben , t eI: 329122]-

}íi zl n lidmaatsch
1 90 H. Kouwenhoyen vord NS.

Adreswl.i ziging
et+gÓ B, de Soer vordt KarperdaaL .1OS, Z5r3 pC Den Haag, te1: 39LO227.

Soetes

I

Begi stratiekosten 1e boeking f 20,-: 0.T. vd. Laar, M.A. de Gràot.
*Betaling dient per ongaande te gebeuren door overmaking op girorekening 336?11 of banh_rekening ].29927 229 Rabobank Den Heag, t.a,v, r'v.v. rE'NSi t; ÀiJslriJk, oider verneldingvan'rBoEEE'.

Het Bestuur.
*" De sekretarissen van de diverse korflissies Hord.en vriend.elijk doeh dringend. verzochtzosnel nogelijk hun J^aarverslag in te feveren biJ de algeméen Àekretaris (ieep Coipa)ii,

Van de redectie
ALs ooit aan het voetbalgezegde 'rAen het elftaI herken je de trainer'r gestalte werd ge_geven d.at hebben wij dat J.1. zaterdag weI hunnen zien t:.; de vedstriJà vuc A1 - rEN§ AL.De traÍner cq leider van wc A1 is n.l-. de binnen IENS ook niet onbekènde Dick Jol,Dat LENS A1 de betere Yoetbal.Lende ploeg vas, dat ontging d.e neest neutrale toeschouverniet. Nee I,ENS lrerd ín de 2e helft gevoon efgebluft dóor-een (te) ret 

"n it") ;;;;;i;ispeLend YUC' Natuurliik de scheidsrechter bepaalt in zorn vedstriJd de grenzen van hettoelaatb8.re. Maar toch heerst biJ ons de gedachte d.at inyl-oeden vàn buiienaf op tiie be-slissingen een invl-oed hebben' Tensfotte is eea scheid.s op d.e eerste plaats ook maar een
tloodgevoon uens' Je kunt Je dan ook afvragen of het van invroed is op de scheids, datde trainer van v(JC een zeer tal-entvol Echeidsrechter in het betaald.e yoetbaL is. uler
Toet liet uit 'geconcludeerd. vorden da.t deze scheids een slechte ved.striJd floot, maardat hiJ dei. hsrde confrontatieo en dé daeruit voortvLoeiende irritatieÈ ond.erschatte vaszeker' 41 net al was dit cle wedstrijd waar d.e trainer van wc zeer content mee vas.Logisch n&tuurliik 1-0 achter rnet de rust en d.an met 'rverkvoétbaL'r ae pàt met !-2.vinnen.
De conclusie is dan ook dat LENS zich in ce 2e helft door alle hiervoràn t"lt"" ii"i ui--bLuffe!' Dít hoort zetrer bij het, reerproieé. uat tríer nog enkel aan toe te voegen is
Ë:*r};1. 

*""u .rras om te zien dat onze trainer en feider zich ve1 rustig konQg.l houdeh op

A.S, zondaE J 1l+ . oo uur }T]K - IEI.IS

AI:IENTIE

r'v'm' de vedstriJd tr'.c. len Haag -- ÀJax is het onnogeliJt( on a,s. zond.Bg het ,nrK ter-reÍn te tereÍken. Al1e LENS-fans en,dat.ziJn ontzettend. veel mensen kunnen a.s. zondag
_tranaf 9 uur de I,ENS k€.ntine be1]en (366I31_L) on té horen hoe men op het WIK terrein kankonen. BeLt u echt eerst LENS, andeïs kont u echt het zuiderpark niet in. Daar u destiJgende lijn van l,ENs r- niet vilt nissen en dus ganvezia vilt àiJn, moet u echt LENSbe].Ien. Bij voorbaat onze d.ank.
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De E. en J. tyofée

Keek op de veek

Topscoo rd.ers
F. Disseld.orp
S. d.e Nennie
A. Kuipers
J. Heyink
C. val Stee
8. BLokpoeL
E. v. ItuiJ ff

Pupil van de week

Sponsor NEBO supertolo s

0p bovenstaande fot
staat d.e trotse pup
EIIIICH.

' Pupil van de ï.eek

Piet Siomoen,

Pupil van de week

u weet nog ver de trof6e beschikbeÈr ge.ter,d door ale hoofdsponsor van Í,ENS n.r. Edau$en Johanissen b.v' de druk-heriJ die r.;tterriJk.atres aru*t à""nooa"-in-één dag. Afge-Lopen zond.ag vond de red.actÍe óns aIr-er ri"i"sr*o"o bereid o:r de punten te geven. voo:de mensen tlie piet niet kennen,. dan het ,ore"rà". piet is nu t1,1risch één van d.Íe ï.erkerbinnen LENS d'Íe zo onopvar-renà toch ,o r,""iï""i doen voo,. het cluppie, Ar-s u als *oet.ballers het eventueef zou opvallen hoe het ko[t afs u de tleed}areí-;;;" zo netjes aan.treft terwiJL U het toch diè avonö a."".,roo.- 
"f " een zviJnenstrf luà ,"frie"gelaten, d.anis dat nu o.a. het verk van- piet_. ooh rr"i-triijn"n van d.e relden is een onderd,eel venPiet ziJn werkzaaEheden. Ar-hoever píet d;-;;ïemaar niet van houdt voaqen rriJ het toclnodis o, dit u even mede te der.en. piet roo" aii afles b;da;t-àiïrj"i"r"r"àË.ï; #;l-ang in goede gezond.heid. dit-voor ons cluppi. tan doen. ook voor r.-íuà]trrl a"erslag erje punten heer erg bedankt ' Gezien aan J;-;;;; moet je tocb uer- genoten hebben.

Tot voor kort z,'ten lriJ in een diep dal, Daar zie d=, g" op6aande r.iJn Ís weer d.aar,dankziJ en mede IIr. Rog rrde goudvi;k" oítno"à àie uitdnrrrl:ng. AtJ-e ingred.iënten varenaa.D$ezÍg' uooi veer, redefiJk veld en gezelrig o.or. o*". a"'""o.i.ijàïeb u arr_en kun_nen zien, dat het noeizaam glng, na-a.r' àoor lniei en uerklust t",*uo-Ë" pLten neae aoorJan 2x en patriek r'x' Een.nan die altiJd zorgt voor _de merseD otr) het vela i6 Leo B. al-tiid daar vanneeï het nodig is. ScheidËre"tiËi ."o e- - --. ''-

13
B

7
6
6

5

.ti
tr-,
É

r
lt

F
:i,

.'t"#

*Í.ii.

Pupil
t,at4 d€ week

,.T). LENS

(

t
,gi\

o, wed.eron gratis beschiklaar gesteld door. de firna NEBO_foto,s,il tran de ríeek Bahied OmdEO nei ,lf" 
"itgulorei sterspeler Edvard

J
I

t,

i!

l1 r

'I

,j

n

c
',t].

Í

1

I

,, h: ? i,. i

., r- lt'ïlBrLrit 
i*.+



RahiÈd liet ons veten dat hiJ een farrtastÍsche middeg had. gehad en dat hiJ erg hsd
genoten. Rahied. nanens ons heel- ],eel succes in Je verdere voetballoopbean.

Pupil van d.e week Pupil Yan de veek Pupil van tle weeh

a

Een zeterdeg bi.i onze aLlerkleinste Jeusd,

Een heerliJke morgen r niet te koud. en een heerliJk zonnetJe, Koïtom een perfecte. zater-
dagochtend om eens een bl-ik te verpen biJ onze Jeugd. De Dl onder de vakhundige Leiding
van Ton I s-GravendiJk speeld.e tegen de kon. H.v.v. Een, tot in verhoudÍng net de vorigà
YedstriJden, slechte eerste heLft vaar H,Y.V. flet goed voetbal een verdiende 2-0 voor*
§prong nam' LENS D1 leek een beetJe machteloos, vaarschijnlijk leefde nen een beetje in
overwinningsroe s . De tveede helft vas aI een stuk beter.. Een hardverkend eLftal ],.iÀt
d.oor soms goea conblnatiespel een felbevochte 2-2 geliJkspel_ uit het vuur te sfepen.
Het miJ erg opvieL en zeer zeker vernel-d.ingsvaardig is, is tle rustige nanier vaarop Tonzijn team leiding veet te geven, vanaf de kant, tijdens de vedstrijà. Dit in tegen;te]-
Ling tot de leid.er van H.V.V.' dÍe rnet volvassen ternen indruk probàert te maken op zijnjongens. Toen de Jonge.ns van Theo ,,Boenrr Hoefnagel. Goh, vat is het reu]< on deze ;ongÉnsin het veld te zien rondlopen. Met leuk en geconcentreertl conbinat ievoett8.l wist men de
tegenstand.er onaler de voet te Iopen. Een feuk teaÍr dit El en zeer zeker d.e rnoeite vaard
om deze jongens eenEi a€.n het ïerk te zíen, en een perfeete gelegenheid om de zaterdag-
ochtend eens bij of de DI of de E1 door te brengen,

ned.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S Sffi.CiE:I ZOX'AG S
SSS§SSSSSSSSSSSSSSSSSS

ijitslàp,Dn 2? ohtcber
TENS 1
Hilhelnus 2
DIIL, :
LENS 5
RKSVM 7
oliTeo 11
I,ENS B

Cronvliet 1
T,ENS 2
LENS 4
ArchipeL 3
IENS 6
IENS 7
E3S 12

2-1

l+-0

5-3
3-5
ll-h
1-0

IÍeds tri d
1 ,00 uur

aI tra noYeÉber

L1. 00
11. 00
12.00
13.00
L1.00
lL.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur

wïK L
LENS 2
LENS l+

DZS 2
LEI{S 6
LENS ?
SEP T

- I,ENS ].
- Papendrecht 2
-SEP2
- LENS 5
- Den Hoorn 5
- Den Hoorn !
- IENS B

-lcv2
- LE-IIS [.
- Scheyeningen ,
- LENS 6
-HDV5
- Tonegido 1lr

5)+3/1058
6to/7095
5r\/30't8
562/3lott
570 /3r)0
6a6/3»\
628/326'l
I

3lLo59
6to/Lo93
,5)+/3081
56?l3to\
570/3t52
6?6/izr6
6"8/3a69

J.1.1, Wessels
L, Hartenan

kunstgras

G.P. Maat
S. de Jong
J. Vergas Garcia

n, n.
n,n.
n.n.
n.n,
n.n.

n, n.
n.n.
n,n,
n,n.

y2

vt
y2

\2

Heserv anna bi aI hele afkeurin
]2,30 uur Exec].sior ' 20 1- LENS 1 vr.
1.1.00 uur IENS 2 - trainen
Dinsd.ag 5 november
19.00 uur LENS 2 - RVC 2 vr

ranma vo.L nde ïeek (10 november )Wed.stri
.00 uur LENS 1 BTC 11

uur
uur
ull!'
uur
uur
uu.r

LENS 2
SVH 2
LEIïS ,
Vogel 2
],ENS Í
LENS 8

I

-3-

l-1.00
11. 00
1L.00
rz,5u
13. 00
l_1. 00



OP§TELLINGEN.
LENS
LENS
IJENS

IENS
IENS
IENS

A-ESCHRIJVEN

1
\
5
6
7
B

a.en
I

ïord.eà door de trainérs bekend geneakt.
als bekend, zonder D. de GliJse
a1s bekenè
a1s bekend.
al-s bekend,
a1s bekend., velzaDelen óp L,XNS on 12.30 uur.

LENS
LENS
IJEI.IS

IENS
LENS
LENS

en1
l+

q

6
,|

I

biJ de trainers
M. val. Meulen,
lí, iíeÍJnen
I. v. Itrl j ff
G. D\yvest,eiJn
R. Keus

02522-30989
o7o-31+51oBB
o?o-38971?6
01891-l_ï91+3
070-3601r4r.

tel:
teL:
tel-:
tel:
tel:

LIGGÏNG TEBRXINEN:
WIK
DZS
SEP

- Zuiderpark 2e getleelte, teL: 0?0-3BBTh28
- ockenburgh, WiJndaelerveg 9, te1: 070-3681_80l+
- Sportperk Bresserskade, ingan SportriDg DeLft, tel-: OL5-140235.

LE}ISB-H.B.S. 12

Ja, ve kontien eindeLiJk veer voetballen. En vel tegen Il.B.s. 12. Het wES in de eerste
helft duidel-iJk, dat ied.ereen er zin in had.. nr verd goed gevoetbald en er verd voor eI
kaar gewerkt. Na een gelijkopgaande eerste hel-ft, gingen we uet 0-0 r'usten. ïn ale tvee-
d'e belft verden ve duidelijk sterker, We scoorde zelfs! 1-0 voorl Dat waren ve niet
neer gevend. Dat bLeek ook uit het paniekyoetbal, dat ve gingen speren. Totaal geen or-
ganisatie neer. vle hielden ,,net hangen en vurgen" stand, ondanks dat we toch nog t 6
opgelegale ks.nsen on zeep hiel-len. Eindelijk gesonnen! ! MiJn conclusie is. Er is goed
gevoetbald. en zeker goed gewerkt, naar lre Eoeten vel- !0 minuten uns hoofd erbij houden:
nest Bij nog tvee d.iagen te zeggen, cebroeders v.d,. Boogaard. ( u veet ver yan llEBo
Foto's) bedeDkt voor de elftaL-fotot s. Bn den rit ik nog hiero! terugkonen. Marcel Knop
llkeeper .ran zaterdag 2" heeft een ernstig ongeluk gehad., Hij !-igt nu in het ziekenhuis..
Ns.!Íens IJENS B, van harte beterschap.
P.S. Er kva.uen tvee nan van IENS I niet opdegen. Dit j,s echt schandeliJk.

I René Keus.

zzzzzzzzT,zzzzT,zzz
Z ZAAI,YOETBAI, Z
ZZZZZZZZZZZZZT,ZZZ
Uits 7l+ tl.Í- 2 oktober
EOC 2
I,EÏS 2
IENS 3
RAVA 5

I.lealstrl.l d

- LENS 2
- Buitenhof 2
- SIGO 2
- I,E}IS I+

)+-5

2-7
t-é
t+-6

progrsrna 1 t/m l-5 novenber
Vri.i dae l- novembe
19.00 uur LENS 3 rl

l-9 . l+ 5 uur LENS l+ rÍ

Maend.ag ]+ novenber
20.20 uur LENS l- - SiJthoff pers 1
J.!.l+0 uur RI(DEO 3 - LEIIS 2
2l-.\O uur Sijthoff Pers 2 - ],EsS 3

- Suitenhof 3
-BTC3

B2D
JrÀu

Iloutrus E

Houtrust

0ranj epLein
nKDIo-Ha]
De Schilp

Houtrust

Zuidhaghe
Houtrust

y2
\2

vl+

Lts
n1c
n2D

DÍnsda november
20.30 uur ffiNS ll - Westlantlia B

Dinsdaa 5 norrel[b
22.20 uur IENS l, - DWO 1
20.30 uur IENS l+ * - Gynnova I
ie LEI{S 3 en l+: zelf scheiilsrecbter leveren,

n3B

LB
R38

l+

vk



Í,lgging Sporthallen
lloutrust
0ranj eplein
BIAE0-HaI
De Schilp
Zuidhaghe

-'Houtrustveg 20d
- Slicherstraat L1
- Sportperk, Nootdorp
- Sportpark rlrener, Schaapveg
- Mel-is Stokelaan 1201.

- Wassenaar L -1
- DevJo )l
- Dorr )+

2 novenber 1 1
L .30 uur HT§V 1 - LENS 1
L2 ..1r5 uur lyra 5 - LEN§ 2
1\.30 uur Duinoord ?- LENS 3

I,IGGING TERBEIIIEN:
ïTSV
l,yra

Duinoord.

Pro zaterda ! noventer 1-

z,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzT,zzzzzz
Z IANGS DE SPORIEN VAN DE Z.M,I,ADDER Z
ZZZZZZT.ZZZZZZZZZZZZT.ZZZZZZZZZ,ZZZZT,T.ZZZZZ

Uitslagen zaterdae 26 oktober 1991
LENS 1
],ENS 2
I,ENS 3

Pro ama zater

l_ . 30 uur Í,ENS 1

]-0?5
t066
130l+

Jagesar, lí. Stuif-
Osman.

LA26
106?
1306

- HS. Texas DHB 1
- Duinoord l+

-vcs3
H,E.lvl. de WiJ s
J.C. vd. Velden

n.n.

5
1
0

1

-L

R.B
.H

. vd.

n.n.

Spek
Gael-en

- Erasmusweg, t,o. Dedensvaartveg, tel_: 0l-?U2-66U
- Zuiderzijde, Sportpark ,'De Zveth',, VeifinglÍeg 26, De Lier, tel-: 01T)+5_

13677
- Is8,bellaland, tel: 3k?à399

Eventuel-e afme.Idingen voor 1 en 2 bij Hans de Bruyn, te1: 015_612396.
OPSTELIING I,ENS
E. flaket, G, Kuiper, C. Lipnan, 1^I. yd. Meex, S. Nianat, E: Knops, N,
bergeD, J, Kouvenhoyen, !. Mantel, W. Mo6, J, ZuialerwiJk, zondèr'M.
AfraeLden biJ t. Ilantel, re]: 0?0-3107\26.

1

12.00 uur LENS 2
1\.30 uuï LENS 3

TENS J. za - Wassenaar I
Ns een red,eliik Soed verlopen period.e (t1Iee maal vinst in oefenved.strij den, vinst tegenPostalia) &oesten ve ufgelopen zeterdag aantreden tegen het artijd. noeiliJke en stuggewassenaar. fn ons aehterhoofd speelde tevens nee dat ïe bij r.rinsi nog kans zoud.en hetbenop de periodetitel (althans bij puntverr.ies ven euÍck step;). va.naf iet beginsignaalbl-'ek dat LENS inderd.aad. maar een doeL had, nI het doeL van I^iassenaar. Gedurende heteerste halfuur knam Wassenaar totaal niet in het spel voor. I{et zeer sne.I en verzorgdspel zette LENS l'lsssensar voll-edig vast op eigen hel-ft, nen logisch gevolg hiervan rÍasdat LENS na èen hs.If uur op een confortabele 3_0 voorsprong stond,, dóor doetpunten van
Ko van der Stee, Peter KroL en Erik Merghart. Hierna nam !EI{S Íat gas terug en kon l,Jasse-naar er iets neer in de rred.striid. konen zond.er echter gevaarlljh tJ wor6en. Na de' ruEt
grolgerd! IJENS het spel van d,e eerste helft weer op te pakkcn. ondanks d.e goette r..iL luk-te dit slechtE ten dere. De vedstrijd bloeide een beet;., dood. Dit ond.anks het feit dat
LINS nog tvee maal- seoord.e (Richard Sogbarta en nederon Erik Mergbart), verder Lul{te hetÍ{assenaar nog één Eae} tegen te scoren. !íedero, dus ïeer e.n .ooie overvinning ven 5-1.ljeze overïinning kreeg nog meer kleur na het berich- det euick steps net 5-2 hati verr.o-ren. DÍt tetekent na.melijk dat aanstaande zaterdag bij ïinst op HrÉv IrENS d.e eersteperiodetitel lian binnenhelen. Roevel 1'e dit Jsar natuur.riJ k op-*u"" gokken, is het ne-tuurlÍJk arel een leuke eerste priJs, lus komt alle zateldeg nàr HTsv aen de Erasmuslreg
on LEI{S naar de eerste period.etitel te schïeeuïen. 

peter Krol-.

-5-



LENS za. 2 - Devjo li (0-t ) r-r
onder aanvoering van captain l.lr. Miche] noest het 2e teanx (vederon gehavend ) het afge-
lopen zaterdag opnemen tegen DevJo uit Voorburg (geroutineerd" ,rur"i als Merce1 en John
konden pas later ingezet vorden). Nadat ale scheÍdsrechtei het startseÍn had. gegeven
bleek LENS nog niet klaar te zÍJn' Iiet va,s te onrustig tret het aevolg dat doór een ,'corn-
nunicatie stoornLs" Joop ka,s zag om zÍJn eigen keepei te passeren (iotgende keer hetandere doe1, Joopt ). Ge1ukki8 kon Marcel ingézet Horalen.vat resulteerde 

'aat, 
er-vàt-rust

kwa' in de orgenisatie en er beter geyoett.fd ging vorden. Een herdwer\enate Micher (ja,
u leest het goeil) zorgtle mede yoor een aantaf ieuie acties en piïie---oralinaties, d.ocheen doeLpunt bleef uit. Het leek net of LENS nog een extra vork nodÍg had. ou tot scorente kunnen..ko,en. Íot opLuchting van d.e reid.er 8,rrÍveerde John Heles íog ,"t op tiJtl oEuet ziJn rraanvezigheid.rt d.e verd.ed.iging van DeyJo alsnog op d.e knieën tË awingen, A1sprÍngend voor de keeper kon Michel uiteindeliJk alsnog dé verd,iende gelijk$aker asnte-kenen. rk ten elvan overtuigd. d.at net een ltvast" team neer mogeriJkheàen zurren ziJn.
He hopen neer op betere tiJden.

T.D..

Rectificatie: n.a Hedstri j d.versl_ag van postalia - LENS za I
Aan het eind van ziJn wed.striJ dversleg yerEel-d. Richerd Hulst dat QuÍck Steps ondanks deïinst yan LENS toch perioare ka&pioen is gevorden. Dit is echter nj-et Juist. De eerste entweede periode gaat over J gespeeld.e rretlstriJ den, de alerde period over 6 *uastriJàur.---I{ieraloor is het voor ],ENS za r a.s. zaterdag toch mogeliJk het eerste periodekarnpioen-
schep te behelen. De stand is naneliJk e1s voJ.gt: l-. postalia T_10

2. Quick Steps T-10. 3. tElrs 6_ gALleen biJ vinst kan de titel beheald ïorden aangezien postalie een beter doelsaldoheeft alan IENS. Gezien de vedstriJd HTSV - LENs,;oet vinst'toci, 
^oe"iijr 

ziJn, rantHISV heeft tot nu toe nog 0 punten. Laten niJ hópen ttat dit ne zateidag nog steèd.s zo i§
VAIi HET JEUGDFNON1

Algeneen kontaktpersoon: pauL v.d..Steen, Chopinstraat lO3, pr51 SV Den Haag.tel: 39?0151r. BiJ geen gehoor: 36351+18 Ered Grens.

Afbel1en voor ond.erstaand.e vedstriJden alleen biJ paul v.d.Steen (:gfOf:fr)
zo snel nogel-iJ h doch uiterliJ k. "oo*rïJG!-a'ond 1! .00 urrr, BiJ g""n guf,oo"be11en naar f'red. Grens (36351+f-B). In uitèrsIe nood nog op zaterdagrrorgen opIENS (36613Lh) na 8.oo urr ti; ienand van ae 3 eugaxornnissie.

Wedstri.'idD rogreÍnma A-3-:C-D-E en F.i euad..

Elftal datum aanv t enstander ui-t thuis terrein
1l+ .30

veld. ssn. k. Lens

.u,

.\,

nov
nov
nov
nov

AL
A2
B1

nov
b

2
2
2
2
2
2

2

2
2
2

l+

L1
12
10

Lh
1l+
10

9
L0
11
10
10
10
11
T7
T2
10
11

9
17

HBS AL thuis Vl_
BTC A2 , thuis V3
Feyenoord BA thuis V1
SVY Bl- i thuis yz
llestl-andia B\ thuis v3
Bohenen.BL thuis v2 (bespreking )ilW C1 i thuis VL
cDA C3 I thuis v3
ADO D2 , uit Zuialerpark
ADO D3 i uit Zuiderlark
Postalia D1 uit Buurtreg
BTc D3 , ... ,it HoutïiJk
Wippolder E1 uit Sp.perk Oude LJaan/Delft
Postduiven EL uit Mad.esteyn
ADO E2. .' uit Zuiderpark
osc E2 uit Ylanenbur6
Íoofan El uit Ockenburg
BIUt E2 uit HengeJ-oJ.aan
Scheveniilgen FI thuis yz
Extra training F-klassers ? + 8 Jaar

13 .30
1L. 00
11. L5
LB. r.,
13.I'
13.00
10. 00
9. 00
9. oo( auto )

L0. L) ( auto )
9. 15 ( aut o )
!. 00 ( auto )
9. oo( auto )

L0.00( auto )
10.00( auto )
LL.00( auto )
9. oo(auto)

1O.L)
9.00

1,6.\5

82
B3
c1
c2
D1
D2
D3

EL
E2
t!à

El+

E'
E6
F1

00
30

DL

nov
noY
noY
nov
nov
noY
nov
nov
noY
nov
nov
nov
nov
nov
nov

.00

.00

.00
-00
.00

.30

.t+5
-30
.00

.30

00
00
30
00

6

É



tÍ?

Fl+

F2

$

2 nov'
4 nov
2 nov
.l+ nov
2 nov
h nov
2 nov
b nov

10. 00
16. L5

9.00
16.ll5
10.00
16. \5
11. 00
16. 4'

10.30
1?.00

9. 30
f7 ,00
10. 30
1? .00
11. 30
1?.00

41 en AZ trainen
81 - I,ENS B].
B2 en 83 trainen
C1 . LENS C1
C2 trainen
D1 - LEI\TS D1
D2, D3 en Dk trainen
E1 t/m E6 trainen
FL t/m f! trainen

BEC Fl Ehuis \p
Extra trainlng I-klassers ? + B Jaar
Archipel" FL thuis \Z
Extra-training f-klassets ? + B Jaar
Vredenburch F3 thul§ y2
Extra tïaining F-klassers T + B Jaar
Laakkvartier F[ thuis tt2
Extra tralning F-klassers ? + B Jaar

BIJZOIÏDERHEDXN:

-eanvezig Juko vanef 8.30 uur: !, vd. Berg, J. pronk, M, Xeuver, R. yereecken.
-gaarne ouders net vervoer voor: LENS Dl t/m E5,
-lees onderstaande kopy goed door,
-opstellingen €,Ls bekend net uitzondering van:
o LXNS 42 net M. Arslan en G. Aykanat l

o LENS 82 net M, vd. Serg Leider: J. pïonk
o LENS 83 zonder J. nxren ( geicnor-it ) en J. Soysal
o LENS C1 zonder L. Sendar
o IENS C2 net B. rrd. Post
o LENS D2 zond.er D. vd.. Steen
o LENS D3 net B. Kanglie
o I,ENS Dh zontler G. Arno]dus
o LENS E\ Eet F. E1kadiri.

Schadu\flr'edstri .iden

Sa,nenkonst LENS

spelers van A1 t/m cr- kijken bij tviJfelachtÍg a,eer naar Lokater_ TV of de Ha.s,gsche cou-
Ir"l,w.ol hun 

-vedstriJ 
a door8aat of_niet. speler. van c2 !/n F5 mosen va.rar d.3o uo.\echt nret eeraler) naar IENS beflen (3661_3tlr) of hun vedstrÍJd doorlaat of niet. Gaat

Je vetlstrijd niet door of is het hele progra.una efgelast aen-witten'lrij artiJl een alter-natief programs afverken met iu]Iie' Iet is d.an veL zaak d.at er zoveei nogelijk speleïsen natuullijk ook de leider(s) eanvezig ziJn, Neem ar-tijd je eigen =porttreding mee in-clusief voetbel- en sportschoerr.n en uàr, tiainingspak. BiJ afIEilfng verken ve onder_staand. alternatief programna af:

13. 30
r-1. ll5
13. '1+5

10. 3o
10 .00
9. 30

l-0. 00
l-1. 00
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Í,ENS
HI!ÍSH

I,EI{S
HMSH

LENS
HI'ISH

tEits
IENS
IENS

13 .30
10. !,
13 ' l+,

9'30
10, 00

8. \:
10, 00
11.00
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

( kunstgras )

( tuastgras )

(kunstgras )

Niet alJ.e tiJden komen overeen net de kompetit ievedstriJ den.tijd. Let dus goed op en kom op

0p dit nonent hebben we aI Í \500,- binnen gekregen,via onze jeugdreden. Een mooi beilragrneer volgens de opgaye ven de sponsorloopkomissie ( spoloko ) ioui 
", ,.rr'oog t 5 2500,_bi'nDen konen. I{e hopen dit a.s. veekend ie ontvangen. Jongens d.oe nog even Je best hoor,MartÍn Reuver zit a-s. zaterdag in de adninistratieke.ner. Doe je gerd in een enyelop enzet het bedrag en Je naan er op, en geef het aan Martin. Als jó nlet alfes binnen denktte-halen geef dan het geld vat je vei hebt ontvangen af. uiterlijk 9 novenber hopen veaf1e6 af te kunnen sluiten. De, ook kunnen vÍj d.e ttrie pri3svinniers (net het hoogstetotaalbedrag ) bekend naken.

SDonsor Loop

Buil-forBulÍer en

Heren Leiders nogmaa!-s vragen nij om extra aand.acht biJ het invul]en v8n de ]'uilfor.Bu-lieren. Het komt veeJ-vuldig rroor dat de naa.m van d.e scheidsrechter (af t/n 15) de naanvan de grensrechter (Al t/m Dh), de naam van de aanvoerder (A1 ttn ifrj or du lidnrrr"r"van de grensrechter, de aanvoerders en/of de reiders vergeten *orden te-r.rmeLd.en op de



ruilfornurieren. Let hier a.u.b, op dan voorkoEt het ons een aanzienr.iJk bedrag aanboetes die de HUB onÈ op kan leggen, spee] Je uit vur. dan de nsnen van ale spelers incr-.lidn,mrner op. gr&!e!!sshe. vorgorde in op het ruilformur.ier. xiJk na afroop of ar.res goerÍngevuld is (b.v. de uitslag) en neen het achtèrste formulier i"" ,r"" LENS t,erug. Ar-vast bedankt voor de ned.enerking.

Een aantaL leiders /trainers heblen zich opgegeven voor tle cursus J eugdvoetbalspelleiderof de J eugdvoetbalbegeleitterEcursus ' De HvB inyentariseert op itit uoient biJ de arderevereuigingen iu Den iraa€ en onstreken de ani,o. voor de JïBG--cursus lijkt dit geen pro-
bleexa en deze zal taarEchiJnl.iJk binnenkort biJ HBS ga.Bn starten. De ai:.rno voor de JvSIr-cursus is biJ analere verenigÍngen betluidentl nind.er. }Ienneer deze sta,rt iB nu nog Eoei-liJk te zeggen. ALre d.eernerers kriJgen t.z.t, bericht van de HVB, AÍvechte; à;;.----
HerindeLingen

LENS A2 en 82 zitten te Laag. Dat is tiuideliJk. Helaas is er op dit EoEent geen prek vriin een hogere pou-l-e. De HVB en viJ houden hei in de gaten. vooilopig zo goed. nogeliJkbliJven spelen hoor en niet te veel- gaan pingelen. LENS D2 zit nissènien iets te hoognaar d.aar is in een Latere poule geen plek. In poule DT ïerd iutrers afles dik getronnen.
Doe yooreL verd.edigend iets rneer Je best. Grijp vat steviger in, dan gaat het best ruk-tren. I,ENS E5 en E6 zitten ook iets te hoog. Gèlrobeerd is on E5-in deloule yan E6 tezetten oEndat de and,ere pour-es .,of zitten. rÍe blijven het voor deze teós in de gatenhoutlen sanen net de IIV-B. ÀIs laatste rorden F3 en 15 net ingang van 9 november ]eger in_8edeeld. Nu maar hopen dat de uedstrijtlen gelijker opgaan. Jul1ie zien dat HiJ het in degaten houden. Dit zullen ve bLijven doen nàar àe Hvs heeft natuurliJk ook rekening tehoud.en nèt de andere vereniglngen.

Cursus JVSIJ /JYBG

neisJe Frankri.jk

Reis.je einde seizoen

Looptrainin8

Van d.e

'Zotn 
1- t/2 Jear geleclen gingen 1 À5 lEttsers (veelal jeugd) naar pariJs. Na d.e reis bleefer vat geLd over Hat onlangs is terugontvangen. redere àeelnener krijgt aaaron nu pas5 L3,- terrrg, Niet veel- eÈ HeL ïat tàat (soiry, 

"orry, "or"yi ,."i-iËï-xort Jultie toe.De meeste enveloppen ziJn &l_ afgegeven of aan àe ;ongens of aan de oud.ers.

Ziekenboeg

Lorenzo sendar' spelers van Í.ENS c1, is vorige ïeek Eet een hersenvlre soDtsteking opge-nonen in het Juliena Kinder ziekenhuis aan.aà ar..v. lrelylaan in Den haag. HiJ ligt daarop afdeling rntern 2. red.ere d.ag ,,ag hiJ tussen l-)r,30 en i.9,00 "". turour hebben, Gaeens langs of stuur ge,'oon een kaartJe. rorrie (biJna.r) .t'.n trarte teierseirapr I t

ilet-tiJkt nog ver weg naar de reisJes aan het einde van het seizoen hebben a1 r.leer onzeaandacht ' LENS cr- heeft a1 te kennen gegeyen ïeg te ïirlen gaa. van d.e overige teanshoren viJ graag uiterliJk 16 novenber-oi zÍ3 wiil-en gaan, vaar het riefst naar toe envanneer ' Het is vel zaak dat het hele te'n inclu§ief de ieiders ,u"g*;. IIet streefbe_dïag Í{at wiJ vragen voor deze reisJes ligt tussen § ?5,- en J 1-25;-: Heren leiders graageven afstemen met de boys .

0p d.ond.erdag 7 novenber J-ooptreining voor d.e A- en Lselektie. Een week l-8.ter , 1tt noven_ber zijn de spelers van de C- en D-ts1str1i. ïeer aan d.e beurt.

Pupil van afgelopen zondag Aahi.ed oened D2
rk k].an op Í,ENS on kvart voor- één en mocht toen de bespreking mee,a^ken vaar ik nret zo-veel van begreep. Toen eocht ik ne o,kr.eden en met het r-e teiu 

"u" t""uu opnarnen. DevedstriJd begon en ilr Eocht in de dug-out zitten, Het vas een hele e""iË "Àà"trïj;'aï"eindigde in 3-l' voor LENS. rk heb ze ger.uk gebrscht en op het laats"ging ik nog op defoto. Iedereen bed.ankt yoor de teute r;.aaagl

I



Festiviteiten
Data ou te onthouden ziJnr
vriJ da6
zetertlag
voensd.ag

2! novernber
21 decenber
B Januarí

Sinterklaasfeest vodr FL t/rn F5
Tienlanrlenspel vóör El- t/u E6
Ofiebol-l-entoernooi voor Dl t/m I'5.

Uitslagen jeugd
VUC A1
sY,35 A2
Quich Bf
NaaldHijk 82
Groen Vit Bl-
Deuia C1

HBS Cb

LENS D1
LENS D2
I,H.IS D3
I.B,IS DI+

- LENS A1
. LENS A2
- IENS 81
- LENS 82
_ IENS B3
- LENS C]-

- LENS C2

-HWDl
- H}ÍSH D]-

- SOA D1

- Ht4sii D2

I.ENS E1
LENS E2
IEI{S E3
I,ENS E4
LEICS E5
IENS E6
nvc FL
Den l{oorn Fl-
Postduiven FL
IIe llerve F2
Quick F7

Vred.enburch E2
Duindorp SV E2
VIOS E3
DSO E6
Juventas E2
HTSV E]-
I,ENS F]-
txr'Is F2
I,ENS F3
I,ENS T']I

I,ENS F5

4-2
0-1\
1-0
z-o
6-l
q-1

)-1
2-2
z-t
o-2
)-c

3-L
6-?
3-à
6-o
0-6
0-?
0-3
0-3

]0-L
0-\
2-r

Vorige veek honden er hefas.s enkele versfegen niet geplaatst worden ondat de nachine het
begaf- Deze is nu veer gemaaht en laten ïe hopen dat hiJ heel blijft. Aangezien er yeel-
Yerslagen ziin l-aten wii bet deskundÍg könnentaar 1'an de Jeugdkotrmissie groteud,eels maar
achtemege.

IENS A1: stond bij rust met 1-o ïoor. Na ïu6t stroopte vlJC de oouven op en LENS ]iet
zich afbluffen d.oor een te hard en irritant voetballend. vuc. zaterdag àe topper tegen
HBS. LENS A1 moet nu.eigenlijk gevoon vinnen, Jongens, stroop de mouwen ook ma&r op,
Esar l-aten viJ probeien net goed en sportief voetbal- van HBS te winnen. Hee] veeL succes
LENS B1: een Lekhere partij voetbal. zowel euiek ars LENS probeerden via opbou{end. en
goed. verzorgd. yoetbal- te scoren. euick lukte dit 1x. LENS belaas niet. zaterd.ag thuis
tegen d.e sterhe kopLopen Feyenoord, Doe genoon je best. Wie Heet??

Naa].dvi k82 IENS B2 (poule ?) uitslas 2-6
De eerste vedstrijd van 82 in !ou1e T, een veel te Lage Índeling vaar 82 veining van zalleren- Deze poule is veel te laag en laten r,íe hopen dat ve alsnog in poule \ ko;en. Nuiets over de vedstriJd *.e noesten speLen teger de koploper. Ats àe reit van d.eze poule
ook zo speelt 81s NaaldÍtiJk ?orden ve er niet veeL lrijzer vsn. llaar ja, we zitten nu één-
naal- in d.eze poule en dan had. de uitslag geen 2-6 noeten zijn mear, à-]:z sls julLie be-
Sriipen ï'at ik tedoel, rrant zul-ke tegenstenders moet je oprollen. De eerste helft ging
retleliJk er waren o.onenten van goed. sa.menspel naar ook Eopenten van romelig voetuàl-.
Jon8ens begriJp ee Soed ïe Eoeten het safien d.oen. Yoor ..iezel-f voetball-en hae,1t niks uit
vent Je metlespelers bslen daarran. Een hoogtepunt uit de vedstrijd was het doeLpunt yan
Jasper. De bal rustig aangenomen en heel koel aÍgetreïkt (klasse Jas). H"t uitvallen van
Roger Dienen (hoofdrond) betekend.e veel voo! het nidd.enveld en d.e linkerkant v8nt peter
stond voor de Íest ven d.e vedstrijd rnet lege hs.nd.en, Ook Mschiel verzette een hoop .nerk
op het uiddenYeld en was bijne niet te passeren (een aanrrinst), v€rder vi1 i11 evei zeg-
gen dat B2 een fiJne groep is, al-leen kva inzet kan het v6é1 beter, jongens knok eryoorin de vedstriJden. P.S. oYer toeschou ers hebben ve niet te klagen, àuders bedankt ookvoor het riJd.en want zoÍder Jullie konen we er niet.

Joop.

Í,qNS ph

rn d.e vorige LENs-revue vas er 6een pls.ats voor Jullj.e verslag en ook de typenaehineliet het afveten, die van miJ is gelukkig tiptop in orde, d.us daarou ,u een dutbeldik
1rerslag: Na een zeer 6es1aagd.. intern trainingskatrp verzaflelden een "fris" elftaL zicb be-

_ hoorlijk yroeg op het tENs-conplex voor de matcb tegen Gr.w,rI vac. Ook aan d.e leid.ers' koÉ ie zien d.at dit treiningskanp ze goed ged.aan had. Met vijf autors yertroklen ve rich-tíng Wassenear en dit verJ-iep niet zonder problenen, lle baddèn biJna de reis erop zit-ten of daar stonden we in een file vant er vas een boon on gewaaid. en Een vond het nodig
om deze toon nidtlen op de weg in stukken te gaan zagen. Ook de yrachtauto verd dvars op
de straat geparkeerd., gevoLg ve konden niet treer yoor- of achtemit.

-9-



Er werd besloten on het l-aatste stu$e te lopen want volgens insi6ere rÍas het net e17en
oo de hoek. Dat bleek tegen te val-ien rrant tàen eenmaal d.e autórs erdoor konden stonàèn
eI1e speJ-ers Liftencl langs de kant. Xen ietsie pietsie te laet tegonnen ïe aan d.e wed-striJd' Er werd leuli gevoetbal-d.i en de ouplorters vond.en dat deze tegenstander opgeïo1d
zou worden; het zou analers eflopen en xoet een 0,0 stand gingen we de rust in. rn d.e tvee
de helft kïaeen we op voorsprong maar de tegenstander kon ook d.oel-punten naken 3 het werógeliJk en nog geen ninuut l-ater stonden He veer voor, Toen kren e]' vat, vater uit de he-
Eel- vaLl-en en de supporters zochten een schuil-plaets op; terflijl ze dit deden scoord.e
de tegenstander en stond hdt veer ge1iJk (2-2). Toen de echeids affl_oot vas d.it ook de
eindstantl. Jongelui zeg eens eerliJk: hadden we hier geen z punten noeten'paiken? rhtlachtYanve};tegenHMSH(thuÍs)8e8tdit1ukken,vedde???ÉentiJd1angiegheter
naar uit det ik geliJk zou kriJgen; er werd goed, ' eamengespeeld en ve kregen veel kansen
om te scoren Ioaar toch lras het ]IMSH dat op voorsprong kva.E door een snelle counter, WegÍngen de rust in net een 1-2 achterstand. Ie1aas bleek onze kèeper ziJn vinger getles-
seerd te hebben zodat de keeper van D3 in d.e tHeede herfb biJ ons onder rat stond.(bedankt kiep). ps tegenstander ging er flink tegenaan naar iet nan en macht stonaen wiJ-te verded.lgen en na fraai sauenspel vas het onze spits die met een bjoeiti de geriJkna_
ker in d.e touHen joeg. Eindstand 2-2. JongeLui het gaat steeds beter maar tret b1i,1rt :

moeiliJk vBnt iedereen ïi] doelpunten naken naar tlat kan nu eenmaal niet. Dus betËr 1eplaats houden en nog lDeer samenspelen afgesproken? Tot slot een tip: kom aLLemaaL op-ae Itraining! Laat de trainers niet in d.e kou staan,
Cees .

n.b.: dit conbi-verslag kont in de plaats ven het al eerder gegeven versl-ag. Nannens de
spelers vast bedankt voor het publieeren in d.e revue.

l-e helft: te veel balverlies en. te ïeinig overspelen. Na een O_1 echterstand. en d.e ge_liJt naker door Erden Kisi ging het geliJk iets beter. Maar speel toch rat ,u"" o1,""1 "o',Egg-leruE als het nodig is on de achterhoede te helpen. Dit lebeurt nog steed,s nlet doorhet gehere niddenveld. Jurlie brijven te veel voor hangen. DÀar door .àt d. 
".,r"t 

*"u,
een achterstand. 1-2. 2e helft: Raynond (de keeper ) vieL uit velené last va! een (gekneuj
de vinger) gerukkig o,as Dennis rieze (D3) op hèt ver-d. en vier in (r,""i goed gekeept
Dennis bedenkt). Celukkig kïeeg Steyen Altiig een kans en benutte d.eze zodat de elnd-stand 2-2 eas.

De leiders.

LENS D! - H}ÍSH !2 \26/to) z-2

LENS EA - Duindor p sY E2 6-2

IU{S E, - Juventas X2 0-6 (26 /1o )

DSO 812 - IXNS E6 Ae/10) 6-h

E2 voetbalde dit keer thuis tegen Duindorp E2. Er verd. d.eze keer heel goed overgespeeld.,wat het sper aLleen Eaar ten goede ko,t. zo hoort het jongens, aLs ve io d.oorgaan Éomttle rest vsnzelf' En zoals JurlÍer zagen Duildorp had aliemàar àe ,1aars E. Maar dat zegtooknieta11es.,vo1gensdeeind.stantlI,ENS6-Duindorp2.
Een toeschouHer.

Het begin yan de lredstriJtt begon geriJk op, maar daarna kvam Juventas steed.s meer aande bal' onze jongens heblen echt goed gevoetbald., nsar helaas, de tegenps.ItiJ vas netiets te goed' rk heb een paar nooie achtiers van onze boys gezien, die er ecrrt mochtenzÍJn. Ïet, is J €mmer dat ïe altiJd in de tveed.e he1ft afzaklién, of ïe nu voor stean ofniet. KoÀ op Jongens voortaan de geher.e wedstriJd voor 100 Í. 
-En 

geen ruzie op het verd.
Een noeder,

Dit tean is op ztn best ' s-norgeinsvroeg, Het ïas een here reuke wed.striJd, Rick heefterg goed Sekeept. De gooi- en snijttrainíng van Theo Massa ïerpt zÍJn viuchten af. DeuitbLinker ras deze keer Dor-f. I{e stond.en èr versteld va.n hoe 3i3 iàa"ru keer de ba]vist te benachtigen en Eeenan. De rest ven de spelers waren naiuurliJk ook erg goed r^.anttenslotte zijn ve een TEAM- Het.oversperen en vriJlopen ging heel goËd, o" doelpunten
kva;nen van Roy (3)! en Richard (1).

- lo -



Deze laatste scoorde voor het eerst in zijn voetbalcaïïÍère. Goed zot MenpreÈt en Dogurr,
lraar varen Ju1lie? Konderi Jul1ie oàders hun bed niet uit? Heha.

Jullie leiders, Teun en }Ians.

op een driJ fnat vel-d. stond.en'.re wer even te wachten op onze tegenstander.;',uetl lrooraeut
hÍervan was dat we dit driJ fvel-d. een beetJe reerden kennen. lat Jongens gingen enthou-
siast aan de srag. Het l-euke vas det de partij heel gelÍjk opging, Janmer vas het d.aarom
dat Groen Hitr.58 net r;et gelu)r op een i-0 voorsprong kna"u. I{è stieden al-s beesten om ap
1-1 te konen, naar helàas dit wilde rnaar niet ]ukken, Jen vond. het de vorige *eer al_ l-iu
on in het krantJ e YermeJ.d. te vorden. Misschien ves het da.aroE _ook vel .,d.at hiJ halyer$ege
de 2e helft een gigantische schuiver maakte. o.k. JEn, nu de tvéèdè keer d.ehe vermeldiig
Ín het trantJe, Inaar d.it vas den ook wel de laatste keer! Het vas een lekkere, nette
sedstrÍJd, det goed spel en'herd Herkende kinderen. Lekker on te zien d.us !

H€ns .

IENS FI - Groen Witl ,B 11 o-r- (19/10

gYq - rms El o-3 (26/to)

RVC Fi - I,ENS I'1 ( 26l].0 ) o-:

IENS FZ - Yitesse Dè1fr F3. 1-L (t9/to).

Postduivën Fl-' ' I,ENS T3 Q6 /10) 1o-1

cts F6 - !EI{S F . 2-1, (26 10

JongeÈs wat een gave wedstriJd vas het. rk denk dat Hens èn Jan spijt hebten d8t ze Jur-lie niet kond.en zien spel-en. Jul1ie hebben echt ÍerdieEd gu"ronrruo. Èennie, bedankt alat
Je het J-eiderschap voor deze wedstrijd op Je heb vil-Len nesen.

AL vanaf de afbrap vas het d.uidel-iJk, dat iedereen er heeL veel zin in had. Na een flit-
send.e stert, waervin -ontzettend goed overgëspeeld. Herd, kv.arnen *r. àoo1' een d.oeLpunt van
Achned' dik verd.iend net l--0 voor. vlak ,oói-rust-+rerd. het hela.as,éen beetJe roririel-ig, on-dat niet íedereen op zijn eigen plaats liep (foutje van de invaltrainers i"nny un eiíor).rn de 2e helft een beter LENS en vaar door ve ook neer kansjes Éegen. Door eËn mooieschuiver in d.e hoek scoord.e Bobby onze tÍreede treffer. Een d.ing r+ai vel erg Jàmeri n.t.
ïe liJn zeher 5 keer qet 3 nan van LENS op J- verdediger van RVë afgekonen. Door niet of
!" 199& overspelen, knanèn er geen doel-punten uit. (kan beter ;ongéns! ) Onttanks G[-lfeËliedereen we1 heel hard. teiken en vLak voor tiJd, .krlan d.an oot i_O-op het scoreborcl testaan door een doeLpunt Tan alveer Achnetl. Jongens, het was een fiJi:e -vedstriJ d on naarte kiJken' vat deze keer d.oor veeL supporters va,n LENS en BvC Herd. gedaan ! Heel Leukll

ELl-en,

Ju11ie, inval-]eider Arno.

2 plus 2 p1u6 2= L-1. Begrijpe.n jullie het, nee he, ik ve1. ret op, IENS F2. TweedeBedstriJd in een.lagere poule, van F9 naar F11 en d.at is? En dèn 
-nós 

éens twee teans diee]laar hee.l goed. aan konden, Jamer Ednip dat Je niet lion bliJven; iri;ten. Dan had je Ren-co àla van Sreukelen àieo keepen. En nogi zoveei Beer. Mi-chael- oosterieer net zrn perfec-te overspel naar Kevin! Í{saruit ju3-Iie op 1-0 kuamén, Bas dis voor'sn vooraL achter dittean door de d.ooie punten heen hietp' En Richard dan, Jongen ik heb genoten van je.
Ívlaurice die ziJn ruziertJes uitvechtend tcch b.l-eet' oprèttÀn. Renaldo do]lend en Ënokkendtle ba11en heel goed óver6af. Michael ter lind.en hiJ gaat ook voor. nÍenand. opziJ, enschieten aIs die Èa!. lat Yitesse Delft ulteind.etijt. tegen scoord.e vas gevoon ïerd.iend..
En zo hetben rij een leuhe wedstriJd. geh.ad., en ik 1Íeet ieker de tegenpaiti; ook.

In een ongeliJk opgaande partiJ noest LENS helaas het ond.erspit d.eLven. Hs.t nleer trainen
zou geen kvaad. kunnen. Yol-gende rreek beter iongens. Marcel,.

IIa t
veld
spel
tege
schi
verd
p8"a,'
1{inn

wee nederlagen moesten ,Ie voor de derd.e keer biJ eulck aantreden. op het rooie eerste
kwa.men we op een 1-0 acbterstend.. Toen moest LENS iets terug doen, Door goed. samen-
scoord.e Deniz Aslan de gelijkamer. Na rust speerden ve het ieest op de helft ...an aennstander. Toch had Quick een eantal goede kansen, die d.e keeper .r"-o r,ENS, die een

ttenrend.e vedstriJd speelde, er al-lemaal uithietd, Tot het einde van de irettstrijder goed tevoettal d.oor iedereen, Met de vedstriJd ,groeien jullier'. IiÍaar helaas een
Einuten voor het einde scoord,e quick 2-r", Jarmer naar zoals ju1le vandaag speeld.en

en jul-lie geÍoon de volgend.e vedstriJd. ., Een tevreden feider.
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DE i,ENSFEWTJ
}íEEIGI,AD VAI{ DE VOETSAIÏEBENIGING 

.TENS

',:6!ste Jaargaag nirnuer ilr, ? novenber 1991.
***trÈ****t{x*****nt***x*t**ttlÍ+t***.lt*ti***ti*lt*àt**à***t**E*t+tíiltt*sö***tt*******Ë*it**i:t***xx*:
OFCICIEEI,:
llieuve l-eden.
3000 M. DeniëIs, NS, 07-]0-1986, Wi;kestraet 13, A5\1 BA Den }Íeag, íelt 36667A6.
2995
2996
299'l
2998
2999

M. Rog, trainer, Nicolaas BeetsLaan 198, zZlE nH Voorburg, te1: 3866322.J. Boereoa, trainer, A. Diepenbrockhof 11, 2511 KE Den Haag, tel: 39ïï2?3.J.J. de BÍuyn, .trainer, Heviksingel 38, 2623 HX DeLft, teL: 015-612396.
E,V. Gans, trainer, ockenburgstreat 190, 2rr3 SJ Den Haeg, tet: 3975559.J. vd. Lubbe, NS, YlierbooDstraet 203, 296\ flll Den Haag, te]: 3233525,

Afvoeren a1s fid.
2'l7B A. ,Bolnan, Seuo,
293, c. Arnol-dus, (D).
2fi6 J. Soysel, (B).
2969 K. NeqJen, (r').
29\il J. oufrieh, (F).
2821- R.J. vd. Staal, (Sezo).
261+2.A. AttaLhaoui, (zaal),
Adresvij ziging
2327 Nl.E.,Schouten-eordt Kenpenaar 0r-35, 8231 EB Lelystad.

Boetes
Regi stratiekosten l-e boeking . f 20,-: 1,,1. Leyendekker, R.C. Duyndan, A. de Boer.
Registratiekosten 2e boekÍng I 2),-: R- vd. Hoek.
Ïeglstratie , . strafzaken 5 20,-: I. Ekren, A el_. BalLioui, R. pronk.
*Beteling dient per ongaande te gebeuren, door overnakÍng op girorekening 336?L1 of
bankrekening !29927229 nabobank Den ïaagr t.a.w. "v.v. I,ENS'' te RijswiJk, onder veruer-
ding van "B0ETE" .

Het Bestuur.

LENS zaterdag één: Ie Periodekanpioen, Mannen en ds,me PROFïCfAT

IENS ( zat. )periodekanpioen !

De eerste titeL is binnen. Ons eerste zaterdagteam vist sfgelopen àaterd.ag de periode-
titeL in de ï8,cht te slepen, Doord.et de concurrentie goed meeverkte vist àit elftal-
zich ook aan kop van de rangLijst te uerken. Een prima prestatie ïaarmee viJ trainer,
Leid.er en spelers van harte ge-Lukqensen. 

Het Bestuur.

Jaarvers lagen
Hèt Bestuur heeft nog niet ven a1J.e korurissies het jaarverslsg over het voïige vereni-
gingsjaar ontyangen, Mogen vij nograals een beroep doen op de sekretarissen om dit zo
spoedig nogeliik tiJ Jaap Co3,pe in te leveren. 

Het Bestuuï.

A.S, Zondag 1!.00 uu-r. IENS - BTC.
Zijn de rrRoc Boïs" in staat d.e stijgeDde lijn van d.e afgelopen Healstrijden vast te
houd.en om ook de3e wedstriJd in een overuinning om te zetten?

Van de redactie
Afgelopen zaterd.ag hàbben ve'lreer een volletli[ progïaitrEa kunnen afwerken. De DI heeft
met 2-1 van aartsrivaal ,'A-DO" gevonnen en staat nu wat ruimer aan kop. cs zo door Jon-gens! De Ci. heeft, helaas de stijgende liJn in het spel niet in r+edstriJtl ptnten kunnen
uitdruklen en '/erloor met 3-1 'ran Kon. H.v.y. Het is janoner, maar ve laten die kopJesniet hangen hoor! De 81 verloor naar ons ge.roel te ruim net ï-0 van Feyenoord. Dat ze
zouAen verl'iezen stond vooraf min of neer vast, omdst Feyenoord ongeslagen bovenaan
staat en Peyenoord. geeft de B2 dit Jaar neer steun t.o.l', hun 81, die zonder te preste-
ïen toch rel zul1en pro[overen-
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3n LENS moest voor deze wedstrlj. een eahtar belangrijke sperers r.Íssen. oníranks dÍeruÍme nede"r-aag hebben ve toch eeÍr goede - en r-eukÀ wàastriJa gezien. vorige veek tegenQuick werd er ooh goed. Bespeeld, maar het uas ver een erg sàaië we<istrtJd, omd.at hetachterin goed in elkaar zat ' ma.er èanvalrend konden wij àonder ienand tL kort te doen,te weinig dïuk uitoefenen. Maar'zaterdag va.s dat anderö. lo"r- eun-'urntài w1lztgingen.inde opsteLr-ing lrerd er 'ÍÍeer geprobeerd tÀ voetbal]en. En, vat berangrijk i", ". zat veerevenvicht ln het teorÍt' uat He hefaas fange tiJd genist hebben. l,r"nïrot"u"de van uit deachterhoed.e het mid.denveld_in té schakelén, díe veer de voorhoede k", b;il;;";:"rË, ""à"
ïeer een bel in de voorhoede vasthouden en er werden ',,eer kansen gecreeërd. Het vasvoor ons onbel-an8riJk' maar onbelangrijk, dat ve niet visten te 

"Ëorurr. 
Daoïon, ln d.ezesamensterlíng en ui.ter&ard Íreer aange..,ufd- met de geniste spelers, zien we d.e toekomstveer zonnig in en dat degradatievoetbal helemaal niet nodil is. íe Al heeft na een l-0achterstand tegen r{BS toch nog met z-z gelrJk gespeer-d, Ifi.asse teruggekomen jongens!!Afgelopen zaterd,g kon ons zater.dag team peiioàe l"mrioen íorden, *Ià, "" moest ver- ge_$onnen worden, omd.a,t postsr-ia het beste doelgemiddelàe had. Ze móesten tegen het met nu:punten ontleraanst€.ande HTsv spelen en opzich zou dit geen prob]-emen rDogen opleveren,maar de verkeliJkheid vas lred.erom anderi. HTSV is als-vanoids een botsf,rekende vereni-gin-g geveest. I'leinig oog voor mooi voetbal, maar met veeL inzet en erg'hard voetbar-proberen zij zich vaar te maken, IENS kwam vrij sner op een 1-o ,oo.=[ro.rg en met d.ezestand gaf LENS, HTSV heel tang de ger-egenheid óm gerijk te kcnen. Er werd yeer- te on-rustig gespeeld. xr verd tegen zotn tegenstander te vàe1 net d.e bar geropen, wat ;àtegen zorn ploeg a}r-een rnear blessures kost. Met combínatiespel, wat ver" noeir.Íjk'Ías.net deze lrind, en de bar het verk raten doen hsd.den ve ar veer eeraer teesï il;í;"";i"_ren' M&ar uÍteinderiJk uist LENS in d.e ]aatste 20 ninuten drienaal te scoren, zodat heteerste succes binnen ues. van LEI,[s' kant vond.en r,re de pubtieke bel8.ngstè1]-ing \.r&t te8envallen' maar de ,neg naar het kampioenschap is nog ran! zod.at He nog*gunoug ger-egenheidzullen hebben oxn dit team.te steunen. Dat het, spet nièt afti;tl oogàtierend. is, vinderrwiJ dat dit team vel-'aIs é6n opereert en de.armee bewijst dat ook dan succes niet kan uit.bliJven' Daarom, namens heer- LÉNS van harte gefericiteerd met dit beha.ilde succes end'aermee vilLen wiJ uiteraard Hans de Bruyn ei Andr6 spo. "rài "."À.i".1'irtun we net z,nalJ-en hope,, dat dÍt behaalde succes achieraf niet nodÍg is geweest om voLgend seizoenin de hoofdkJ.&sse te kunnen spelerl,

Be denk.i e 
I

Ed-schouten, neet u nog wel- de speler van zaterd.ag 1 d.ie op 2B-9-r91 zÍjn afscheids_wetlstrÍJd speerde voor LENS za r- tegen velo en daarbij zvaar gebf esseerd.-gebroken kaak-YïoegtiJdig het vefd noest ruÍmen, iaat bij deze weten dat hij het, bestuur en d.e zater-dag-selektie heer harteliJk dankt voor d.e getoontle belangstelling tÍjdens zÍJn vexbr-ÍJ fin het ziekenhuis.
Ziekenboe g

Mat Marcel Knops, keeper zaterda6l 2 dÍe een ernsti* verkeersongevar is overkonen, ga.athet langzaam iets beter. Thans ligt hij op zèar in het Leyenbur8ziekenhui s. NoÉr eenkeeper van de zeterdagaÍdering is 
"en 

i*r,iu"" tíjd uitgesàhoketà. Ronar.d Bergenhen8ou-ven heeft in zijn tweede ríedstriJ,d een spierscheuring in de diJbeen opgeropen. Bonar,dtevens hBratr.Íerkende rnedewerker van ae sgKo is 1angerË ti,:à-f ".Ë"j-"ii[E""r,,rr.ura. n"i.r"r,vensen vij namens heer- LUNS een goed en voorspoedig hersier,. »it ÍaatJte gerdt ns,tuur_lijk ook voor Peter pronk, ook van de zaterdriiaraei:-ng, die afgelopen zaterdag een ern-§itge enkeLbleËsure oplÍep' i,IÍi vsn de rerlaetfe vermoeden dat peter thans dagel-ÍJks deverzorgster va,n de zaterdagafaeling bezoeht, orn zijn' gekwetste etrkel te Laten verzor-8en. 
I

M'h't' berangstelling vool de 
^zaterdagafdeLi.ng vilde André sFa, de nlanusJe van &Lles vande zaterdègafdeling 

' ook-een duÍt in iiet zak;à doen. rn ziJn fanatisne op het standen-bord van de zaterdag s,er bij-ï-werken- T,ENË za I staat namer.ijk op kop- sloeg hÍj hetboven dit bord. hangeude krok van de muur. arà.à nog steeds in de uinning-mood trachttenog deze krok terug te koppen. Doch heraas. Resultaat é6n fr.inke b;ii ;. een kompleet'verniel-de kIok. Andr6 veet nu hoe leat het is!!
Ae;e n da

vriJdag 1! novenber lggr- aanvang 20,00 uur de 2e kr-averJ asavond. Noteer deze da.tum rnu1,r agend.a en kon naar LENS.



lítï!h9 l, dt€ lt{trdl}C d{rtrlt( ri!, ;L nrtirqrrÈíF _É.ril{nt hÉUborl. Gdotr noèAr t,&t]t ó6a r.oBultEr!,o Éttu 1È.ten Yel-l-en om tbch voor een eerste plaats in ae 
-eina[rasserln! 

ir-à"n erkÍng te kin-nen konen. Dus kom net uw partner gezelIig naal LENS op 1) novembËr.

Afgelopen vrijdag (r/[) is d.e eerste ronde van het klaverjassen en jokeren gespeeld.Hoevel de opkomst fl.n. het kLaverjassen niet get^,eldig ,rrs ItO toppet!) vas het toch erggeze1li8. De lage opkomst wijten viJ voor een groot deel au.n a. è-rg ]ate aankondlgingin de LENS-re,rue. Iloeverder. De bedoeling Ís om met Kerstmis (ZOttó) een §lotavond tehouden. vervorgens konen eï net pasen nog eens )r avond.en. De totaalierr-ing van de beí-de dïives vorait op8eterd en daèruit vord,t het koningskoppel vastgester-d. Érils.vermei_ding op tinnen bord. en nog een op dit nonent niet wàt,enà-e prijs. rn overleg is besroten
. d.e koppelpriJs voor het klaverJassen per 15/Il- te verlagen-naar s I0,_. Dit heeft vel-consequenties voor de priJzen. voor de eerste t/m de deide plaets. zu11en op 6e avonden15l1r en 29111 gertr priJzen ter beschikking staan, pLus een poearerp'i.ls. op zo/rz z..r-len er wer prÍjzen ziJn in de vorm van ca.deaux. De stand na de eerite- avond is:
Jokeren

KIaver assen

l-. Mrí. Coret me
2. Mlr, vd. Steen ne
3, Mv. Minnema ne

Klaver.js.ssen
1. Peeters - Peeters me
2. Ham - Kliinen me
3, v. JoIe - B8kker e

De E. en J, trofeé

I,I.I . K - TENS 1 O-2

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SEI{IOREN ZONDAC S
SS§SSSSSSSSSSSSSSSSS§S
UitsLaeen 3 novembe

t de punten 5139
t de punten 5022
t de punten lr!11+

omdat--van de acht partiien.de sl-echtsli,e uetlstriJd. of niet aanwezig zijn er 1 mag rerval-len' Kunt u alsnog loor 1,1/!L inschrijven en kansmaken op d.e eervolle vernelding en d.edaarbiJ behorende prij s .

38 punten
29 punten
39 punten

.Tan en Jos.

ons bestuurslid l{im Kouwenhoven hebben wij bereitl gevonden orn van de j,r zondag gespeel-.de vedstriJd I.IrK - Lrx,Is een verslag te maien. M.b.t. de stand om de tàch ver fe1 begeer-
d.e bokaal-, heeft weining veranderin8 opgebracht. I.Iim bedenkt dat je ondanks de drukkeverkzaamheden binnen LENS, het .'.ersrag hebt opgensakt. I,lij zijn nót met Je sLotzin eensen hopen dat LENS nog even door bj.ij ft ,'tellen'].

Direct vanaf het eerste fluit signaal nBfi IJENS gelijk het iniatief. Met goede combin,-tles en direct spel veroverale LENS een veldoverwicht. De 1-0 kwan vànuit een corDer diegoed door n. vd. Hoek op het hooÍd van tr'red. spa werd gelegd, d.ie de bar vervorgens kns.pinkopte ' Na dÍt doelpunt behield LENS het iniàtiet cn na een schitterende pass van rd-ward Endlich op Richard vd. Iroek, die van links de ba1 goed voor rret,. doel bracht, konJan Buytelaèr met de binnenk€.nt, van ziJn voet 2-0 inschieten. Ns een harf uur lles dedtuk een beetje vau de ketel en voetb&rd.e LENS de eeïste helft rusti8 uit. De t!Íeedehelft voetbaLde IENS }rat behoudender en aangezien W.I.K, niet in staat bleek om de ved.-strijd naar zich toe te brekken, kwam d.e-,roó.sprong niet meer in gevaar. rn het laatstekwartier kreeg LENS nog kansen om de voorsprong uit te breid.en, eËhter zonder resultaat.Koltorn een veïdiende overwinning. A.s. zonàag inus -.B,T.c.. LENS TIILT veeï mee.

I{, Kouuenhoven.

r
HIK 1.IENS 

2
IENS l+

DZS 2
TENS 6
Ï,ENS 7
sEr 7

- IJENS 1
- Papendrecht 2
-SEP2
- LENS 

'- Den Hoorn ,
- Den Hoorn 9
- LENS B

0-2
'I 
-?

afgek.
1-?
3-3
l+-f
ofgek,

-3-



Wt! dË t r.l J d r.,tsoGrrolulu. l0 flovefl!(Jtl
rl,oo
1l- .00
1L .00
Lr .00
12 .30
13,',00

5tr3/tor9
610/1093
,5h/308t
562/3L0\
,70/315?
6P6/3|256

uur
uur
uur
uur
uur
uur

r,EN$ I
I,ENS 2 It

SVH 2
IENS 

'Voge]- 2
TE,NS .r

I,ENS [J

- BTq,]-
-DCV2
- LENT] U

- Scheveningen 5

- LENS 6

- rrDv. 5 l

vr

,5\ /3067
,62/3090
57o/3]37
626/3zr9
(r2B/3268

R2D.

1B
n3B

n3B

G , P. Ilaat
S. de Jong
J. Vergas Garcla

n.n,
n.n.
n.n.

kunstgras

vtl. IÍnden
M.A. Mooyman
L. Raaphorot

V1
vi-

- vriJ (Tonegido th teruggétrokken ) .

v2

Y2l3

ITLENS 2 3alïlederrerkers S.V.P.
Reselvepro grarruna bij B.1geh e1e afkeuring
10.30 uur ExceJ.síor'20/1
l-1.00 uur LENS 2

Vledstri d ro
1 r,00 uur

OPSTEI,IINCEN .

- IJEITS 1
- trainen

ramma vol nd.e veek ' ( 1 novenber )

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Laakkwartier 1
LXNS 2
],ENS !
Azuri 3
l,l,trs 6
II4NS ?
Te Werve J

Yr.
vr.11. 00

11.00
r-0. 30
13, 00
11. 00
10,30

- ÍENS 1
- Lo,èkkvaïtier 2
- Naaldvijk 3
- LENS 5

- Naaldvijk L

- Dllt,t 11
- LXNS B

n.n.
n.t'lr
n.n.

!l,

A.

I,EN

LEN
LEN
I,EN
LT]

LEN

Sl-en2
SI+
s5
DO
Dí
S8

: rorden door de troiners bekend. gemaakt.
: als bekend.
: afs bekentt
: als bekend.
: aLs bekend.
: aLs bekend

LNNS L
rnNs 5
rnNs 6
LENS 7
,IINS B

AFSCHRIJVEN
LENS L en 2:

0252?.-30989
o.ro-3à6r-oBB
o70-389TLT6
01891-1T9l+3
o7o-360r-rl+1

]TGGING TEAREÏNEN:
ivlt - Erasrnusveg t.o. Dedensvaartveg, tel: 012!2_661-1Iogel - Cenenuidestraat , te1: 36196'L9.
/ri J I november t99 r
19.30 uur 

^delears 
- IENS I

.'errein Guntersteinwe8, teL: 3678rl"h,

' 
tJ 4J t! 4 L L L lJ lr 4 L L L L L ;L

i ZAAIVOETtsAL Z
| 1.7 t' rh rrrrqrr.rr tl dnat,

ledstri i dtrrosrafima 11 t /rn 22 novenber
leandag 11 noveml:

bij d.e trainers
M, vd. MeuLen
H, HeiJ nen
I. v. Itui jff
G. Du)rvesteiJ n
R. Keus

'1 , 00 uur BI0E0 ,
)lnsdag 12 november
'2.20 uur LENS 1
'0. 30 uur LENS lr *
'riJdag 15 november
9 .00 uur ODB Ir

iaarntlag 18 november
2.20 uur Sijthoff Pers 1
0.30 uur LI;NS 3 *

oensdag 20 rovernbe

- LEN.S 3

- DWo 1
- Gyrnnova I

- tnNS lt

- Ï,EN§ ].
- HT4SII l+

Sporthal RKD30

Zuidh€ighe
lloutrust vl{

Loosduínen

1B
R2t)

De Schilp
Houtrust

r
2.10 uur LIJNS à * - tr'.v.'snoekie B H3B

' LXNS 3 en à (2 keer): zelf scheid.srechter leveren.

L

TransvaeL

v1



LÍgging §porthqllen
Sporthel RKDEO

Zuidhaghe
Houtrust
De Schilp
Trsrsva€,1
Looealuinen

tr Sportparkveg,'Nootdorp
- Melis Stokelaan 1201
- Houtrustveg J-08

- Sportps.rk rlrene?, Schaapweg 2-\, RiJsviJk
- MaJubastraat h1
- Groen van Prinsterenlaan,

ZZZZZZT,ZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z IAI]IGS DE SPORTEN YAÏ DE Z . M . I,ADDEN Z
ZZZZZZZZZZ,,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Uitslagen zaterdag 2 november f991
HTSV 1 - LEI{S 1-

T,yra ! - LENS 2
Duinoord ? - LEIIS 3

Pro8rau$E zate{d.ag 9 novenber L991rt+.souffir
12 . 00 uur LEI,IS 2 - Duinoord h
1à.30 uur IENS 3 - yCS 3

E. Haket, G. Kuiper, C

venhoyen, L. Mantel, W

LENS 2. Afinelden biJ L

Pro raruna zaterd l-6 november 1

0-lt
\-2
6-o

(periode kampj.oen )

EventueLe afneLdingen voor 1 en 2 bij Ilens de Bruyn, te1: 015-6L2396
OPSTELLTNG LNNS

.30 uur LENS 1
12.00 uur IENS 2
l-l+ . 30 uur IENS 3

- Crorlrrliet 1
- Scheveninlen lt

-DWo3

H. de lliJ s
J. vd. Velde

n.n.

J.J.A. Visser
R, de Jong

n.n.

to26
to67
1306

1013
105)+
1303

. l,ipnan, 1í. v4, Meer, S. Niamat, E, Knops, N. Jagesàr, J, Kou-

. Mos. J. Zuidervijh, M. 0sman, met R. Elsouki + aanvulling van

. ManteL, tel-: 070-3107\26.

1
t

. VA].I HET JEUGDFRONT

Algemeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, ChopÍnstraat fO3, 2j5f SV Den Haag.
tel: 39?0151. BiJ geen gehoor: 36351+18 tr'red. crens.

Wedstrij d.prosramma A-B-C-D-E en tr' .j eugd.

Afbellen voor onderstaande ïedstri j d.en eLleen biJ peu]. T,d.Steen (397015)j)
zo snel nogeliJk doch uiterlijk voor vriJdagavond. 1!.00 uur. BiJ geen gehoor
bel1en naar Fred. Grens (3635\18), In uiterste nood nog op zateràatnorgun op
LENS (3661-311+) na 8.00 uur bij iemand ven de J eugdkonrni sÀie.
ELftal- datum 8,a.nvang tegenstander ult/thuis terreln/ve1d sam. k. Lèns
AL
A?

B1
92
B3
cl-

Di-
D2
D3
DI+

EL
E2
E3

9
9

13
9
9
9
9
9
9'9
9
9
9
9
9

11
q

11

nov
nov
nov
noY
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

12.00
L1. 00
20.00
r.L .30
10 .00
l_l- .00
r-0.b5
:..2,\,
9.30
9'30

L3.t5
12. 00

9. 30
1l-. 30

9. 30
1? .00
11. 30
17 .00

nVC A1 uit
DevJo A2 uit
Triomph AJ. uit
DHC 81 uit
1ACr90 81 uit
Toofan Bl- uit
GravenzandeSV C1 thuis
Quick C)+ uit
VCS DL thuis
Delft DL thuis
Laakk'íarti.er D3 thuis
Juventas D2 thuis
Maasaijk El thui s
'Delft E2 thuis
GDS El, thuis
Extra training op LENS
DUNo El+ thuis
Xxtra training op LENS

Sppark Pr.Irene
0osteinde/Vrburg

Zuiderpark
Bras serskade/De1ft
M. VriJ enhoeklaan

. 0ckenburgh
v1

Sav.IJohnanlaEn
vt
v3
v1

. vl_
v2
v2
y2

r,u.q>tauto.)
9.15(kopy)

19 . 15 ( Triomph )
1"3 , 00 ( aut o )
9.00 ( aut o )

10 . 0O ( fiers )
10. 00
11. 0O ( fiets )
9.00
9. 00

12.\'
lt_. 30

9 .00
11.00

9 .00
t6.t+5
11. 00
t6.\,

El+



E5

E6

F1
F2
TI?

Fl+

F5

9
1l-

9
l_L

o

9
9
9
9

nov
nov
nov
nov
noY
nov
nov
nov
noY

y230
00
30
00
\t
30
00
00
15

13.
u.
13.
t7.
9.
9.
9.
9.

l-1.

lrKAvv thuis
Extra trainiug op LINS
GDS n2 thuis
Extra training op LENS
HBS F2 I uit
Dynano'67 F1 uit
qur-ck -t'b uit
RAS F2 I uÍt
Quick Steps Fl+ uit

\2

Daal en Bergselaan
JuualaentJe/R'$iJk
Sey. LohmanLaen
Albardastraat
NiJkerklaan

l-L.00
t6.1+,

I,rippolder EL
PostduÍven El.
A.DO E2
OSC E2
Toofen E1
BIUI E2
IINS r'r_
LENS T2
LENS F3
LENS T'II
i,ENS F5

- INNS El
- TENS E2 i

- TENS E3
- I,EIÍS EL

- LENS E5

- IENS E6
- Scheveningen I'L
- tEc F1
- ArchipeL FL
-.Vredenburch F3
- Laakkwartier Flr

.00
l.c

. àF ( auto )

.30(auto)

. r! (auto )

.l-! (auto)

.1! (auto )

2-8
5-l+
)'é
0-u
t-3
l--0
1-1
L-2
1-0
2-6
0-2

13
t6
I
ö
o

L0

-aanwezig Juko vanaf 8.00 uur: A, vd.. Donck, A. vè. Heuvel en p. vil. Steen
-gaarne ouders net vervoer voor: LE{S BlrB2, FI t/n !',
-IENS 42 gaat net de tra.B en ale bus. Due strippenkaart nee en optiJd ko,en.
-LENS B3 en C2 gaan o1r de fÍets. C2 heeft eerii een bespreking!l
-opetellingen als vorige Heek.

BI.IZONDEEHEDEN:

Kreet van d.e week

onze duizendpoot binnen de Jeugdafdering Marien ïd. Donck. roept de moeders op, on hunpsnnekoekbortien op te komen helen' Zegt, U nu zeLf, tleze boraèn kunt U niet -laten 
staan,iElllers ze moeten schoon zÍJn voor het volgende pannekoekfeestJ e.

Uitsla,Een Jeuad
I,EN6 A1 - HBS AI
IENS A2 - BÍC A2
I,ENS 81 - tr'eyenoord 82
LENS 82 - Weotlandia Bl+
LENS 83 - Bohemen Bl-

"..IENS 
Cl - HVV CI

" LENS C2 - GDA C3
A.DO D2 - IENS D1

. ADO D3 - IENS D2
Postalie D1 * IENS D3
BTC D3 - LENS DI+

2-2

0-T
l+-2
6-o
'I -?
0-B
t-2
1-L
3-3
2-?

Aangezien ik dit veekend niet o! LENS ben geweest valt er voor ,,iJ veinig te schrÍJvenover tle resurtBten van onze Jeugdteens, vandaar dat ik miJ beperËtot eÀn rrort, vervech-tingspatroon voor 41 t/n Dlr voor de rest van d.it seizoen.
LENS A1: uoet gevoon voor de eerste p1aat6 gaen, Dit zar niet echt eenvoualig voÍd.en.veel.rtnind.ere" ploegen.en slechts eei enkel team wat in aannerkÍng kont voor d.e eerstepl"aats ' (ÏBS - IENS ??). IENS beeft tvee verliespunten neex er1 moet hopen op een nxisstapllan IISS en zel-f notuurliJk bl-ÍJven vinnen. Succes.

'ENS- 
A2: de te rege indering ii een 6egeven. Den naar prote.en oE ongesr.s,gen ka[pioen te

"r::9":_. 
Jullie ziJn st goed op veg ,rÀri laat Je niet foppen hoor,

LItrNS B1: ha'ndheven i§ ons-advÍes. Dat r,ril- zegien ntnimaài de nelenqe plek. Dus Alexandria,RWH en EB.H zeker onder Je hou.en. Dit lukt ;u nog net. Als dad.eriJk arles lekker gaatLopen zit er nisschien nog iets neer in. Det zien IÍe dan van zerf ver.. Het vordt isran Ju11Íe. 1

tENl D2:- hetzerfde verhaer ars biJ IENS Az. probeer ongesr.sgen ksnpioen te vrorden metleeL l-euk en enthousiast voetbal vaarbiJ eLke speler ain ziJn tretriren kan tromen. Dusgeen gepingel.
]EN§ 83: een leuke kLsssering in d.e mid.denrnoot moet heelbaar ziJn al6 Ju1lie teDninsteril-len. Det a'il zeggeu probeer er een leuk seizoen van te mahen met weini$ lrrotzooir'.loncentreer Je op het voetballen. Det kunnen JulLie inners best wet,
,,XNS C1: speel-t lest aardig voetbal Eaar komt op besLissende momenten nog we1 een ( fy-;ieke kracht ) te kort. Toch zal .het vol.gens ohs steeds beter gaan en zal- een pleats Ínte middennoot haaLbear noeten ziJ n,
,,ENS C2 : te Íeinig d.iscÍp1ine biJ enkel_e spelers Ís verantwoordeliJk voör de grote onno_tÍge neder1a6en. HiJ kiJken dit nog even aun en zuLLen echt ingriJpen.els dÍt nodigtliJkt te ziJn. l.Iaarom moet d.it hu toch zo?? Jullie kunnen best

.Doe het! ! I
,leze poul-e hoog .kunnen eÍndigen.

b

voetballen en noeten in



l,EÏS !L: rordt kampioen horen. ve a1 weken. Natuurtijk staàn Jul1ie on6esla6en bovenagn
en vonnen jullie uit al- vs,n de naaète eoncurrenten. A1s Jullie echt kàmploen vil1en 11or-
den probeer dit ilan te doen uret Ëeel goed voetbal, Dat vintlen wi; eigenti;t belengriJker,
Jul1Íe toch ook? ? ?

!EN§.-!a; krÍjgt een "Ztr'asr" seizoen vaarÍn het echter heeL veel zal- kunnen en moeten Le-ren. Det is heel belangriJk fisnneer veel van ju11Íe volgentl seÍzoen in D1 villen gaan
spelen. Na d.e vintèxstop zel het steeds beter gaan. B1ijf goed voetbaLlen.
IEN.S D3: nu het. tean eindeliJk een vaste sanenstelling heeft zel de rust terugkerenin het speL en zu-l,l-en de trresuftate t', voör zover deze van berang viJn, vanzelf veer te-
rugkomen.
!!I§-!,!, net leid.ers Jan en Toon, die er veel tiJd. in steken, zaL Dl+ een behoorrÍJk voorr
Je mee gàan spreken in hun poure, Jongens, volg d.e aanvijzingen goed op en maek er een
heel leu-k seizoen van.

l.Iedstri dversla
Uet aantàt verslagen wordt steeds groter. Soms zelfs dubbele. Coordinatie bIÍJkt nodig
vant analers sordt de ],ENS-rerrue echt te dik. I.le nemen dit op met d.e reiders.

LENS 81 - I'eyenoord ( 0-7

LXNS 82 - WestlendÍa Blr uits lae L-a

Het regionafevoetbar sta€,t vofop "in the picture"- gezierr de pittige conmentaren in d.e
LENS-revue en een overpeinzÍng vaarin gevraagd. uordt dit ook te doàn net als motto:

. 'rpositief denken en opstellen dat is nu de bedoelingrr
Door alle randverschiJ nselen vat, voetbal nret zich mee brengt vergeten we eigenl-iJk l,aarhet om gaat; Juist Ja voetbal en rer met name ale vedstrijtl ru.n or" e-j eugdvlaggeis chip
tegen Feyenoord. Er r+orden in het leven altijd vergeliJkingen 6enaakt; zo ook in het, Toet
ba1 - nu ïat dacht je van de muis en de olifant, de reus en hleinduíhpJe, het dapperekleernakertje of David en Goliath. Een ieder mag zeLf kiezen; voor de- hand Ligt: het dap-pere kleerrakertje, lrant dapper is het om, na alle tegenslagen zeg ik: het gemotiveerd
tegen deze rrreus, de (ved)strijd aan te binden, persoo,LiJh zeg ii: rret is een gewone
cLub alie toevall-it in de zelfde poul-e zit als LENS. De tactÍsche trespreking vonà plaats,in rrllaterloo", (tlaterloo in dit geval reer toeval? overrinning or neàer:.aal), net-à1sthena: 'rwaaron we gaan verLiezen maar dit toch niet d.oen'r, va; tahtiek heb ik niet zo-veel kaas Eegeten (dit laet ik aan de experts over) en als er besloten eord net een al-ternatieve linksbuiten te gaan speLen kan dit lrat niJ betreft net zogoed een stultifunctio
neLe ïechtsbinnen zijn. Ne dÍt item was het de beurt aan CLaudio on àe nieuse trainings-
lakken te sho$en, vaarvan iedereen dacht dat hij dit boven op de tafel_ deed 6 1a the
Chippendaleso maar zo 8ek kregen se hem niet (er vas trouvens ook geen vrouwelíjh schoonin d'e buurt). In de eerste helft ging d.e tegenstander snel van start maar met goed ver-
dedlgenti verk wisten we de aanvallen te pareren en net prima opgezet tegeneanvallen dron-gen viJ F. in de verdediging, tiie veel o..,.ertred.ingen nodig had- ón dit tà stoppeh. Eens.fstanalsschot bracht ons op een achterstenrl van 0-1 wat tevens de ruststand. was. Je zou
denken - so far so good - maar in d.è tl,eede heLft zou blijken dat dit het spel van F. is:
de tegen§tander in d.e eerste helft laten konen en dan, in de tweede genadeloos toe§laan.(einduitslag O-?). Terugbtikkend op d.eze sportierre vedstrijd, uearbij van LENSzijde detoeschouvers op goed voetbal- getrekteerd. werden d.ient nog ie vorden vermeld d.at we a.cht
kansen hebben gecreeërd. net een scoringskans lraarvan er zeker vier hadden moeten zittenen indien Yriie schoppen nu eens rustiger en nauwkeuriger genomen worden dan leidt ditniet tot onnodig balverfies. (dit laetste als aanbev.elins), Tot sLot is het thena van debespreking opgegaan r verloren maar ook gesonnen door gemotiveerd te bLiJven voetbaLlen.
Indien we dit laatste bliJven doen den kunnen julJ-ie met recht zeggen (ze1f ben ik ervenovertuigd): viJ, I.I]J spelen regionaar. Geeh pr.rt.n, het is heLaas niet anders na&r be-
denk dit nannen: "Alrays looking at the bright sight of footb8ll-ife'r.

, Clsude Ind.edugout.
P.s. 81 liep in schitterende nieuwe trainingspakken , Deze zijn beschikbaar gesteld
door Ital-ia Leather. Deze nooie zaak zit in de schoolstraat Àr. \. Ga gerr.-rst eens langs
a1s u in d.e' stad bent. ftalia Leather: reuze bedankt.

Na vorige $eek tegen Naeldr+ijh en rs naanrlags tegen VeIo (pouJ-e 3) zit de IiJn er a1 aar_dig in. We moesten het opneneu tegen HestLandÍa BI+ die toch r.re1 in een vrij Àoog tempo
6peelde .
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LENS deed dear niet voor onder en voerde het teDpo ook op. De bat verd. §ne1 rondgespeel(
met a1E gevo]B det èr in ile eerste'IO ninUten aL twee schitterende ks.n6en ontEtonalen.
(Machiel en Stefan), B2 bleef het tenpo hoog houden en ging biJ vlagen steeds beter voel
bsllen net aLs gevolg een schitteïende yoorzet yan Michael Pronk etr met grote klasse Ínt
kolt door MachÍeL vtl, Berg l--0. Ma,ar Westland.ia bleef ook biJ de ies, en eaakte. eI 1-I
van. Daarna in een nóg betere tveed.e helft liep 82 uit na.ar l+-1 uet doelpunten ven
Machiel, Remco en Ronnie die onds.nks een aantal kansen toch beter in de wedstrÍJd kvs,m,
Jongens bl-iJf deze ínzet houden Jullie hebber er positief voor 8eknokt.

zatertlag ÍACr$0 uit, een schepJe er bovenop??? Raymond v. Ree bed.s.nkt.

Joop.

],,ENS B3

83 is een e1ftal d.at Leuh kan voetball"en. ZÍJ hebben een natleel- en dat i6 d.at ziJ over
het sLgemeen wo.t aan de Lichte kant ziJn en a1s Je dan noet voetballen tegen "beulenrltot 1B JaEr, die aI den niet met d.ispensatie in de B-kLasse voetbaLlen is dat niet al-t i.' .

Leuk. 83 moeet, thuÍs, net tvee invall-ers, aantreden tegen de pLoeg vs,n Bohenen 81. ook
d.eze Jongens waren gemid.deld groter dan de onze. Ma.ar van het eerste fluitsignaal af :

rrerden ze toch onder druk gezet. Reetls na enkele minuten ltet Bichard tle verdetiigin6 var
Bohenen z'n hieLen zien en scoorde 1-0. Het leek ve)- of dit het sein vB.s om goed te gear
voetballen. Met goed sarÍlenspel, Jul"lÍe kunnen het dus rÍel-, ïe"d de ene ne d.e and.ere kant
geereeërd. Hel-aas werd. er ontzettend veel buitenspel geJ-open, naar toch liep de stand
via Mark (2 maal) en Richard op na&r de l+-0. Na de rust verd er nog gescooral d.oor d.e
snelLe Harold en de soras te veeL pingelende Labi. Zodat ale elndstand 6-0 serd. De achte,
hoede! met d.e snelle Badr. de technische goede Raoul àe degeliJke en trapvaste Mutherem
en Vincent werden door een goetl keepend.e Menno biJge6taan en hebben weinlg nogeliJkheder
a.an de tegenstander gegeven. Ook"de beide, kleine, llalfspelefs, purcy en Marcel-, liepen

.. hun tegenstanders vaak ik d.e ve6. Korton d.it eLftat kan vëL voetbs.Ilen &]'s iedereen ài"t _* voor de voLle hontlerd procent inzet. Ats Jullte zo bliJven voetballen zullen JuJ.lie nog
heel ïs.t punten binnenhalen. .

- Jos Wittlng

P.S. a. s.

LENS B3 - Bohemen ( 6-0

fs dit teafl niet interesant of ziln ze onopval-lend vffrt Je l-eest niet zor'eel over d.1t.
elftaf. Heb is een rlat 'rvreemd" etftar; men speeJ-t op zich best aardig en als iedereen
samenspeelt en luistert nae.r de l-eider zit er veel neer in dan dat zo tot nu toe 1s.ten
zien. Maar nen 'rOhaat'r vat af zeg op het veld: op eJ-kaar-op d.e scheid.s en op de vraeg
'fvat is buitenspel?'r krijg je het antr+oord.: rtnog nooit van gehoord.'t. Deze ver1striJtl was
Sezien het prima spel van ons een mekkie j rna&r er dient biJgezegtl te irorclen d.at op zeke!
met dubbele cÍJfer§ Eel+onnen had. moeten word.en. Wat bij deze gezellige ronmelÍge metch,
buiten onze schuld on gebeurde, k&n alleen maar (en hoort) biJ 83 rle scheÍdsrechter
steakte de wedstriJd, Toen veel spelers de douche opzochten, stond daar opeens veer de
scheidsrechter op de middestíp en fLoot o& de fledstrUd alsnog uit te spelen. Na enÍge
vertraging Sebeurale alÍt ook en zo haalde 33 de vol-fe wi-nst binnen. Jongelui prima wed-
striJd Jullie komen er !Íe1 maar net nind.er zeuren en lreer voetbal.

the rrBaLd.heatlrr .

IENS C2 - GDA C3 Wie l-eest dit????
Een stukJe over d.e vedstriJd en over C2 els elfts] ontler efkaer. Ik heb deze wedstriJti
gefl-oten en ben nogal geschrokken van c2, schelden tegen elkaar en niets yoor erkaar
over hebben. Dit a1les Ís tïiest voor een paar Jon6ens die uel graag plezier ln het voet
ballen uil-len hebben maar d.ie er op d.eze manier steed.s meerjan gaan baIen. Jongens er
wortlt vóór de wedstrild een opstelLing genaakt en houd JeÏaar dÀn ook aan, ik heb b,v.
ale keeper t'wee keer ziJn shlrt zien wisselen rnet een speler en dat kan beslist niet op
eigen houtJe. De leiders beslist nat er gebeurd en houd Je dear dan ook Lan. JuLlie kun-
nen het beter aIs tean maa? dan noet Je ,wel wB.t voor elkaar over hebben, want zoals het
nu ga8t heeft het toaal niks net voettaLlen te maken,

De scheidsrechter.

)
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ANO D2 - I-,ENS Dl

I.le verzaneLden on 9.00 uur op ï,ENS, Heè was een mooÍe tlag en ve moesten tegen de koplo-
per A.Do D2. I,le noesten vinnen om veer bovenaan 'te komen, De vedstrijd. begon.. We begonnen
slecht, d.aarom kregen ve gauv een tegendoelpunt en we hadden hoogstend tien rninuten ge-
speeld. We begonnen na het doelpunt steeals beter en daaron kregen ve vat aardige kensJes
naar die verdetr niet benut. De eelste helft bleef het 1-0 voor ADO. In d.e rust kregen ve
$at edvies van Ton (d.e trainer), De tteede helft begonnen we v€.nB.f het begin fel te spe-
len. Daaron L'erd het aI gauï 1-1 aloor Abdul. We begonnen steeds neer op ADOrs hel,ft te
spelen, daerom kreeg.A.D0 hès,st geen kansen meer. Daarns, vlak na het doelpunt kwam er
veer een aanral vía de reehterkant. ls aël- tlok met de beL naar binnen en tÍkte de bal
op Abdu] en Abdul benutté de kans. De keeper van ADo was kansloos, Daurna kreeg ADo tvee
grote kansen. E6n baL werd d.oor de verdedigÍng \^reggeverkt en de tweede werd door de kee-
per Bovin mooi eruitgehaald. I,Ie hadden met ziJn a]len verd.iend. gevonnen.

Akif en ïsmaëL.

BTq - LENS D\ (2-2)

Het r+e.s vroeg verzamefen en onder het notto: ttDe morgenstond heeft goud in d9 mond" ver-
trokken we naar BTC; of dit gourl voor ons zou bestaan uit tvee wedstrÍJ dpunten, .tlear 1,Ía-

ren d.e supporters benieuwd near. TerwiJl de spelerB zich aan het omklealen ï'aren zagen
we een vader hard rond. het veld rennen; zocht hÍJ Íets? vas hij het veld aan het opneter
we Íeten het niet. 8iJ nadere infofilatie kregen ve oJ-s antuoord d.at wj.J van een andere
generatie varen. ( snappen d.oen ve dit nog.steeds niet), De spelers kïafien het veId. op
voor de warning-up en die uerd volgens d.e nieuve verkeersregeLs gedaan. (niet meer echt
over het veld lopen maar èchuÍn) itet fluitsignaal klonk en direkt §ingen re in ale aan-
val; er verd. prina SAllEN-gespeeld en na een fraaie voorzet '"'erd de bal achter ale keeper
geschoten (0-t); ve dachten dat we er lraren mso,r d.oor onopl-ettenheid. klram BTC binnen ale
minuut langsziJ (1-1). De rust gingen ue in rnet een 2-1 aihterstand., We begonnen de tve€
de hel-ft Eet wat tactische viJzigingen en uit een zeer ffas.i genomen vriJe trap uerd de
baI Lqeiharal in de tousen geJaagd (2-2). Jongelui een zeer goede lred.striJd gevoetbald.;
maar het kan beter a1s jullie nog meer SAMENspelen ! !!l Doen hoor,

Cees .

BTC D3,,- LENS DII 2-2
Het'ves een spannende vedstriJd. Het eerste doelpunt ma8kte Kamel d.oor overspelen. De
eerste helfb keepte Steef omdat Raynond een gekneusde vinger had. In d.e tueede helfb
keepte Fabian. In tle taleede hel-ft maakte Steef een ruooi doelpunt door een vrije trap.
Ibrhakim fias.kte een nooie redding bij Fabian.

Rayrnond en Fabian.

Postduiven E1 - LENS X2

ZlJn er ook nog E-voetballels die echt 1n d.e E-porrle thuishoren? Zaterdag varen er Fpe-
lers van d.e tegenpartiJ'die (toevallig konden $ij er eeD paar) toch aal 11 js.ar zijn.
Maar dat kan ons niet deren, uij iijn er niet bang voor. l.lij speelden een uitstdkende
tedstriJd en kn'amen aI snel net 1--0 voor te staan. Dat ging zo over een veer, naar he-
laas scoorde,de tegenpartij de vinnende trefier, uitslag )-l+. Jongens uitstekenrl gevoet-
balcl.

ADO E2 - LENS N3

Na net 0-1 voor te hebben gestaan, verd het L:1. Na goed. voetbal"Ien'en overspelen rerd.
het 1-2 voor LENS, Dit hebben JuUie tot ongeveer 10 rninuten. voor het einde van d.e ved-
striJal vast kunnen houden) naar toen werden Jullie lleer overmoedig en lieten soms )r spe-
lers van 4-D0 vrij vooï het doel staan, $a€.rdoor het tenslotte J-2 voor ADO'verd., vat
bestist nlet Éodig llas. Tenslotte rriL ik jullie allemaal bedanken Íàór het rnooiè bl-oen-
stuk wat ik heb gekregen, ik vond. dit.erg leuk. Tip ïan een van de spelers voor de dI-
veree vadera HouA Je be,,,(soiry)nond. Uarjorie. .

TooÍ'en - LENS E5 1-3

WiJ gingen naar Toofan en dachten nou dit verliezeu wij ïeI weer. Maar vat gebeurd:
gaan d.ie Jongens er tegenaan als gekken. Spelen d.s.er toch goed over. I"lesley neemt een
corner en schiet In er ook zelf in. Prachtig gedaan jongens. Even later kri.jgt 3arry de
bel voor zijn voeten en schiet hoog zo het f,oeI in ve gingèn 2-0 voor de rust in.

9



Ze zakt,en neteen ueer af vaaïdoo
Weer er tegenaan eri door een moo
het 3-l- verd een plachtige uedst
Jongens dan winnen we nog meer,

Toofan EL- LE{S E

het 2-1 verd. Dat noéten juJ-3-le nj.et doen Jongens.voorzet van Hennie schoot Michael hem erin .wo.ard.oor

Jti Haar de ouders en leid.er van genoten. Ga zo door
EIs.

I

ri

5 1-3

Jongens goecl gespeeld. Barry nooi doeLpunt prachtig hoog in het doel. En allenaal goed 6speeltl. ÍJesley nooie corner ik uichaeL dus l-iet In d.oor voor jou. Hennie mooie vooi.zet
hoor daardoor kon ik nichael dus scoren d.e eind.stand. vas 3_I voor LENS uant d.e tegenpaï_tij had er ook Íog één gescoort 3-1 voor IENS goett gespeeld Jongens,.

Michael van 85.
BMT E2 - ],ENS E6 ]..0
Het ves een leuke wedstrijd on te zien. ze lieten het kaas niet van hun brood eten,
dus vertl er heel leuk gevoetbald, zoaLs ze d.at ook in Zoetermeeï ded.en. Er verd. veel- enconstant aangevall-etr aloor ale hele ploeg, en niet op een kluitje gespeeld zoal-s we dat irvoorgaande vedstriJden zagen. Eody had. een prachtige kans voor nÀt àoet, maay helaas Lul..-te dat nog niet goed' vol-8ende keer beter en d.oorzetten hooï! Msnpreet ópeelde een schit-terende vedstriJtl, dit nag best gezegd woralen, en onze keeper konl ook steeds beter invorm. Rick haalde een a8.nta1 Soeie ba11en er uit, heel goed hoor! llet bleef tot d.e rust0-0. Na de rust stortte tte boeL weer wat in, en liep men elkaar veer heerlijk in de we6,(het bekentle kluitje). Ze verl-oren d.e veastri;a net net o-1 en de't I'as echt niet nodiggeweest. In ied.er 6ava1 hebben we ze verslagen net penalt ie_s chi eten n.l-. 5_l+, dus in"het doel- schieten kunnen ze best. Ook goed. luisteren lrat de leiders wj.llen vertellen, endan komen ve er best' 

een tevred.en vader.

- Met de eerste r.red.striJd tegen Scheveningen in het achtertroofd. ( l0_l_ nederlaa6) begonnenue 8€n de "Ilus" tegen Scheveningen. Maàr ziedaar van enig kra,cht sverschil- Íres niets temerken' !e eerste helft r,ras wst rommelig on te zien ,"r" À, waren daar 3 oorzaken voor- te noenen: l-e) ve speelden ! tegen 9, 2;) ve breven te lang in groepJes biJ erkear han-gen, 3e) Jongens probeer r.'at rneer ate s,anÍrijzingen van de 1èider-uin-it vel-à" aan te ne-&en. Densonalanks gingen we net een 0-0 stand rustèn. Na een speech in d.e rust wns de 2ehelft veeL beter. LENS drukte Scheveningen met de rug tegen nËt aoe1. Jarmer genoeg d.ooreen ongelukliig nonent verdí'een tle baL 1lia een verded.iger in het LENSdoel, 1-o voor Sche-veningen. Maar ziedaar door een subl-ieme corner ïan Niels verdween de ba1 via een Scheveningse verdediger in het d.oel. 1-1 dus. Hierna hielden beide ploegen het doeL schoon zo-dat L-1 dus de eindstand.. Jon8ens vederom een l-euke vedstrijd.-, zef,er de Ae helft. Ga zodoor en we halen zaker nog heel ]ra.t punten binnen. 
Jan.

IENS F1 Scheveni nsen .F1: 1-1

TENS F2 - DEC F1 1-2

IENS F3 - ArchÍp e1 F.1 1-0

Deze wedstriJal a'a.s net ar-s die van vorige week in één woortt fantastisch. onze jongens
kvamen goed aan de bar. De eerste herf! stonden vij net 1-0 voor. Dit doerpunt kvam, vanonze Bas BrittiJn een heerliJk voetballertje, Er werdt goed oveïgespeeld, voor&r nichaelter Linden ïas steeals op d.e goed.e plek en heeft daardoor veer aoàrp-unten veten te voor-konen. En da,n onze Kevin, een vererd voetbalrertje rnet zrn korte pàotjes veet hij ze aLIoaal voorbij te Lolen en te8enover 3 tegenstand.ers weet hij nog sieeas de ba1 b1j hemte houden, Bichard heeft ook goed zijn test gedaan. nenaldo neàft de bal- ook vaak voorhet d'oel veten lreg te schoppen. Edwin Kipp vàs er vandaag niet bij hiJ heeft de node hon,Hierblj vensen *''iJ hem va.n harte beterscnàp. uaurice had vandaag een beetje pech eersteen schop tegen zrn been (piJnlijk). paar minuten later de bal tegen zrn hoofd. Maa,rtoch ook o! ziJn manier toch ziJn best ged.aan. Michael oosterveer gaat steeds beter o1rer.spelen,.maa,r níst nog wel eens de bal-, maar weet zich vaak te "o"rigurun. Iln d.an onzekeeper (flenco) heeft een paar stevige bal-len ïeten te stoppen. Remcó gaat steeals beterdat zeggen aLLe noeders. Je hebt echt goed gekeept. prima Ènul,

Enthouisaste noed.ers.

rn een ]euke en spannende wedstriJd trok IENS , mi,uten voor tiJd aan het, r-angste eind.,Doelpunt cockie vd. Bosh. Goed gevoetbar-d. Jongens en voo,ar veel inzet. Tot volgendeveek' 
Marcer.
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LMS I')+ - Vred.enburch 2-6

Joqgens vij hebben echt heel goed. ons best gedaan naar Vred.enburch vas veeL sterker. Inde cerste helft stonden viJ al gauw net 3-0 achter maar door te blijven yechten (voor deba1) verd het 3-l-. De tweede hel-ft veer 3 doeLpunten tegen (6-1 rarri"ri toch ueer aloor-zetten vet 6-2 op leverde. Jongens Ík ben echt trots d.at Ju11ie bleven d.oor vechten enikhebechtgenoten.Vo1gend'e}íeekneersucceg.
, : ... , .r.. .t. 

.Ju1lie leidèiMer;à.! ' i' 
- 

:".-
'' -";-l*1" -;:*" "I"o't:" :l\' ''-''-

Schadulrprogrgfima '1 I .i- --------- 
"'it'Bij tvijÍeIàchti! i+eer kijken der spelers van nlit/m cÉ vanar r g,li ,rï ni;ur. r,.iàt.i tv_ iof de llaassche courant ry_:L lun_"udstriid doorgaat of niet. sper-er6 van Dr t/m'i5 ro- 

''

gen naar LEI,IS belÍen (:66f:fl+). Daar horàn ," oI n1- wedstrijd d.oorgaat of niet. VanefJ 8.00 uur veten vij dit pas. speet je faat, ber dan ook rst laat. èaat Je verlstriJdniet door of is het hele programna afgekeurd kom tlen op onalerstaande tiJden naar LENSvoor het afwerken van het schad.uvprograruna. Neen eltijd Je eigen LENSteiue, voetbs.l- en
sportschoenen en een trainingspak mee. Het'spreekt voor zich d.at ve a1le ]eideïs en spe-lers verHÍrchten.

Sanenkornst LENS
12 .00
11.1r5
12.00
r_0. 30
12. 00

9. 00
9.30

12.00
1"0 .00

B. l+5

uur LENS A1
uuÍ IU4SH,BI
uun l,ENs' .s2"
uur HMSH Cl-
ui:r IENS C2.
uur IENS D1
uur HMSII Dl
uur IENS D3
uur IENS El-
uur Í,EÍ'[S Fl

en A2 trainen
r- LENS .81

en'_ 83 trainen
: - LENS.Ci
trainen
trainen

- LENS D2
en D! trainen
t/m E6 trainen
t/m F) trainen

11. h5 uur
fO,l+5 tur . ;',.

J_l_.4) uur -'

9.jo. uur ".
11.1+5'ïiur
!.00 uur
B.l+5 uur

1J-.4) uur
9.4) uur
B. 30 uur

1

;

Niet alLe tijden komen overeen met de konpetitiet,iJ deu.. r,et dus goed óp.en kon op tiJd,spel-ers--van F1 t/m r'5 hoeven eigenliik nièt.te bellen, Verzametei rnoetàn ,lurtie allemaar-vroeg. I§een bij. tvijfelachtig 'weer gewoon ook een eigen shirt en sportscÍ:óenen ("""i- --
tueeL zaal-) nee en Èon naar LENS toè. :f

; rr ,- .* |

Ilelaas is nog niet 4,1 het geLd. binnen. sommige jeugdsj:elers laten het toch ver_ enigzinsafweten naar víi horen- Andere hebben echt iróeiie met- tret ophalen van de laatste centen.zcals Ííe afgesproken hebben verwachten ve a.s, zaterdag de laatste enveloppen met JeaaÍn erop en het ger.d erin op Lxlrrs binnen te kriJgen. Heb je nog niet ar-1es binnen r-everhet dan toch Ín bij Paul vd. Steen. De volgende veek zuflen vj.j dan het totaalbedreg inde LENsrevue verrnelden en tevens de drie Jàugdspelers vernerd.en die het neeste geld. heb-ben binnengebracht. Zij kriJgen een leuke pri,1s.

SponsorLoopge1d inleveren

Pupi 1 van d.e Í{eèk

A.s, zondag de topper LENS - BfC. De pu
DENNIS TIEZE. Hij is.de..keeper. let goe
verwacht op IENS bij Toi,r |s-Gravend.ijk,

pil van de veek korít qi.b IENS D3. ZiJn naam is
d op Patrick Puister hoorr 'Je vordt om 12.30 uur:,,

I
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DE LENSNEWE
IíEEKBLAD VAN DE VOETBALVEBENIGING IENS
65ste ;eergang nur ner 1), 1[ novenber 1991.lÍllLll*l{lttlllllli*ltl(*fl*ltlt*lllt*ltttlt*ítIlttt*ltlt*lÍ}lt*ll***aritiítt*ti*tt*tt*ItHt*it*tÍ*ia.L**tt*t$lttt*ï{,lta+tt ta**II**tr
OFFICIEEL:
Atlresvi.J zigina
2'(55 P, Puister wordt Hoevenbos 3, ZfZ6 pJ Zoeterneer, teI: 0?9-523059,

Boetes

BegÍ stratiekosièn "I

Ilegistratiekoèten '

Admini strs,tiekosten

' iër louki"g t1
1e boeking

ctrafzaak

:. .{5 .fO,-i;D';X, lleins.. ' ..t, -.! 2Qr;: M., Kohing, J.I{. de Bruyn, W. Malieu,.ir,.
, '-r R.J. llan.

S 35,-: R.J. 31okpoe1, W. Frantzen,
sBetaling tlieylt. per omgaand.e te.gebeuren, door
bonkrehenih! t?99_2i229 habobantr Dèn- Hbag] t.a.
dírrg v€.n "B0ETE", ? r

't

'overnaking op '§iib-rëkening 336:ÍU of
v; I'v.y. LENsrr.'be RiJsviJk, onder vermel-.' .' :i..'.,-. :- .i.v

: i.; liï uutl,riu'"trÉ.
| ..-É., '-_..i; ... '

A,S, VriJdag L, noyenber KlaverJassen en Jokerei. i Aanva!g 0 .00 'uur

, ,, .:: J .,it 1r,.,
WK LU-tIEN V00R DoVEMANSoREN ':".',t:'.' :-;r:..'
GiJ s is no6 steeds niet ter-o..n van ziJn t."rL to"frï 'àio" 

n"a o"i6""
veek zon,lag. Hoevel- de a.nerike.anse president helemaal niet {rran plan
HIK - LIINS biJ te vonen, had. een stelletJe vermoedelijhè-yietnam-vet
e1k risico verneden moest Horden biJ de komst'van, De Jongens ïan Maa
hangers. tlat een beledigin6 yoor deze rechtschalen zoon va.n een ceri
Herrnantlad I En maakte ook niet het culinaire aierist$itcUtig, tuo Ëndf
doorgaans toch nette spelersgroep? Sinds vanneer behoren keurige nan
rok over hun hoofd opge[acht te sord.en d.oor een 1e6er MErers? !e voe

i
i.
de Zuiderpark vorÍ6qe
vaB om d.e vedstrÍJd,,
eranen bedacht, ds.t
rten Eog en Hun Aan-
ddertl tlienaar van
ich tleel- uit van de
netJes net een r&pen
tbalschande verd. na-tuurlijk helenaal komplee!, toen.bleek, dat bÍJvoorbeeLd de Heeren noodbol en Krol ge-

dvongen vertlen.tÍidens hun zondagsochtend rust tel-efonisch te iriforneren naar de wiJze
vaarop ziJ zonder geyaar; voor.tiJf, Leden en hondje op. zonilagnid.dag het Epeel-verd van
HIK zoutlen kunrlen bereiken om de-,i,iàdstriJd tègen irus^'i" d*Iun u.*i""nou"en. zo kon het
gebeuren dat de keurigsbe supporters van Ned.erLantt zich.ruifl viJf kvertieren voor aan-
IanS I9n tle vedstri,itl aendiend.en biJ de politioneJ,e rnacht aan dà dranghekl(en. De Haegse
heer. DiJkhuizei' ve,thouder voor sportzakken, vordt bedankt ,,roor de: fraitefigfueta *"riro.hiJ het e.rnateurvoetbal omlingt. Dèze nisluktei bestuurli jke wolkenfrabter méent 6e stad
Den }taag ( eh, parttöii ! s-.,Grovenhage ) te moielten .opstoten in de sportie"u u*rt 'a"i "oir."-ren via het binneíhalen van wqreldspeLèn ,aÍs Aöhter uit fièt sea7,. zakdöekJe.i1eggen , Brom-tollen voor Volwassenen en Ringsteken vo.or Slechtzienden., En alsof datlnog,niét genoeg
is,. heeÍt lÍJ gnkele iniUoeneir:àà guri.unschepq!"ià;"ii- --.xx"r..r-i"."-ii+il;r;;;à;ï
om het hoofd.vela. ln. het zuiale],park_stadion aan te J.eggen. tiJu àbl, dàze àvÈrneraàdienaorer toch voorzichtig'rop vitlen'.àttenderen, dat irmateursporters en bun volgers toch op z,n
mlnst recht hebben op ongèhiàderde' uitoefening ven hun recreatie. Van een sportstimule-
renti beleid heéft ons geneent,ebestuur bliJkbaàr nog nooit gehoord. Maar mlsschien kontdat nog a1s hier'in het kad.er van tle llereldspel-en het kaurpioenschap LuIIen voor Dove-
nansoreu wordt gehouden.

GIJS IANGSDNLIJfl.

A,S. Zaterdag LENS za.l-

-1-

sanvang 1[.30 uurCromvliet l-
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Afgelopen veekend vas aLles afgekeurd en a.G. zondag is'het bekervoetbaL voor de stan-daa'deLftaIlen. Dus d.eze lÍeeh DÍet a1 te veel kopy, GeJ-Íkkig had Gijs LàngsderiJn veereens Ínspiratie en naar ons idee een fontastisch stukJe proàe gesctrie.'run I *r." een ied.e:het zeker mee eens zal zíJn. J.I. zondag speelde ons 1e teaJ| yriendscheppelÍJ k tegenExcelsiorr20 uit schierlan. Deze proeg speelt ook in de \e xr."uu un-iii-àen niet aI tebeste wedstriJd verloor LENS nreb I-3. a.". zondag speelt het eerste ""i";;.;;;;p;iijt ,uit biJ Laakkwartier en vat mísschÍen nu 8.1 vast te noteren valt: A.e. dinsalag, r-9 noverber speert het eerste thuis te6en het eerste zaterdagteam ".n À"i,u".rin!en. u veet velde ploeg- Yan Leen de Grlaaf die in de hoogste klasse ian de zateràÀg rNïi voettar. rijktons een leuke vedstrijd. verder r-iJkt het nu ru§tig op LENS aocn sËrri;n bed.riegt. HetSestuur is druk in de weer, waarschiJnliJk iret het uiischriJven van dó Ledenvergadeïing.l'rlj zien de Juho a,f,,eer druh vergad.eren met diverse vriJvilii6ers en de seko doet ookhaar best om een ieder het ns&r d.e zin te maken. wij vi.naen rràt trouvens toch bew.ond.ers.uaardig vat de [iEK0 ' s-maandagsavonds ,,oor verrr verzet. voor degene die het nog nietweten de sEK' staat voor senioren-konmi ss ie. Deze kommissie re*er.t, buíten aie .zondag-serektie, het cornplete seniorengebeuren voor de zaterds,g en de-zonóag. .Bovend.ien d.oenzii ook nog het zaalYoetbalsebeuren, En nu kont het, de SEKo bestaat*nog steeds uit 2nensen n.1. An Bergeuhenegouwen en haar zoon Ronald. Ilat.Ís ge,íoon tu *Iintg. Daar noe--ten- mensen biJ. 0p maandagavond is er kommis sievergiadering. Buiten d.t er toch we1 ge-terkt Ínoet vorden is het ooh reuze gezeLrig. Kon rnensen praat eens net An oÍ Bonald. enkom er BezeLLig bij ' Ous iedereen die LINS een uerm hart toedra:.gt en bereid is on inde SEKO plaats te neslen vord.t biJ deze (opnieuv) verzocht om contact op te nemen met An -of llonald Bergenhenegouven ,

V€]rI d.e xedactie

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SEïIOBEIT ZONDAG 

, 
S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
UitsLagen B novernber
De Adelaars , - LENS B

Wedstri.i d.programma l-1 novenber
IIINS L t/m 8
Excelsior | 20

l,íedstri d amna LT november
1 .00 ur:r Laakkwsrt ier l

. afgekeurd. conpetitiepro6ranuoa
/1 - Í,ENs t^ !-3 ("r. )

Red,

3-6 ( vr. )

11. 00
lL.00
r.0. 30
13. 00
11. 00
r0. 30

uur
uur
uur
uur
uur
uuï

IENS 2
LENS II

Azzuri 3
IENS 6
LENS T
Te Werve 3

- IJENS 1
- Rij swijk
- Naeldvijk 3
- LENS 5

- Naaldwijk )+

- DÍIL 1].
- I.EI,IS B

6L0 laot2
55\/306'(
562/3o9o
,To/3]-3'Í
626/32!8
628/3268

jtr3/L058
.6Lo/1.096

55àl30Bo
,62/3rot+
,'lo/3150
6p6/32:-7
628/3268

CLaasens
. Mooyman
Raaphorst

I\, . F.
A.M.A
4.I..

v1
v2

n.n,
n.n.
n,n,

v2/3:
Y3

Dinsdaa 19 noyenber
, 20.00 uur IENS 1

l,Iedstri
1 ,00 uuï i.Iassenaar 1

- Scheveningen 1 zat. I!, Westerink
eÍmB vo1 ende a,eek (2L novenber

uur
uur
uur
uur
uur
uul:

10.00
11 .00
10 ,00
13.00
11. 00
12. 00

De Musschen 2
I,ENS h
vcs 6
LXNS 6
],EI{S. 7
Quick 1l-

- I,ENS ].
- LENS 2
- IIKDEO 3
- IENS 

'- n'KDEO lr

- nKDEo 10
- LENS B

H, van RiJ n
J. otto
n, olivier

n,n.
D.n.
n.n,
n.n,

OPSTELI,TNGEN.
IENS l- en 2: wot'den door de trainers bekend gema,akt.
!ry! l- : als bekend , zonder D. de Gri j zef
LENS 5 : e1s bekend.
LENS 6 : els bekend.
LENS 7 : als bekend..
LENS B : a1s bekend.

-3-



Afschli.Íven
LEIYS l- en 2
LENS l+

I,EI'IS 5
LENS 6 .

LEI{S 7 1 
;

tEr{s I

: biJ de trainers
: T. VierJ-ing
: W. HeiJnen
: F.v. KniJ ff
: G. DqyvesteiJn
, R. Keus

07o-36066t+2
070-345r088
o70-3897]-76
01891--179U3
070-360151+1

LB
R3B

n2D
R1C

te1:
tel:
te]. s

teI :

LIGGING TENREÏNEI{:
Laa.kkwart i ei
Azzuri
Te Werve _

A.s. d.insdeg LEIS ]- - Scheveningen (za) 1. Aanvang

zzz?.zzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETBN, Z
LLZT,T.ZZZZZZZZT,ZZZ
Uits lagen 1 t/n I novenber
LENS ]. - SiJthoff Pers 1

- Jan_Beerstraat (biJ d.e GouverneurLean) teI: 0TO_393g31+1- _S-vmI, 
trFil_nsted.,', 

Benoord.ènhout 
""""g, tui, àiO_Selr,rrf*- Van Vredenburchweg 105r RiJsriJk, t"ií oZó_ igSfgrS.

20.00 uur,

NKDEO 3 - IJENS 2
SiJthoff Pers 2 - L,ENS 3
LEIYS 3 r Buitenhof 3
Wedstri o L ! A2 november
Vri I novenber
'ló .00 uur oDB - IEI{S l+

Maand.ac 18 noveEber
22.20 uur SiJthoff pers 1 - LETIS ?

- IIMSH h20.30 uur LEIYS 3 *
Woensd.a 20 noveEber

.10 uur LENS *

IJEIYS c.o.g.

3-5
3-1

n3s

n2D

- FII Snoekie I R3B

1B

loosduinen

De Scililp
Houtrust

TranBvas,l

Linaeusstraet
Houtrust

Iíout"ust
Houtrust

Houtrust

v1
v3

MaaDd-ag 2, november
2?.20 uur Àttent 2tT5 J.
2I.1, uur LE§S l+ *
Dinsd.eg e6 novenber

uur Attent 2tT,
uur Attent 2.75

. LENS 1
-ODBK

3 - I,ENS 3
2 -tEM 2

19.00
L9.l+,

Yl+

vl+
VL

vl_

Vri aoveaber
19.00 uur LEI{S tí - RKAyi/ 6 R?P
ITLEI{S 3 en l+ (3 keer): zelf scheidsrechter Leyeren.
Li rtlg 6 hallen
Loosduínen
De SchÍ}p
Houtrust
Trangvaal
Linaeusstraat

- Groen van prÍnsterenla.a,n
- Sportpark rlrener, Schaepueg 2_l+, RiJswiJk- Houtrustveg 108
- IïÍaJubastraet l+1

- P. veD TroostvÍJ ckstraat 93 A.

15 noveEber is lreer klaverJassen en jokeren. Aanl ang ZO.een 6rote opkon6t.
A. s. VriJ d.ag
We rekenen op

l+

' zzzzzzzzz?,zzzz7,T.zz,zzzzzzzzzzzz?,7,zzzzzzzz
Z LANGS DE SPORTSIT VAI{ DE Z.M.I,ADDER Z
ZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZi

ffi arsk.
LEI{S 2 - I}uinoord l+ *fË: ,
IENS 3 -VCS3 afg;

00 uur.



Pro a,uraa zaterda 16 november l-
l- .30 uur LENS l- - Crorvliet I

1

I,ENS 1
ilS. Texas DHB 1
HTSV ].
PostaLie 1
Quick Steps 1

- Cromvliet 1
- svcri/GxB 1
-PGS1
- Velo 1
- Karraan l-

.J.A. Visser

. de Jong
n.n.

, Bruyn
Ialaram
n,n.

J
R

r-013
1q5l+
r303

12,00 uur LENS 2 - Scheveningen i+

1l+,30 uur IXNS 3 - DWO 3

Euentuele afmeldingen voor 1 en 2 biJ flans de Bruyn, tel: 015_612396,

OPSTELI]NG J,ENS 3:
R. El-souki, E, Haket, G. Kuiper, C. LÍpmen, W. vd.. Mee]., S. Niana.t, E, Knops, N. Jage_sar, J. Kouvenhoven, L. Mantel, W, Mos, J. Zuj.Aeïrri.J k, IrÍ, 0snan.
Eventuele aÍloeLden biJ L. Ilante1, tel: 0?0-310?126,

ProgrflÍma zaterdag 16 november

ProEramma zater november 1991
I1+ . 30 uur LENS L - Kemr&s.n 1
12.00 uur IENS 2 - rs-Grav SV 6
1\.30 uur. IENS 3 * rs-crav SV 11

Hedst r i,l d.proara.rma À-B-C-D-E en tr' leugd.

M.B
M.

to?5
1065
1303

de z€"terdag sel: zret er a1s volgt uit: B. vd. Berg, n, Blokpoel-, R, v. cappelleveen,
C. Compter,,l{, Croonenbu"g, J. Dienel, M, f.ortnan, R. Hem, n, I{ul_st, M. Keus, l,i, K}un_
nen, M. Kncips, P, KroL, tr', Lancel, n. I\íahieu, W. Mshieu, T. Merghart, W. Mos, H. Soe_barta, M. Spa, F. Spaans, J. v. Stee, I{. Stuifbergen, F. (i.e Vries, J. Ïeltens,J, Weststrate, P. pronk, R. Bexgenhenegouven, S. vd. Togt.

VAN HET JEUGDI'RONT

Algerneen kontaktpersoon: Paul v.d,Steen, Chopinstrs,at 103, A551 SV Den Haag,
teI: 397015)+. Bij geen gehoor: 363rLtB Fred crens,

Afbellen voor onderstaand.e uedstriJden all,een biJ pauL v.d.Steen (39TO1r)+)
zo snel mogeliJk doch uitelliJk .roor rrÏlEfia"ond 19.00 uur. Bij geen gehoor
bell-en naar Fred Grens (3635L18). In uiterste nood nog op zate:.àagrno"gàn op
1ENS (3661-31)+) na 8.oo uuï biJ iemand van de jeugdkcmlisiie. - 

.

EIftaI datum ea,nvanfi teqenstan thuis terïeÍn/veLd. sam.k. Lensder uit /

B2
B3
cl-

D1

1)+ , OO

11, l+5

13,00
19.00
1ó rn
r-2 ,00
12.00
10.00

9l, 30
1?.30
19. l+5

9. 30

30
30
30
30
30
30

Al_

À2
31

DL
El_

Blaun Zqart A1
RKAVV A2
Alexantiria 81
SW B]-
Westlendia f\
Bohernen 3I
GDA C].
GDA C3
ADO D2
Zaalvoetbal I'. V.
ADO D3
Posta]ia Dl
AlO DIr
BTC !3
!ÍiploldeI EI
Postduiven El
ADO E2
OSC X2
Tocfan E1
B!Ír E2

uit Dr.lrlansveltkade
thuis V3
uit zie rout e be s c hri j ving
thuie y2
uit Sp.park Hoge Bonen
uit 0ckenburgh
uit Madesteyn
uit Mad.esteyn
thuis V]
Snoekie (zie kopy )
thuis V1
thuis V3
uit Zuid.erpsrk
thuis V2
thuis '12
thuis V2
thuis V2
thuis Vz
thuis Va
thuis VZ

16 nov
10 nov
16 nov
IO nov
16 nov
16 nov
f6 nov
l.o nov
J-b nov
20 noy
Ib NOV

16 nov
1J nov
16 nov
-Lb nov
16 nov
].b nov
L6 nov
.l.o nov
t6 nov

12.15(auto)
11.00
Ll. 15 (arrto )
r8. 15
11. 15 (auto )
LI. o0 ( fiets )
10. l+5 (auto )
9.00( fiets )
9.00

16.15(auto)
r_0 .15
9.00

10,00
1['30
9.00

1], 00
9. 00

11, 00
13, 00
13.00

D2
!3

1l_. 00
15.00

5

E?
E3
nh
E5
t10

9.
u..
9.

11.

13.



r'1

I'2

F3

Fb

16 nov
18 nov
-LO nOY
18 nov
L6 nov

11. 00
17 ,00
10.00
17 .00
9.15

17.00
9.00

17.00
r-0.00
17 .00

§cheveningen tr'1 uit
Extra treining F-klassers
BEC f1 uit
Extla training E-kfsssers
Laaiilvartier tr'\ uit
Extla training F-klassers
Vredenburch F3 uit
Extla training tr'-klassers
Loosd.uinen f3 uit
Ext}a. training F-klassers

Houtrusttreg
f en 8 Jaar
Brasserskade/De1ft
f en I Jaar
J. v, Beerstraat
7 en B J aar
Vred.enburchweg
7 en I l ear
Med.estelm

J en 8 Jaar

10.00( auto )
76.\5
9.00( auto )

r-6, l+5

B.r5(auto)
L6,l+5

B. r5( auto )
L6.l+,
9.00( auto )

L6.tt5

F<

Lö
J-O

18
_Lb

nov
nov
nov
noÍ

-LÓ nov

,{eer een ,','erre uitvedstrijd. v,oor 31, volg d.e grote weg Den Haag - Rotteraiam, BiJ kr-ein-- polderpleià links de hoge rijbaan aanhouàen ríchting utrecht /»órarecht . Hiern8 utrecht/ -
Alexanderlo1d.er voLgen. (Dus niet afsLaan naar de niiun."oorOt."gl . 

-ïÈ"r.feung 
eersteafslag Alexanderpolder nemen, Einde afri.t stoplichten, IIier ;";#;-"i: BiJ 6e vor.gend.e' stoBlichten veer rechtsaf. DoorriJd.en, onder iÍnkercentn::a door, ioi-àr., 

^ 
au stopliehten.-Hier r,iuksaf. vervolgens bij tveeàe sioplÍchten rinksaf (J" ;;=;";; àe rnetrobaan ) eenvoonwijk in' Bij de huizen T-spi.itsing iechtsaf en steetls re-chts aanhouden. Deze veg isdoodJ-opend en brengt je uiteinàeliJk óp het parkeerterrein van Alexard.ria. Succes,

BIJZONDERHEDEN:

-aanwezig Juko vanaf 8.00 uur: A. vd. Donck, p. vd.. Steen en II.
-gaarne ouder6 Eet vervoer voor: LENS A1rB1rBZ,Cl en Dl- (20/11).
-LEIIS 83 en C2 gaan op d.e fiets.
-l,ees onderstaantle kopy goed door.
-opstellingen a16 vorige veek met uitzond.ering ven:
o LENS C1 zonaler D, vd. Raaf
o IENS E3 zonder N, Topuz
o LENS I, zonder A. Battansingh.

Routebeschri ivine

Schaduwpro Er€lfltra /Afcekeurd. of niet ? ?

IiE getioorn .

Samenkonst LENS

De sPel-erB van 41 t/m c2 roeten biJ tlliJ felachtige weersonsts.nd.Ígheden naar Lokatel TVof d.e Ilaagsche courant rv,kijken oi hun wedstriJd doorgaet or niËt. vanar t g.r+5 uurlaten ze dit o,, de T ninuten zien. Dus niet naai LENS belren! ! Dit Eogen v.eI d.e spe-lers van DL t/m F5. Bel (366131t) vanaf t B.o0 uur i"r"i-"""à"ri-àr*jE",ruu"t"iJ ai door-gaat of niet. BiJ incidenter.e afkeuïing vervachten we ar-1e sperers "i d." r"id..r" nor_Daal op LENS op de tijd van de samenkoÀst van de konpetitie ved.striJd. De leid.er gaatdan met juIlie uat traÍnen' Neen Je eigen sportspurlèn, voetbar""r.o"r"nl &aschoenenen een trainingspak mee..rs het hete progre,na. aigereura. dan rverken *e ónaerstean pro-grama af, Neen dan ook Je eÍgen sportspullen (zelftie al,s hiervoor) nee.

t?-L5
11,l+5
11, 00

11. 0
10 .0

uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uuï
uur
uur

IENS
HMSTÍ

IENS
HMSH

LENS
TIMSH
,LEITS

LENS
EENS

A1
B1
.bz

cL
a2
D1
D3
E1
r1

uur
uuï
uur
uur
uur
uur
Uur
uur
uur.

Gaat (Ie training door? ? ?

Deze vraag vordt regelnati g gesteld. op IENS. Dit is echt niet nodig vant de trainin8enaan alti d d.oor. lÍiet beI]en dus en gesoon a1tud. near LENS toe komen met eltiJd. b iJje je voetbalkleding, voetbal- en Enmschoenen en een trainingspak. lÍe trainen zovee

en A2 trainen
- LENS 81

en 83 traÍnen
_ TEITS C].

eD Dl traiuen
- I,ENS D2

en Dl+ traineu
t/n E6 trainen
t/m F5 trainen

( kunstgras )

( kunstgras )

(kunstgras )

t2.t,
10. 1+,

11.00
9.3Ó
9.00
B. l+5

].2.o0
1r,00
10.00

10.
9.
9.

0
0
0
0
0
0

3
0
3
0t2

trogelijk buiten. Is dit echt onmogefijk. dan hebben we naast het 1open rond LEI|S zouin mogeliJk ) nog ve1 enkele alt,ernatieven echter d.e hand t,w. :

1

-op maanalag, dinsdag en d.ond.erdaga.vond kunnen ve vanaf 17.00 uur het verharde ve1dJeYan Kviek Sport.

6



De ballen (gee1: <irie stutts) l-ig6en in het Ínaterias.thok v€ur gebouv à evene.Is de 6Leu_'tel.'Heren trainers graag aLles ne de raatste training ,"", Iurrg op tiezelfde praats.
-op lroensdagrnidda8 van 13.30 t/m 1ï.00 uur kunnen .iíe eventueel nagr d.e zas,l of viJkenlre uit naar enkel-e verha]'de verdJes of nailr het gresveld. aan d.e -vosserade. Niet bel-Ien naar geHoon naar LEN§ toekomen.

Gebruik velden

Staat het bord terreinen afgeheurd. biJ de ingang van ons konplex den is hèt voor ied.eretrainer verbod.en o op veLd. L,2 of 3 te trs,Ínen. De trainingistrook mag alttJa geI'ilIïf,
worden íIa8,r ook bovenstaande aLternE,tieven ziJtt een altexn&tief. Steat het bord er nlet
maar is het veLd door een plotselin6e buÍ natÍ6 tot sl-echt gebruik d8n Je versts,nd, enbliJf er ef. veel spelers van lagere eLfbafLen en de E- en r'-klassere zuIlen hier pro*fÍjt van hebben,

lrie'iragen de trainers van de senioren en cre A-Jeugd om na de las.tste training alrekreine doel-t,jes veeï op de trainíngsstrook te zetien en dus niet op verd 2 of 3, ookniet aan de'ziJkent, te latén stas.n. Dit ig eerr verzoek van de D- E-,en r,-klassers diedeze zÍare doclties niet kullnen til1en en vu.n de Jeugdkonunissie die op zateralagrorgenanders alle doeltJes noet versJouwen. Alvast bedankt.

Doelt.l es oprui[en

Loo rainin
0p donderdeg 1L november de C- en D-kLassers.
A- en B-klassels. Niet vergeten hoor! !l

Een reek l8ter, dond.erdag pl november de

Keeperst rainine
In overleg met Theo Ma.ssa zlJn
atond.en v&n onze Jeugdkeepers.
goed in deze periode.

§ponsorloop

er enkel-e wiJzigin8en gekomen ín de train ingstriJ den en
Iedereen is ingeLicht. Kon ?oveeL mogeliJk en kieed ge

l,loens d aarnl ddsEklub

A1s.er op noensdagmiddag 20 F-kr&§sers rondropen op I,EN§ ltJkt het druk en veer .',ere-
nigingen zoud.en hier Jaloers op zlJn. l{iJ hebben eónter [5 É_klunu"." Èn daar verwach_ten siJ toch ietiere r.roensdagnid.dag te mee .:ten ven. He beginnen om r-3.30 uur. Kom vateerder en neem nu ook een treiningspok n,...:. Douchen ne afioop is verplicfrt.

flet eeeste geld is nu binnen. t{e hebben het d&n over J 6300,_. Een geveldig resultaatvs.ar we best tïots op mogen ziJn. Zoels belooÍd de u1ts1a6:
1) Dennis vd., Steen van D2 met \ 5rB,-2) Msrtin vd.. Donck van DA met f 335;-
3) Dolf Ioos van E6 rnet § 25S;[0
Deze iongens ontvangen zaterd&E een kadobon ter va€,rd.e vs,n 5 50,-i Geveld.ig gedean boys.Daarnaast hebben we zoals afgccpl"oken per leeftiJ dscategorie vaírbij boven nlerlenrl j.n
de priJzen is gevalr.en nog een kaalobën ven f p5r- voor de JonBens r"t tret hoogste te-drag_in die J-eeft iJ dsklas se. Dit ziJn.Danny Írageïvey (A), tea-tteins (s), Jeroen llout-nan (C) en Kevin vereecken (f). lto"iten er-nog-spe1lr" ,i;n oi" tr, àlunsorgulal- alsnogin vilLen leveren dan kan dit natuurlr:.Jtr oluija nog. llie lreet hoLen vè dan toeh nog de, 7000,.-. Het geld zaL goed besteed, ,ord"o oró, de diverse aktiviteiten voor onze Jeugdin d.e komende tvee Jaar.

Ziekenboea

MarceL de Krerck ven 83 heeft een gekneusde tecn en mag voorlopig een naand. niet voet-balleni l{ie veet '.art het nog weI nee. Lorenzo sendar van c1 ii [elukkig oeer ult hetziekenhuis. De hersenvfiesontsteking heeft hem een één kant doof gemaaki. Toch klonkrorenzo vrii olSewekt aan de teLefoon. voetbuLien ríeg hiJ no6 nief riuer hij ,àr tiin"n-ïort Heer o! I,ENS konen kijken, Daniel vd. naar van cr ià weér aan ziJn hand- geopereerd.

-'( -



!\en twee veekjes niet voetballen is besrl't niet reuk, riou wel geroon kiJken hoor.
Jorinho Fíets van Ë2 staat- voorropig nog op nonactief. De blegsuie èa,n zlJn voet speelt
hem nog steeds pàrten. HeeJ. moeilÍjk op deze Jonge ]eeftiJd.. NedJèt ropuz vtrn E3 witdevorige veek gaan tr'ainen ' Heloas r+erd. hiJ door'een auto aengeredón en iroest naar het.ziekenhuÍs. Hier is hiJ inmiddels ahíeer uit en hiJ moet voórlopig thuis revalid.eren.
Jongens, allenaar van herte beteÍschap en veel sterkte iu deze ,oàtbatloze periodl. Komvel- zoveel mogeliJk naar de wedstriJdÈn van je elftar toe hoox. Je hoort en toch ge-
woon biJ,

JVBG/JVSL ) cursus

De cursus gaat starten op maand,.g 6 3anuarÍ bij HBS. De deelnemeïs van LENS kriJgenhalf decenber bericht van de HVB. De ,IvsL-cursus heeft ncg steeds te neinig d.eeinemers,
Af$achten d.us .

El-ftal fotors
De nabestel-]ingen ven D2, D3, El t/m E6 ziJn klaar en zoveel nogelíjk uitgetleeld, Van
DA moeten ïe de bestelling nog opkr.ijgen. 1'an A1 t/m Dl en f'l- t7m Fi maten ve biJ het
eerstvol"gende thuisprogrëuma d.e fotors' tr'oto speciàalzaak Nebo aen de Apeldoornselaan
hoek voorlrhui zenstraat geeft ons een l-euke kofting op de fotors. Hiervoàr natuurliJk
ook onze hartel-iJk dènk.

Víetls tri dversla

Uits.Lagen .ieued
BVC A2
lHC 81
loofan B1
LENS C1

Quick Cl+

IENS D1
IENS D2

- IENS A].
- IEI'IS 81
- I,ENS B3
- Gravenzand.e Cl_

- IENS C2

- vcs D1

- DeJ.ft Dl-

Í,ENS ï1
IENS E3
lIB§ F2
Dynamo'6J F1
Quick I'6
NAS I'2
Quick Steps Flr

De Laatste veken krijgen ve soms A 6 3 vedstrÍj dlrerslagen van één elftal. Dit is nietde bedoefinE en in het vervoLg plaatsen 'we danooh slechts 66n verslag per weastri,là. we Iverzoeken tle l-eÍtlers om dit tÈ coördineren. Kríi6t iemand opeens een-iàee on v&t teschriiven geef dít dan van tevoren door aan de leider on teleurstel-lingen te vooïkomen.

§interklaasfèest :

Op vriJdag 29 novemter, kotnt Sinterklaas net zijn ?ieten a'eer n&&1. I,ENS toe. I{e rerrach-ten op d.eze avond alle spelers en leiders van F1 t/m f5 on l8.l+5 uur op LENS. De Sintkont van 19'00 t/m ! 79 -l+, uu-r. spelers die niet kunnen $o,den verzochi di.t doo, tegeven a&n Paul vd. Steen. De leiders rrragen viJ om d.e verhaaltJes over de kind,eren(echt niet meer dan J à l+ regels per finà) a.si zaterdag in te leveren.

- IvlaesdiJk El
_ GDS E].
- I,ENS Fl
T IENS }'2
- LENS I'3
- IENS Fl+

- LENS T'5

0n J.10 (je, echt hoor) berde d.e consul op net de mededeling ar.res geat door op LENS.Er moest vel ,-at geprikt vorden op ver-d 2. Nou, Fonard, Joop en Arnórd gingen Àan desrag. Beuze bedankb he.en. Toen zij ki"aa, varen begon het tè regenen. ui en E3 kondennog spelen naar daarna uas het echt o,nogeliJk. E2,EL,E, en E6 r+erden afgekeurd. ook D3en D\ noesten er rat,er nog a,f. verfer-ena maai verder voetbarren op de ver.den lrat echtonmdgëliJk. Nog verYeLender vas het voor A2. Met d.e'bus inclusief-een overstap naB.rDevio. omkleden, warnlopen en...'..alsno8 afgekeurd, Vervolgens rnet de bus ueer terug.Hulde toch voo' dit tea,. redeïeen aanrezig Àn zelfstandig iet de bus op stap. Klasse.0h Ja' gaat de reis nog door aan het eind.e van dit seizoen?? ook vervel-ànd was het voor82' Na tHintig minuten spelen en een 2-2 stand lrerd ale vedstriJd €estaakt. Helaes nietsaa.n te doen. weL door gingen onderstaende sed.stri.Jden:
I:ENS A1: speeltle 3-3 tegen cei zeer zr,rsk RVC. Dat is niet srím. De inzet us6 echt onvol-doende. zo n*a"k Je het flxs we1 erg gemakkeliJk, verdel twee ba11en op de rai, éé, ;; à;paal en een gemiste strafschop. Geluk dÍring Je af hoor jonsens met h-ee1 hard. verken.Doe het nu! ! !

LENS B1: DHC vas ger+oon iets te sterh voor 81. lde rlregen rer een paar kensen ma&r diewerden niet benut. A.s- zaterd.ag een here beLangriJke ued.tïijal 
"it ui; Alexandrie.§peeI geconcentreerd en net hèel- rreel inzet. treàden dot !!!

aa
l+-0

r-3-0

5-l+
ll -_L
o-2

à-0
,-4
t-0
t-4
0-h
!-3
o-1



!!!.NS i3,: enhele jongens die met dq fiond yeel kudnen maaï op het velrl rreinig presteren.
Steeds heel- veeL (vier) efbeLlers en doar\r&n oteeds enkeLe op het Leatste eoment. Op
d.eze nanier vorclt het nooit iets. Hordt vat fanatíeker want voetbell.èn kunhen JuL1ie
test.
LENS CI: stond biJ rust met l.-0 voor. Het gtng best aLLeen het veer goolde blJne roet
in het eten. De consul was geLukkig flexibel en Cl- mocht de líedstrijd nog uitspelen.
Dit dedeli ze heeJ fanatiek, [en 3-1 overÍinning en lekkere línonade na af]oop. IJoorgaBr
uo, ;

ryC2r. hopeliJk heeft tle bespreking geholpen, Het vo.s ha,rd nodig. feedn QuidX edn ]et
Èe, eoèipuàtrijke vedstrijd, Jamie, Jeennot en Isrneel bedenkt vooÍ het invatlen. ion-
gens van C2, zoek eens in de buuït of eèn vriendje vll konen voetlalLen op LENS. '

LINS Dl: bíj rust 1-l-. Ton w&s-niet echt tevreden volgens ons. nit ms.akte hiJ julJ-ie dr
(teLiJk vant het Liep veel t,eter na rust. VCS ídrd met 6-1 verslagen. . i,

LENS D2: tot rust 0-0, Bonald. en 8àhied. vanen d.e uÍtblinkers. Het ging.geltjk op. rToch
von Delft met 2-0. Zaterdeg thuis . tegen .A.DO. !íe reker)en op een leukè uedstriJÉ en op

. een overvÍnning. Dit gaet nÍet venzelf hoor.

I;ENS r:l- - Measdijk El- L-0'

a

Onclenks de hÀgel en regen gÍngen ïe t,och het ve1d. op. (ongeloofJ.íjk rnaar vaar'),'Je hoor
de tle jongens soppen op het veItl. Er kon niet echt goed gevoetbald qorden, maar teide
te€rls probeerden het toch. NormaaL .altijtl beginnen ve met een achterstanal, maar Jeffry
wíst dit keei L-O voor IENS te naken. Ne het nemen van een nrooie corner, vlst Sander
er 2-0 ven de maken. Wat opviei vas: er verd door LENS niet rneer geJuichd a,ls er' ge-
scoord, r,rerci. (ongeslagen bovenaan). Sorry Theo? NaviL wist ennet 2 doe lpunten nog \:0
van de mgken. VoL8ende veek veer tegen Wippoltler. Tot dun.

I' Jeanet en Diare.
IENS E3: een heerl-iJ.kè pot voetbal De nodrler deerd.e E3 niets. nen 2-0 voorsprong verà
door GDS te[ieb gedaan. E3 ].iet, het'niët op zich zitten en rgon uiteÍnd.el-iJk met 5-1,
Kl,s.sse en NedJet van harte beterschap.

IIBS F2 - IENS F1 o-1

trien zeer'lenotiveerd. elftal LENS-ers stopbe vol enthousiasrue heb yeld in. We vaten bLiJ
tlat het treld, va.s goedgekeuxd.. De eerste minuten liet"L'n onze jongens a.} zien dat ze van-
daag vatn plan l.'aren oe het hele veld"te ge-oruiken. Goede sfspeéIuogeliJ kheden varen hel
gevo16 hierven, 0p het veld voren 've duidelijh iets beter ds.n d.e HBS-eïs. Ook buiten
het veld waren viJ beter. De ouders moedigden s.an op een manier slsof ze bi.j een ere-
divisie vedstriJd stonden. Jarnmer vas het ds.t de hard. werkentle Achmed perse een doel-
punt wilde naken en dÍt ook deed, mae.r we1 in ziJn eigen doeI. Vlah voor het eind begor
het te onveren en te hagelen. De scheidsrechter f.loot daat'on ook iets eerder af, Goed.

Bespee.Id. jonBens , yolhouden ntaar!
Han§.

],ENS 1'2: ve ziJn l-5 minuten later liegonnen. Dst kwësn hee] goeal uit yoor onze suppor-
ters EIs, Edvin en MichaeL, Zo konden ook zij een groot deel vsn ale goede redstriJd
zien. In het begin ging het gelijh op Eear na 15 minrlten speLen na8t(te Michae] Ooster-
veer het eerste tloelpunt, Na hÈt eelste d.oelpunt werd. lret al- snel (1ees LENS) O-2 door
Kevin. Even niet goed opl-etten en het Has 1-2. LJENS kvan goed. iieru8. Kevin maakte l.-3
en Ílas tenslotte 1-lr, Er hoefde gelukkig niemand te wi.sselen met dit slechte veer. Wel
vervel-end voor de papats en tle marnors want oh wet hedden viJ het koud, Het penalby-
schietcn ging vegens het onr,reer nieL iloor'. Voetball,en irr onyeer j.s inmers heel gevaar-
l-iJk. Al. net a'I een hele leuke ïedstliJd. met een hele echte opstelling. Xr l,erd d.aaïom
ook veel overgespeeld. Goeal hoor. de ïísseleteur: Ton,

QuicK T6 - LENS F3 0-\
De regen en storn t,rotserenè gingen uij het vel-d op. Ns 5 minuten stond het o,l- O-1. LEN
vas fysíek veel sterkel:. Met n€me onze stofzuiger Michae] die zeer sterk speefde, vas
tte drij fende kracht achter ri.e lt-O overwinning. Doelpr:nten Cock 2x, Randy 2x. Kl{rsse ge-
speerd jongens' 

Tot vo]-gende week. Marcel.

@§-IL: net slechte 6 spelers toch met 3-0 voor. Dr+t Ís heel knap. Toch wist ltAS lang-
z&€un tenrg te ko en en zelfs de vinnend.e trefÍer te scorerr. Vol.gende keer dan konFleet
vinnen Ju11ie zeker.
LENS Ir5: slechts 6 rnan varen ook hier aunvezi6, Te slechb veer?? Micha.el en CocKy, dle
el Elespeel,a hadd,en, vielen in, maar hond.en eeD grote nederl{reg niet verhinderen,
voLgende keer beteï' 

- g -
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DE LENSREWE
I.JEEKBLAD VAN DE VOETBALVEXENIG]NG LENS ] -' .]'

65ète ;aargang nurnmer 16, 21 november l-991.
lG ài *;É rí* iÈ * * àt * |t tt ri i+ tÉ* lÉ* ltli * ** lt * Ë tt it lilt **Ë *tít( *** *+ * n * * * t+ * lÉ** t+** *rÉ * *** l+** ar tt |t * * tt t+t+ti* +r fi tt * *it**tË*ti* *
OFFICIEEL:
wi I Lidraatscha
LLo, W.J. Kliinnen vordt N.S,
2307 M.E.. Schouten wordt, N.S.

Afvoeren aIs lid
.C. van Luxemburg
. Rattansingh
. Cakin (C. Bamaran )
.A. Geurens,

AdresviJ ziging
2586 A. otdan Í{ordt Scha}kburgerstraat 1??, ?5'lZ TS Den Haag,
0?37 J.B. Od.enkirchen vord.t Pr. Bernhardl-aan lI5, 226]+ CC Leidschendan, teL: 32ol+?l+0.

Boetes
Begistratiekosten 1e boeking 5 10,-: E.'Aydogdu.
Registrat iekosten 2e boeking S 25,-: H. Bamman.

*Betaling d.ient per orngaatrde te gebeuren, door overmaking op girorekening 336?11 of
bankrekening L299?'(2?9 Rabobank Den Haag, t.a.v. r,v.v. LENS" te Rijswijk, onder ver_
mertling van "B0ETE". Het Bestuur.

A].GEMENE T,EDENVERGADERING

De j aarvergad.ering zaL dit jaar gehouden lrorden op maandag 16 december a.s. Houd.t u
d.eze avond dus vrij, Volgende ï'eek zal de agend.a gepubliceerd worden.

Het Bestuur.

Huvelij k
Hed'en kregen wiJ het bericht det Joop l,ragenaar, trouve aanhanger van het tlreede elftalvoor de zaterdag afdeling oP vriJdeg 2p november a.s. gaat trouwen met Connie Adniïaal-,Zij geven om 15.30 uur hun ja-woord in het Huygensruseum ,,Hofwijèh" Westeind.e 2 te,
Voorburg. Zij heten aIle fa.nilieled.en, vrienalen en bekenden yan harte wetkom tussen
1?.30 en 21.00 uur in party centrum ,,de Hofsted.e,', Jul-ians1as.nt,; e l+Oa te RijswiJk.
Joop en Connie, namens IENS van harte gefeliciteerd..

A,s. zond.ag om 1\.00 uur Wassenaar 1 LENS 1

Arno van BlitterswiJk, nog niet zo rgng geleden getrouvd. net zijn lieftall-i6e sandra,
Laat ons weten dat hij en sandra de geru-kkige ouders zijn gu*orà", van een zoon ge-
na8.nd. Darcey Philipp' Arno die buiten zijn werkzaanhed.en bj-j euto"ij school pIIIIIipO,
ook op d'e vrij d.agavond de jeugd traint, raat ons veten dat het een prachtzoon is en èeeerste autorijles reeds gehed heeft, Darcey is geboren op 14 novembàr. ziJn maten rui-
den: 50 cm Lang en liefst het gewieht van 3zB5 gran. (Goàd gelrerkt Jochie). voor degenetlie de trotse ouders en Daï'cey ,IilLen bezoeken nog het volgend.e: In verband. net hulpstaat de deur dp een kier tussen tvee en vier. Het adres Zegveld.straat zT, zit!6 Ei'
Den Hs.ag. sand.ra en Arno namens heel IJENS a,ensen l.Íij juLrie een prachtige en goede tijd
met Ju}lie Darcey.

Geboorte

Ziekenboeg

!íiJ werden toch vel opgeschikt dooï
1, met een hartinfarct is opgenornen
van zaterdag op zondag onvel en hij
nomen. Ten tijde van dit schrlJven,

het bericht dat André Sp&, de leider va.n zaterd.ag
in het We steind.eziekenhuÍs . André r,rerd in de nacht
verd in genoemd ziekenhuis op de hartbewaking opge-
maand.agavond., vas de toestand. van André stabiel.

-1-



André heel veel sterkte en wiJ horen dat Je weer vLug vo]1edig hersteld.

,oie had het voof noseriJk gehouden, dat er het afgel0pen veek-einde toch nog gevoetbaldzou vordèn. rmeeïs d.e ,,regengod.enr' 
'naaaen- 

ofrriuu* hun-beste t "à.ilàr i-i""ntJ e voor gezetDe zaterdas reverde reuk.voeibal 
"p. on;; j;;;à-ulrt"rlen riàten;;;;;"n" bliJken datde jeugd-opr-eidins op 

'ENS-vel 
,,"nàr"-rit."iIï ,r"a ,"t À""à-ï"àiiur'o.r.o. opziJ tezetten' De c1 van Dick verl-oor i*-"rriit, íJui'rrut tean gaat we.r steeds beter. De Br-van rred heeft zeker r"'- go:d:.à:""t" rréiit- g""peetd, naar in d.e tweed.e her-ft heeft metnane het centrum van te verdedlging het rat"i 

- 

iiggur. 
. 
Jaryner jongens, betere tiJden zul_len zeker konxen. ï,aat r:3::::l ;;;;^;iÀ"ï;;";irri" eigenlijk toch we1 eoed kunnen voet_bal-len. De A1 r,on in Wassenaar rnet 2_l+ van Btàuw_Zroart. Het ,,v1aggeschip,, va,n de zater_i:iiiffiT#l"ru".r*ilrr* in een slechtà;i-;;s", cromvliei, ,;;, ;;;, nog we1

d*s I:, ". oor,-euooàt;;i",Ï:ià:X.";Jiï"Ë"fr,li:: ::.,1;*r"J:4,!ï:,ÍiÍJà:ifi.l"r:;.-ven BiJslrijk te winnen. Einder-iJk, .rà"ír." riïË"t"gun"r.ngen vist àit t"* toch 2 puntente pakken' IíiJ hopen dat dit o.- 
"é""iu 

-""orli*i" 
aoa nog veer meer punten. Een heu*elijkfeit is dat Joop .denkirchen weer op u"i ".ià 3iru.t, 

"u, geweldi*e -"tirrtr.r". zondag 1speelde vriendschappefij k uit ti; i,à"u.".r-iià."à, o,o, net 0-à. lJ ""à."ii" vra,gt zichar hoe het nu rnet André Kuiper i! "i ;iJ -; i;;- ,àtrl,"rtror.r.un weer terug heeft nu hiJvoor open goel nonchalant de bar van dríe ,Ëtur-r.r"t _schoot? ltou ;a srnoot, de bal ei_
f:;'i:n":;::,wi1de lopen. overisens ,ri"-.ïrài mró'el-ïi"r';;",X; ilXra,i;r., ,"t

Yan de nedactie

ATTENTIN ATTNNTIE ATTENTTE

Fedactie. (th. Massa).

ATTENTIE ATTENT]E ATTENTIE A1TENTIE

De.stropdassen zijn geariveerd, U kunt ze biJpriJs van s 16,-. U kunt er teier ti;aig lij"verza.neLaars iten.
Theo Massa bestelfen voor d.e fantastischeziJn i.v.n. de beperkte oplage van dit

Theo Massa. te1: 368l+056,

A. s . zaterd.ag 1l+ . 30 uur LENS 2.1 1 Kaln]:aan 1

-rtf*#*t{tt*
WK VOOB ;ilï.:;ii--lritlf 

*r('ttÉ*nx*lÈnlírÉ*nrirÉn 1r*nri**iÉrËr r.rn*línn**rÉx#*r(ll****r{*rÉ**16**r.n*n******n*
+'|ilt*ltl(****'tli*itlflÉ*ltl+l{lllÉ'í+*lt*nrilt*n***rÈ.àrtt*i!*.rÉ*lË****rËrÉn**.rÉtÉ**+cr(*n*rf**ri;(.11*n**n+**n 

#*it*tf****nGijs is her-emaal verceten het verhaal van de paaf te verter-len. want dat is een vrese_LiJk verhaal' En het heeft alJ-es met 
-de -àii"ii; 

u" rnofens van cle gemeente te maken.Bii toeval nas GÍJs enkele ueken g"r.à"rï-àË gelegenheid d.e wereldzender nsd.io westte bel-uÍsteren' Tot zi-1n niet geringe 
"""r"rinu. kr-onk daar opeens het zeer herkenbarJstenger-uid van voorzitier ea c3"àtl'iràiàï"iïtnro hem zendti,ld ter beschikking sester-dom het pïobl-eem van Het. Ka.p.tt" .*p;"-ii àJ-i*ntr."rnpaal. bÍj d.e brug ean de ingang vansportcomtr)rex Escamp 1 uiteàn te r.tiËr,-órj" iï"ug t.ur,"r, in ziJn ogen van ïoede en er_fllii;.lli"-lài"ffi:ï.1ï"t;ï::;jjj*"ií***", onze voorziiter a,.s vriruilr.is

Iï.qÍ" "rtï"n"r.n,-aiI "* "., ander soort u",::"ïïï,*: ï:.::_lr_11:: sestuurd.. GJen
voelde zich se'oepà" om,dat kr-eine p.";i;;;p;;ïii::i:iii"":ii::r[il:;Ë";xï'rririï;"hondeïd haasse burger" :p 1". ro"""r.-lu-gJ*ïËituri;r.. uu.""à.r-iài'ïËï 

"port"orpr.*
constateeïde dat de paal-niet op ae 

-spJf;;;;;;r"" 
stond, maar "rtrrt.r, zodat dit ziJnzorg niet kon en nocht zijn. De- ambt;;;; 

-;;;";" 
nienst st_adsbeheer, sector Groen,veruees naar de ambtenaar- van de sector w.g";tJn"".. De anbtenaar van-àe sector wegen_'beheer verrees naar het Etectriciteii"t"àrïjï"z"iu_]Ior-]and. !e ambtenaar van het EzHvervees naar de stadsdeer-coördinator zrià-wË"t-r., de gemeente. l"-Jrtiur"".", aiusecretaresse is van de stadsdeercoörai"ààr l 

"r"" 
het doorgeven, Enkbfe weken later zouff_:ï: ;ï:,.iïg:l:::.::§:: ""r."-i"ï".-,i,-Ià sr"u"a""i""È,à,.iïi-,"r, ,,u. reselen.
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Ad Coret had PTT Te.lefoon infliddel-s al- vele gu1-dens van zijn rekening laten afschrij-
ven en nog kwam eï maar geen nieuw lampJ e in d.ie stoffitre rantaarnpa.al. En het donkere
seizoen kvam steeds dichterbij. Ad. voelde zich verantwoordelij k voor de sociare
veiligheid vsn van iong en oud en kreeg van Badio West de ruimte orn dit ingewikkeldà
probleem uiteen te zetten. Het was rond L2,30 uur die midaag. De redaktie yan Radio
West ging aan het telefoneren met de gemeente, En het ves nog geen 13,00 uur, of de
allbtenaar met de funktie van stadsd.eelcoörd inator probeerde uit te leggen, dat er nu
wel een grote gereorgani seerd.e Dienst Stadsbeheer is, vaarin aLle Sectoren ziJn ond.er-
gebracht, maar dat dat dat er niet niet helenaal toe heeft gel-eid, dat tiie sectoren
samenverken' En hij vroeg daarvoor begrip..... De red.actie van Radio West msakte duide-
l-iJk d.aarvoor he1en8.a1 geen begïip te hebben, omd.at zulke anbtenaren in dienst van
gemeenschap en burgerij behoren te verken, Ja de Stadsdeelcoörilinator moest d.at veI
toegeven. Tenslotte ontfutseLd.e de Red.actie van Radio liest cleze ambtenaar d.e toezeg-
ging, d.at het lanpJe binnen 21r uur vervangen zou vorden. poeh, hehe, hoe zou het toch
komen, dat de gerneente Den Haag zovee] tekorten heeft? GiJs zit nu alreen nog met het
volgend.e probleen. Wie van aL d.eze ambtenaren of bestuurders, alie verantwoordelij k ziJn.
kont nu het rneest in aanmerking voor de eerste prijs biJ het l{erefdkampioenschap VOOR
PAAL STAAN?

G]JS LATIGSDEL]JN
19*àt lË**lÈ ** ii* ll l{ ** lt àl l{ lt** il x**lllÉ*r(*iílitii{rÉ**iínï tË * n tí*èt *** xíÉ *tÉ* +t*x lttÉx ltt!.* *t+ t+*tÉ tt ** +t** *tÉ* ** ti *t{ tÉ *}1ti.tÉ I

Klayer.iassen

Wat moeten ve doen o de LENSers te laten klaverJassen. i.Iaren er de eerste avond 1-0 kop-
pels. xr is er nu zegge en schrijven 1 (een) biJgekomen, net veeL kunst en vriegweïk
kregen we nog , tafels vo1. l.Iaar is d.e kraverJasgeest op ï,ENS gebreven. voor de orga-
nisatie vordt het ook noeitijk. Terwijl de prijzen tocn niet slecht zijn. Toch vas ook
deze avond veL veer'geze]lig aI ïas er ïeI corÍentaar op het ,,verpIieht" gaan. Om
echter iedereen tevretlen te stellen hebben ve dit gevisseld, dus 29/11 ïeer gevoon
d.raaien en op d.e sl-otavond lreer verplicht gaan.
avonclprij zen klaver .lassen:
l. Binken - Gisner 5338 punten
2. Ham - Kliinen h7l8 punten
3. Hao - Bergenhenegouuen L5\[ punten
Jokeren
1. Nars Coret 506 punten.
De totaal scores houden lrij nog even geheim. Nogmaars een oproep aan a,ILe klaverJas-
vrienden. Hoewel u niet neer Ín aarunerking kunt komen voor de eind.prijs. Er zijn altiJd
nog avondprii zen en vergeet ook de Loterij niet. I.Íi1t u niet met een rollatle van ruim
5 kg naar huis? laat de sl-echtte tijden nu eens goede tijd.en vorden. TensLotte is er
ook nog een video.
Klaverj asred.actie .

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S
SSS§SSSSSSSSSSSSSSSSSS
Uitslagen 17 november
Laa.kkvart ier 1
LENS 2
Ï,ENS I+

Azzurri J
LENS 6
LENS 7
Te ÏrÍerve J

I,ENS 1
niJsHijk 2
NaeldwiJh l
LENS 

'Naaldwijk !
DHL 11
IENS B

I,Iedstri.i dprogramna 2h november

0-l+
2-l

\-?
ll-2
o-2
0-0

( vr. )

1l+ , oÓ
10 .00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

\,Iassen&eï 1
De Musschen 2
LENS L
VCS 6
LENS 6
IENS ?
Quick 11

- LENS ].
- LENS 2

- BKDEO 3
- I,ENS 5

- RKDEo l+

- RI(DEO 10
- I,ENS 8

H. van Bij n
J. Otto
R, Olivier v1

n.n.
n.n.
n.n.
n.n,

10
13
11

-.1 -

.00

.00

.00

.00

5l+3/1058
6to/1096
5 rl+/3080
j6z/3td+
5To/3150
626/3?57
628/3268

y2/3
v2/3



'!,ledstri d
I .00 uur LÉNS 1

smmà vo1

Naaldvijk 3
T,ENS 5
Naaldvijk l+

DHL 11
IENS E

ende veek (1 Cecenrber )

-HVV1
- Westfandio 2
- LEN$ ll
- Azzurri. 3
- I,T]NS 6
- LNNS 7
- Te l{erve J

11,00
L2.00
11. 00
11. 00
12'3o
11. 00

5! 3/10?8
6to/togz
55\ 13079
562l3tot4
570 /3t\9
626/3?57
628/3269

Afschrij ven
TENS
TENS
LENS
tENS

I.ENS

bij de traÍners
M. v. d. Meulen
W, lJei j nen
Ir. v. Knijff
G. Duyvesteijn
R. Keus

025?2-30989
o7o-3)+61oBB
070-389?176
01891-17914 3
070-360151+1

C . J. l.leeteling
D. Ploeg
E,E. Brook
A, Beyersbergen

0175a-79'Ít+B

Linauesstraat
Houtrust

Houtrust

Linaeusstraat
Linaeusstraat
Linaeusstraat

uur
uur
uur
uur
uur
uur

n.n
n.n
n.n

Afkeuringen
Indien het gehele prograLrma afgekeurd is, is er de mogeliJkheid on om 11.00 uur een on-
derling partijtje op I,ENS te spelen, als het vel-d tlie toelaat, anders zal een veld.je
in de omgeving gezocht vorden.

OPSTELLlNGUN.
LENS
LENS
LENS
],ENS
],ENS
LENS

1
à

5
6
7

en 2 vorden door de trainers bekend gemaakt.
als bekend, zonCe.r D. de GriJze
a1s bekend
als bekend
als bekend
als bekend

1en
ll

6
7
B

2

te1:
tel:
tel:

LIGGING TERNEINEN:
t'assenaar
De Musschen

Quick

- CharLottestraat J, Kerhehout
- v. d. oldegaarde, Botterdan,
- Dedensvaartveg l, te1: 070-3
- de Savoien J,ohmanLaan el-r, t

,1.l
tel
bb2

assenaar, te}
: 010-h808659
?ao
0?0-3680323.

I{eren speLers' d.e laatste vcken vinden er veel- afschriJvingen pl-aats, EigenliJk teveel
en meestal te laat' lvlijn verzoek is dan ook, schrijf afleen af intlien dj.t echt nooalz&ke-
li.ik is en het li efst zo snel mogelijk, uiterliJk op vrijdag tot j.9.30 uur bij de aan-
voerder van uv tean' I'Ianneer later afgeschrcven wordt is vervanging vrijwel niet moge-
1iik. U dupëert hiermee dus het gehele tean en dÍt tordt zeker niet gewaartleerd. Ik
hoop det het afschrijven in de komende veken vermin<lerd.

trL Llr lJ 11 1r lJ L1,lJ Irl, b L lJ lJ

Z ZAALVOETBAT Z
L I.J L IJ IJ L lJ 6 LIJ IJ LL 1, TJLi'

Uedstrii d.lrïo gramma ?5 rrovember t/m 6 december.
Maan 2 noYember
22.20 uur Attent Zr75
21. 1, uui LENS l+ tt

Dinsd.ag 26 november

- IENS 1

-ODBL

19.00 uur Attent Z'75 3- LENS 3
19.15 uur Attent Z'?5 2- I,ENS 2

Vrijdag 29 november
.19. 00 uur L,IINS lr * - IIKAW 6

Ms.andag 2 decembel

R2D
R1C

Houtrust
I{outrust

1B
B38

H3B

vl+

Vl+

Yl+

vl-

19.U0 uur IENS 1
20.20 uuï LENS 2
L9.00 uur LENS 3 *

- Buyt,enrode 1
- Buytenïode 2
- Gymnova 7

t-B
ït-c
R2D

Vri 6 december
20.30 uur Cromvliet h - T,ENS ll n3B
l( LENS 3 en L (a keer): ze].f sche idsrechtel. leveren,

)+

Houtrust v1



LÍgging sporljhallen
Linaeusstraat
Houtrust

- P. van TroostviJ ckstraat 93 A,
- Houtrustveg 108.

T,ZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LANGS DE SPONTEN YAN DE Z.M.LADDEF 7,

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZT.ZZZZZZZZT.ZZZ
Ultslagen zateïdag 16 novenber 1991
LENS l- - Cromvliet 1
IENS 2 - SchevenÍngen
LENS3 -DI.IO3

l, -1
2-t
0-3

Progra:nme zaterdag 23 november
f l+ . lO uur l,m§ 1 Kamraan l- M. B. Sruyn
12.00 uur IENS 2 rs-Grav,SV 6 M, I,alaram
1l+.30 uur LENS 3. - 's-Grav,SV 11 n.n.
Eventuel-e afmeldingen voor 1 en 2 bij Hans d.e Bruyn, tel-: 015-612396.

OPSTELT,TNG I,ENS 3:

oorhozS
oL3/1065
026/7303

F. Xlsouki, E. Haket, c. Kuiper, C, l,ipuan, W. vd,. Meer, S. NÍa.mat, E. Knops,
N. Jagesar, J. Koulrenhoven, L. Mantel, W. Mos, J. ZuiderviJk, M. Osman.

Prograrxna maan 25 november 1991
20.30 uur LENS 2 -DCV2

30 november 1Pro e.nma zater 1
1 .00 uur Cromvliet 1 - IENS 1
1l+.30 uur Scheveningen )+ - LENS 2
Ll+.30 uur DWO 3 - LENS 3

R.v
J.C

. Gij zen

. vd.. Velden
n. n,

oo5/102,
013/106'
026h3oz

LXNS (za )2-Schevenineen)+ )-1 ( )-1

onver-wachts bleken de weergod.e ons goed gezind, Ín tegenstelling tot vorige }Íeek, toen
de consul- pas te tvaalfde ure het voetball_en verbooal. Met 2 nieuve mensen, onze \e
keeper ven het seizoen Erwin, plus ÍJil1em Mos begonnen we d.eze partij. Na een ronÍeLig
begin flet veel b8lverlies, kwamen r+e met 0-1 achter. Gelukkig bleef het daarlij, kort
daarop Íist Michel met een strak schot in de uiterste hoek de Scheveninger doelman te
Laten vissen. Deze ball-envanger ra.akte zornaar in de stemning, vant eyen later hlram
Michel- í,ederon vrij voor hen te staan, na een prechtig op maat gegeven pass van Marco
Spa. Wat hierna gebeurde tart elke beschrijving. Ik zal dan ook volstaan net de vermel--
ding dat eï schijnbsar een visje op het d.ro6e lag te sparteJ.en, (de graaiende doe]man )
en dat d.hr, Foïtman (l4:.cfrète, ma bel1e, 1 f.IesJe voor deze schrj_jverd??) het Scheve-
ninger visnet deed bol,len. De eerlÍjkheld gebiedt te zeggen, dat Scheveningen ook d.iver-

.se droo[Èansen kreeg, maar Erwin b]eek zé6r kletrvast te en de 1at, eh, nou Ja, er zat
een engeltje op, of zo iets. De tveede hel-ft bracht ons r.reÍnig kansen, naar voor d.e
tegenstander d.es te meer. WiJ $isten het publiek te vernaken met bfoetlstoffende terug-
speel-ba.l1en, Johnny die er 66n van de IiJn haalde en Bf en toe een partijtje flippper-
kastvoetbal. Een specie.Ie vermelaling voor Marcel, die het rr.s. noeiliJk had om tegen
ziJn mede Sch. lningers winnend de eind.streep te hBlen. Marcel, die altijti voetball-end
de situaties p.--)beert op te lossen, kvam er op 1x na, steeals uit. Gelukkig bleef dit
ene slippertie ;onder gevolgen, dus wisten ve na ïeken veer het zoet van een overwin-
ning (Erwinningï) te smaken ! ïilbert.
P.S. Bonaldo, een leuk verj aarskadootJ e ?

)



v.ril,i ll['! j j,"tici]FR0]li'

A)-gemeen kontaktpersoon: Paul v,d.Steen, Chopinstraat 103, 255a SV Den llaag,
tel: 39TOl-54. Bij geen gehoor: 3635!18 Fred Grens.

Weqsl!ry jdp4seleruna A:E1C:L-E eq F jeugd.

Afbellen voor ond.erstaande vedstrÍjd.en al-Leen bij PauI v.d.Steen (39?0151+)
zo snef nogelijk doch uíterliJk voor vrljdagavond 1t.00 uur. BiJ geen gehoor
beLlen naar Fred Grens (3635\18). In uiterste nood nog op zatertlagmorgen op
LENS (3661311+) na B.OO uur bij ienand van d.e j eugd.konmissÍe.

ELftal datum aanvang teAenstand.er uit/thuis terrein/veJ-d sam. k. Lens

At_

Bt_

B2
B3
ct-

12 .00
11. I+5

10.30
1l+.30
10.15

23 nov
23 nov
23 nov
23 nov
23 nov
23 nov
2J no-l'
23 nov
23 nov
23 nov
23 nov
23 nov
23 nov
23 noy
23 no\r'
25 nov
23 nov
25 nov
23 no\I
25 nov
23 nov
2) nov
23 nov
29 nov
23 noï
29 nov
23 nov
29 no]r
23 nov
29 noY
23 nov
2P nov

ANO A2
}IBS A3
Sliedrecht B1
Gravenzande 82
Quick Steps
HonselerdiJk CL
Feyenoord DI
Kranenburg C1
Iaakkwartier Dl
GDA D].

uit Zuld.erpark
thuis V3
uit zieïoutebeschrijving
uit Gen, Sp.park
uit Ni j kerklaan
uit Sp.park. Strijphorst
thuis V2
uit M. Vrij enhoeklaan
thuis V1
thuis Vl

IIAVA D2 thui s V3
GT.VII VAC D2 bhuis V2
Quick Steps E1 thuis Y2
Vitesse Delft E2 thuis V2
RAVA Et thuis V2
Extra training op LINS
31auw Zrart E3 thuis Y2
Extra training op LENS
Groen Wit'58 E1 thuis Y2
Extra training op LEI'IS
ornas EI thuis \2
Extra training op IENS
Groen Hit,t58 I'1 uit Melis Stokelaan
Sinterkl"aasfeest op LENS (zie kopy)
Vitesse Delft F3 uit Oudelaan/De1ft
Sinterklaasfeest op LENS (zie kopy)
VELO F3 uit Noord.veg/W'ringen
SinterkLaas fee st op ï,nNS (zie kopy)
VUC I'3 uit rt Kleine Loo/Vrburg
Sinterklaasfeest op LENS (zie kopy)
Hoekse Soys F2 ui.t Harr,richveg
Sinterklaasfeest op LENS (zie kopy)

11.00 (Ano )

11.15
lU.JU(auto)
!. 1! ( auto )

13.30 ( fiets )

9.00 ( aut o )
18.00
1I.00 ( fiets )

9.00
10.15

10.00( auto )
18. U5

10.00( auto )
18. I+5

9.00(auto)
LB, l+,

8. I+5 ( auto )
18. I+5

C2
Dl-
D?
D3
Dl+

EL
E2
E3

El+

E5

E6

F1

F2

Er?

Í'l+

F5

o?n
1r.00

1B
L2

9
10

o

9
11

9

9 .00
lL .30

onn
t6.\5
li.. 00
16. l.l5

13. 00
16. l+5

.t+5

.00

.30

.t+5

.30

.00

.30

17.00
1l_. 30
1?.00
13. 30
17. 00
13. 30
1?.0o
9. 30

19.00
11. 00
L9.00
11. 00
19.00
10. 00
19.00
L0.00
19.00

L3. 00
-rb.4>

B. )+5

18. \5

3]JZONDEFHEDEN:

-aanvezig Juko vanaf 8.30 uur: A. vd, Donck, H, Ilagedoorh en p. vd.. Steen,
-gaarne ouders met vervoer voor: LENS 81,82,C1 en E2 t/n F5.
-LENS 83 en C2 zorg voor eigen vervoer (fiets of strippenkaart).
-lees ond.erstaande kopy goed door.
-opstel-Iingen a1s vorige veek net uitzonderinE van:
O IENS
O LENS
o LENS
O ],ENS
O ],ENS
o LENS

.uJ
c2
D3
Dl+

E6

zonder
zonder
zond.er
zonder
zonder
zonder

R.
H.
t1.

N.
n.

Jagga, M. d.e Kl-erck en P. Koo
Kaffa ( zie LENS D3)
Kanglie (zie LENS Dl+ en met H. Kaffa
Alting en net R, Kanglie
Topuz
Jansen en R. Kal1oe.
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VoIg de r+eg door het Westlanrl richting iïotterdam. Door de BenefuxtunneL en vervolgenslinks eanhoud.en. DoorriJden tot aan de afsfa8 Ni jr:regen/Gorin chem. Deze veg nemen enblijven vol8en tot aan de afsfag §liedrecht, Deze afslag nemen en lÍnksaf onder d.e Hegdooï. Doorriiden tot aan einde. Dan rechtsaf, Daarne voor een bocht rechtsaf (aus nieide spoorbaan over) en direkt veer finks, Dit is de sportl-aan. Deze veg volgen en u ziet
de verden van sportpark rrDe Lockhorst'r. simpel- volgens ons. .De vedstrild za1 heeL watnoeiLiJker worden. Doe Je best,

Routebeschrij ving Sfiedïecht

Schaduwploeïanma/Af gekeurd of niet ??

12.00 uur LENS A1 en AZ trainen
l-0.!5 uur IENS Bt trainen
12,1! uur LENS 32 en 83 tïainen

De spelers van A1 t/tu C2 uoeten bij twijfelachtige ïeersomstandigheden naar i,okate] Tycf de Haagsche courant rv kiJken of hun vedstl-ijd doorgaat or nièt, venef I B.l+5 uurlaten ze dÍt on de 1 7 minuten zien, Dus niet naar IJENS ber-Lenl ! Dit nogen rel de spe-lers van D1 t/m F5' Ier (366131à) van&f r 8.30 uur (niet eerder) of Je iedstrÍJd doór-gaat of nÍet. Bij incidentel-e afkeuring vervachten ue aLle spelers 
", du L"i6"". .ro"-

maal- op ],ENS op de tiJd van de se.menkomst van de kompetitie ;edstrijd, De feider gaat
dan met Ju1lie vat tr,inen. Neem je eigen sportspullen, voetbars choènen, gyxnschoenen
en een traÍnilgspak rnee' Is het hele prograrrma afgekeurd dan verken ve ónderstaand pro-
gra.Ema Ef. Neem ds.n ook je eigen sportspullen (zelfde a1s hÍervoor) mee.

bA"'IICNI(CNST JJETS

11.4) uur
10.30 uur
12.00 uur

10.00 uur LENS CL en C2 trainen 9.\5 uur
L0.00 uur IENS D1, DA en D3 trainen i.l*i "r,11 .à! uur I,ENS Dl+ trainen f[,Só ""i1l-.00 uur IENS E1,E2,E3,X! en E6 tlainen I0.\5 uur
12. 00 uur ]-JENS El+ zwennen met de _Ieider 11. 30 uur

IENS I'1 t/rn I') kijken thuis gezellig naar de in_
tocht van Sinterklaas, BiJ efkeuring voor Julfie
dus geen programa öÍt keer .

n'b. Zoals JuLLÍe zien zijn de vedstïijden biJ HI.lsH op het kunstgras vervar-r-en,
den is dat dit veld onbespeel-baar blijkt .t,e zi;r, doo, slijtage,

De re-

0p vriJdag 2p novenber kont SÍnterkfaas xret enkele zwarte pieten naar LENS tce. lie ver-vachten alfe speLers, feiders en trainers van r,ENS r1,F2,r'3,rr+ en F! tussen 1g.30 enl-B.lr5 uur op IENS. Kan je niet be1 dau a.s. vriJdagavond erien a.f (3g7 Ol5'4). f,f*ti,r"ii;t
neemt erke F-kl-asser zijn kleurpraat op deze avond mee. Heb je hera nog niut gehed??yïaag er dan a.s zaterdag even on. on t 1!,00 uur veïwachten Hij de sint, Deze heeftvoor eLk tean en speler natuurrijk ook L'eer een goed of sons rniider goed. voord.Je en
Tgker 9ok een, kadootie meegenomen. Korto, een hele gezerli6e avond cIe on : 20.30 uur
tdus nÍet 19.45 uur) is afgelopen. Ljeer nieuHs nog volgende week.

overi ge fest j"vÍteiten

Sinterkiaasfeest tr'l t /n F5

Het kan niet op bij onze jeugdafdeling. Afgelopen veek overregden vij me+. enkere uoe-ders. Hat voor feest noet/kan je nu ei.genlijk organiserer, r,ooi d. -q-i- en c-trassers.
Wat _vinden zíi alLemaat nu echt l-euk. Een moeiliJke vïaeg en besloten is dat r.-e vía deleiders eens gaan inventaïiseren. Bii de 3-klassers is ait ar ged.aan, Het resultaat za]vaarschiinliik een gourmet-avond vortlen in januari. !'at het p"og"u.*r erna za1 wordenzulfen vij nog verder overl-eggen. voor de A- en c-k1ass"u." !r"i ve ook nog iets dcenin februari of naart. Leiders, trainers en sper.ers denk eens na ïat jurlie r-euk vindenen laat het ons dan veten. Overige data om elvast te noteren ziJn:
-29 noyember Sinterklaas feest voor F1,F2,El,I'l+ en I,!
-21 decernber Tienlandenspel voor E,I2,E3,E\,n5 en E6
-8 Sanuari oLi ebolfentoernooi voor ít í/.'pS.
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ook dÍt jaar woïdt er rond de feestd.aqe
voetbaLl-en wij net A1 t/m Dl. en I,1 t/i b_niet Sevoetbald, 0p zaberdag 21 d.ecember
tenminste toeleten. (ff t/m E6 hebben e!'5 nog wel vriend schaPpel-íi k als de velden dit
d.e voetbal- en trainingsatfi"it.ii"" tTEn tienlanderspel) ' Na 21 decenbel steken wii
l+ januari een inhaal piogr.r.a, zi;n rianh. vaarschiinliik vrijdag 3 Januari, Mocht er op
te trainen, lit horen juíJ-ie dan |"r. , beeinnen we net die elftallen natuurlÍJk eerder
traind. en gevoetbald. --' anaf traandag 6 ;anuari vordt er weer norrnaal ge-

Looptrainine

Winter6top

0p donderd.ag 21 noverber vervrachten ve
Een Íeek later, d.onderdag 28 november,
nomen íLoor lIim v, Ettingen.

Sponsorlo op

B- en C-spelers gezocht

Uitsl"aeen.leu sd

de A- en B-kLasseïs Heer op de looptraining.
t,orden de C- en D-klasseïs veer ond.er handen ge-

B-T
o-í
,-7

?-1'
é-5
J-U
''t -s
n-o
9-O
7-O

be6pèe]'-
de De-

Nog maar 5 jeugdspeLers mceten het spon
hoof. De tussenbefans staat oD 5 655i1- _sorlootrlgeld. inleveren. Doe d.it nu a.s. zaterdag
de spelers die een kadobon k.Ës.., oóL. - Een pl"achtig resultaat. Wij zijn tevreden en
afd.eling d.oen. Zie cle kopy olr"iigu f"=tYel, dit geld kunnen l^Íii heel vs.t voor onze Jeugd-

MleaDen flaar eens.
Elftalfoto I s

A.s. zaterdag vordt vs.n AZ een el-fto,Lfo
later komerr dan A1,81!82,33,C1,c2 en I'lt?,gemaakt' Zorg dat je er bij bent. xén veek
het vele uitspelen wai oé min voor luff.t/m f'5 aen d'e beurt. Door onstandigheden (o.a.

"---ie regelde) ls ait niet eerder gelukt.
Ziekenboeg

Vio, via kwaro ons ter ore dat purcv Koo
broken heeft. Dit is natuurfi.tk rreer ve van 83 tijdens een potje squashen zijn s,r'rr ge_
nÍet voetbalLen. Wat ;e natuuiti5f wel fvelend voox Puïcy ïant hii kan een paar ïeken
inim,ers toch twee handen, Nu stonà ie elbad n4oeten d-oen purcy ïas even afbel]en. Je hebt
Steve Afting van D)+ brak afse.lopen weekftal inkompleet ' Toch van harte beterschap.
dergaan. I{eel verve}ena vooi Stève ws.rt ook zijn arm. Hij moest zelfs een operatÍe on-
beterschap. hij voetbalt oh zo graag. Ook jiJ vax1 harte

BiJ LENS BJ staan op popler l-2 spelers. -tig zijn er vier spelers niet (aieebeld Genoeg zou ie denken. Mis veten Hii. negelnna-
ters staat. HeeI vèrvefend ,r"; ;;J-;;i of niet opkonen) vaardoor 83 net te veinig spe_
ons. Kijk eens Ín Je buurt of op-schoolnen hier echt nj-ets aan doen. JuLLie uel- volgens
gaan voetbelfen op LENS. Neen hèn eens of daar niet iemand rond loopt d.ie serieus wiI
Ock daar een te smalle basis om íeèere hee naar de trai.ning, ook C2 kent het probleem.
C-k1assel's kunnen viJ best gebruiken. Dweek_ voIIed.Íg aen te kunnen tred.en, I.wee à drie
ve moeten echt 2 à 3 B- en ó-kfr"=."" eLrs a1le ieugdleden kiJk eens goed om je heen:
en C2. Doe je best. rbii kriigen om het Leuk te houder ook voor 83

3lauw Zv6.rt A1 - IENS Al Z-\
IENS A2 _ RKAW AA 6_Z IENS E1 l{ippolder El
Alexs.nd.rie 81 _ ],ENS B1 7_2 LENS E2 _ postduiven El
Westlandia Bl+ - 1ENS 82 tr-r IENS E3 - AD6 E2
Bohenen EL _ LENS 83 7_L IENS E4 _ Osc E2
GDA C1 _ IENS Cl i_o LENS E5 _ Toof&n El
GDA C3 _ IENS C2 r_r LENS E6 _ Br4T E2
LENS Dl_ _ ADO D2 [_r Scheveningen I'1 _ LENS I,1

.IENS D2 _ ADO D3 c_1 BEC I'1 _ LENS I'2
LENS D3 - postaLÍa D1 à-O Laakkwartier Fl+ - I,ENS I'3
IENS Dl+ - BTC D3 1-1O Vretlenburch f'J - LENS Fl+

Loosduinen tr'3 - LINS F,
Weer een yol-l-ed.ig pro8rarnnla af8el{erkt. - - ^baar. wiJ hebben sterh het j-deJ cat hetzelfs de dÏie velden op LENS ïaren veer
dems'raartveg, te maken heeft met tLe werkzaanleden op
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Er vordt alaaï lehoorLijk gelollt om. de gron,
, schiJnliJk van mee.

droog te houden. Wij profiteren daar vaar-

IENS AL: fiet sons hele mooie combinatÍes ::ien. Misschien af en toe in een iets te laag
tempo maar toch eï wera goed. gevoetbald. Amgezien HBS een puntje liet liggen kroo! 

^1Ï'eer iets dichterbiJ d.e top. zate?dag veer een hefe lastige tegónstander.. t .v. Ano. r€,athet geen herhallng van vorig js.ar qorden. í;ucces,
LENS A2: heeft er pLezier Ín en schreef he-; volgende verslag:
Í,ENS A2 - RKAVY A2 (6-2)

42 speelde zoals gewoonliJk lreer een schitterende wedstrijd. Ide treschikken .dit seizo",n
over een iJzersterk tean. Bij de rust stond het a1 3-O vooï LENS. N1 de rust moes+, A2het stelLen zonder aanvoerd.er en stelspeLer Roberto Jansen, d.ie vooï ce Iust net zijn
fluvel-en traptechniek een aantal- keren winston en Dennis voor de boomlange keepe: vàn
RKAW bracht. In d.e 2e helft speelde Gregory een prima nedstrijd en kwamàn r,/è' via. trin-ston en Dennis op een 6-2 eindstand. laat A1 nu maar komen........!!!!!!ll
Rolerto en Gregory,

LENS 31: deed het niet best bij mededegrad.at iekandidaat Al,exandria, 81 kvg.1n nog we] me.i
1-0 vooï naar vlak voor rust en vfak na rust vist Alexandria te profiteren van meer-
dere fouten van diverse spelers..Een steeds terugkerend beelti. piobeer Je echt beter tcconcentreren en stel je nu maar gelust in op een moeÍrijk seizoen. Geen sch&nde maarde realiteit. Geen onmogelijke op8ave om jull-ie te handhaven maa.r veL een pittege. Laatzien dat Juuie het aan kunnen. HeeI veel- succes.
lxNS 82: dat ríss schrikken zeg die 2-0 achterstand.. Roger sprak d.e spelers noed in. Dc _mouven opstropen 1las ziJn advies. Dit gebeurde en de ene goaL lras nog nooier dan d.e
andere.

Westfand.ia B)+ - LENS B2 \-7
Verleden week werd d-e vedstrijd tegen TAC'90 na 20 nin gestaakt vegens onseer en met e3
stand. van 2-2 (we hadd.en de vedstrijd opzeker gewonn"n)l Nu moestei ve uit tegen west-landia. Dat het een ploeg j.s die.je niet noet onderschatten bl-eek uel uit het feit Catwe na een kvartieï achter stonden met 2-0. Er ,,erd de eerste helft erg rommelig gesp,e-der klopte ni.ks van de mandekking en IrENS riet westlardia rustig z'n gang gaan. Iuaar deoogjes gingen open bij LINS en nog voor de rust maakten we er 2-1 ,an. tn de rust inde kleedk&ner vas het doodstil. ïedereen zat voor zidnzelf te denken'en toen hoorde i-ride opnerking rrve 8aa.n de tweede helft de beuk erin gooien'r. Nou dat vas weL te nel.kenook. Xr veïd stukken beter gevoetbald net veel inzei. Jongens je ziet het juffie kunne:lhet en hebben d.e tveede helft 1o0U inzet getoond. ca zo door en het kan ,:.Ët *".r-8i,.,,1
Nog even de doer-punten: Eemco 1- Ronny 1-- Roger r-- (een beauty)- Michael 2 en u:.hie] rCie ve erg zullen missen in B2 want op het middenveld is hij àen kanjer.
Joop. P.s. Renon bedankt, en de ouders voor het vervoer en het enthousi.as:e.
LENS 83: vrij dagavond 21.00 uur vas eï nog niets aan de hand. 83 had 11 spel_ers op I.._pier en de afbeltiid was ruimschoots verstreken. Zaterdagochtend 11,00 uur. B.l .--è-t
weg Inaar had. slechts acht spelers. De red.en vincent vd, spek belde te laat af en ?i -.,r
Jagga deed dit zelfs pas vrijd.agnacht (23,1+5 uur). purcy Koo kwarn hel-enia€.I nlet op.Baou] en P,,cy ziJn voor a.s zaterdag danook door ons geschorst. Meerd.ere spele_.s indit e1fta1 laten het te vaak afweten. Zaterdags ruoet je gewoon voetbal-l"en. zo sÍrrpel ishet- Dat de speleïs die er neestal vel zijn tereuïgesteld n&&r ons keken begrepen wijheel goed. ook julr-ie leider en vj.j balen ervan, ons advÍes naar jur-rie toe; zoek eenpaa.r vïiendJes die serieus willen honen voetballen op LENS.
txNS C1: een veel- betere wed.striJd dan de vorige keer tegen GDA. JuIIie verloren wel-
maar de meesten d-eden goed. hun best. Iaarna gingen nog vier slerers naar 83. K1,.sse.
!EI§--Dl: een topper tegen ADo, tenminste op papier. A-Do wa.s echter te zvak om het LENS
DL moeiLi-ik te naken. zaterd.ag kont laakknàriièr, ae nummer 2 uit deze pouLe, op visite.Veel plezier.

'!!!§ 02, een heLe slechte partij voetbal van LENS. lleinig opbouv van achteruit en veini.;beweging/inzet op het middenver-d en voor. Kom op boys ju11iè kunnen veer- beter.
IENS D3: de scheiCsrechter was een pen en bloknoot vergeten. Doelpunten noteren 1ukte
d.us niet. LENS en Pobtalia hielden hier rekening rnee: 0_0.
LEÏ'IS !)+: d.it vas een heel and.er ÈTC-el,ftal- dan vorige keer. Er vas geen 1ol- aan. Janmer.
zateïdag hopeLijk beter.



f,ENS E1: r+eer weinig tegenstLnd' !ÍÍppolder vas ver erg zvak. A.s. z&terdag euick steps.lias dit niet een sterke tegenstander ??
L,rlrls E2: weren het l,ref x-krasssers, vas het nu ?-T of B-ï??? llat maakt het eigenliJkallenaaI uit. De LENsspeLers knokten voor vat ze vaard a'aren en ve zagen on,,iJs veer-d.oelpunten. IloeveeL?????? caaf toch! ! !

L,ENS x3: ook artiJd goed voor vee] d.oelpunten. Meestaf echter neer tegen d.an voor. Ditkomt ondat er vaak te veer- spelers voor blijven hangen. DÍt hebben ve ar vaker geschre_ven toch.

Het was een leuke ÈedstriJd. Er lrerd goed overgespeer-d. en Barïy maakte het eerste doel-punt en ook het lweede. MÍchael heeft het derdÀ doelpunt gemaalt.
Ferdi Kuik.

IENS Eà: veer een ruime overvinning. Maar a.s.
Ju11ie daar toch dtk van ???

LENS E5 - Toofan E1 3-1

IANS X6 - B}IT 2-

Schevenineen FI - LENS Flr 3-0

BEC - LENS F2 t-6-11- ' 91

L,aakkvartier E)+ - ],ENS F3 : 0-9

Vredenbruch F3 - LENS FL: o-ó

zaterdag komt B1aur,r Zwart. Uit verl_oren

Jan M.

Het sterrentea* van Hans en Teun betraden vol goed.e moed. het striJdperk. lat ze een goe-de vedstriJd zouden g,an speren wisten ze zeker, dit vas ae perreótè dag om de tau-ozetoeschour+ers eens aangenaalll te verassen. Ach d.ai ze verloïen hebben is niet belangriJk.De inzet is dtr, om over het technisch inzicht maar niet te spreken. rwee loepzuiveredoerpunten ve,n Roy onderstleepte d.s.t alfeen [aaï. Het was kouà f'ngs d.e fiJn, maar deze6iganten n'isten ( nogrnaar-s ) door goed. voetbal de toeschouwels te verwarmen. Troul,ensheeft U roodkapje nog gezien (Ja, biJ Oma).
Theo Mas sa.

Door een trfoutjert vaà de bond. moesten ve voor d.e derde keer dÍt seizoen tegen de FI vanscheveningen' De wedstriJd begoo op een na.t maar zeer goed bespeer-baar veId. \{ederomvaren ve ean el-kear gewaagd totdat Scheveningen met een onhoudbaar schot Tonrmy het na-ktiken gaf' He stroopten onze mourren op en zette scheveningen onaer aruli. Heraas rras hetniet IENS naar wederom scheveningen dÍa het 2e doer-punt scàcrde, via afweer een hardschot' De tveede helft vas d.e wedstrijd v&t romr.elig om aan te zien het ,,as d.an niet vervonderl'iJk dat het 3e doelpr:nt (helaas veeï voor scÈeveningen) een rornmerig doelpunt vas.Jongens volgentle veek riat meer overspelen, de overwinning volgt d.an va.nzelf.

De vorÍge vedstriJd vas door BEc met 2-1 gewonnen, are hadden dus vat goed te maken. van-af de 1e ninuut ging LENS in de a.anvaf naàr, BEC scoorde 1-0. IENS giig door en uit eenvoorzet van Maurice scoorde Kevin 1-1. Na de rust was het vachten oi tEt z" doelpunt,dat ksam ook, 3as scooïd.e 2-1. nenco stopte een gevaarJ-iJk BEC schot. 0p aangeven venMaurice scoorde Kevin 3-1. Kevin scoorde lreer na een voorzet van Michaer oosterveer, l+-1
BEC hatl niets meer te verte]]en, Michae] oosterveer tepaalde de eindstand. !-1. Jongensdit was krasse' 

Een ',,ade,.

IIet lras koud, maar daar had-den onze jongens schijnbaa.r ninder last van alan La.&kkuartier.rn een- ongeliJke striJd schoten naraon ei, Michaer 24, stefan 2x, cock 2x en Bryan devinst binnen. l.Iat voorar opvier, vas dat IENS fysiek veel sterker L'as. Kr-a.sse !(P.s. goed. gekeept Rob). T;t voigende veek.
Marcel.

JonSens vandaag had.den 
_ 
sonmÍge er volgens ]Ilij niet zoveel zin in en was dit aan de lred._striJd wel te zien. Hij stondén gauw net 3-0 achter en het werd nog *.u, tg_ói. l.ig."_- de veek beter en hoperijk vee] pr.ezier Ín het voetbar. vergeet "i"ï à. kr.eurlls.atvoor sinterklaa.s.

, Ju1lie leider Melis Kipp.
LENS F5: de tegenstsnd.er va,s \{eer veer- gïoter en sterker dan jur-r-ie. sperers/oudersnaak hi.er geen probleem va.n. Gevoon lekJ<er blijven voetbarlen en 3e te'st br-ijven doen.
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DE IENSREWE
WEEKBLAD VAN DE VOETBAIVT'REN]GING iENS
65ste Jaargang nul]mer 1ï , 28 novernber 199L.
** l+***** lí*ll *** lf ** *t! * lt** **** lÉ **lt ti** at** tÉ*lt x * ** * * x* * * *x tftl* ***tÉ*tÉ**{i tt* tÍ r( }Hí * * * lt** ta** *èi****ti
AIGEMENE IEDENVERGADER]NG
De agenda voor de Algemene rredenvergaalering, te houden op nas.ndag 16 december L991 om
21,00 uur: n

0pening/Mededelingen
fngekomen stukken
Vaststelling notulen Jaarveïgadering
Behandeling van het gevoerde beleid e
1990/91.'
Behandeling financieel- overzicht
Versfag kaskommissie
VaststellÍng begroting 199]-/ 92
Mededeling bestuurs format ie
Verkiezing kaskomnissie

10. Mededel-ing van plaatsgehad hebbende benoemingen in komrissies
11. Ronilvraag

::'":'::'Ï:rdapunten l, L; ) en T berrekkins hebbende stukken ziJn vano.r komend. r+ee-
kend beschikbaar en te verkrijgen biJ een van de bestuur.sfeden in het cLubgebouw.
ad.B l

rn een eerder stadiun deden viJ u a1 mededeling van het feit dat onze voorzitter
Ad Coret de hamer aan een antler zou willen overd.ragen. Het bestuur is geruime tÍJd be-zig geveest on een opvofger te vinden, maEr dat is nog niet ge].ukt. we hebben onL^ng"
een verkgroep in het feven geroepen bestaande uit Gerard v.d. Klèii;. paur v.d. steen en
tr'Íed Grens, dÍe tot taak heeft gekregen een nieuw bestuur te formeren. Het ziet er niet
naar uit dat dat nieuve bestuur a1 op de ALv van 16 december gepresenteertl kan vord.en,
De verwachting is dat de verkgroep nog vel wat ]anger tijal nodig zal hebben. Het zitten-
d.e bestuur za1 op 16 december formeel- aftreden, naar de bestuursleden zulIen de huidige
taken bLiJven va.arnemen tot een nieuv bestuurs ig geformeerti. Zod.ra dit gelukt is za1
een nieuwe ALV vorden uitgeschreven, waarbij de verkiezing van het bestuur en uiteraard! het daarbij behorende te voeren beleid op de agenda zullen worden gepl-as,tst.
Het BeEtuur.

Van de redactie

1

L

6
7
B

9

d. tt
nj

. 26 november l-990.
aarverslagen oyer het verenigingsjaar

xen volledig prograrura het afgelopen veek-einde. De z8,terdag bracht opnieuv reuk en
goed Jeugdvoetbal op I,ENS. De D1 onder leiding van Ton speelde met l-1 geLijk tegen
Laakkwertier. De c1 van Dick ïist bij HonselerdiJk met 1-2 te winnen, een geveldige
prestatie natuurlijk, ns.ar zoals al eerder geschreyen, tlit al-Ies kont d.oor het feit detdit team bereid. is om ie knokken voor el-kaar, en ja dan komen de punten tlus vanzeLf.
De B1 pakte geru-kkig ook tlree punten, door met hard verken slied-recht met 2-1 te ver;
slaan' kl-asse jongens, De A1 van Emiel sleerd.e met 1-1 geriJk tegen A.D.o. zaterd.ag l-
speelde met 1-1 geliJh tegen Karnraan, het tweed.e gelijk spel op r.ij . ook op zondag werder gevoetbald. Het tseede wist opnieuw te winnen, envef net 2-1 uit bij de Musschen.
Zondag 1 speelde jamnerlijk met 1-1 gerijk uit bij wassenaar. u kunt aLl-es daarover
lezen in het versfag, d.at deze neek door paul vd. steen geschreven is. paul biJ deze
bedankt I

nedactie.

fn Memorian Ton van den Bemt ,

0p 19 novenber j.1. is plotseU-ng een eind. gekomen aan het aardse leven van
Anthonie Ma,rinus van den Bemt; T3 jaar oud. Voor d.e meesten van onze huidige led.en. vriJvel onbekentl, msar bij d.e ouderen bekend. om zÍjn prettige manier van oragang, ziJn
corxecte gedïag en ziin vLotte voetbalspel. Dat was in de periode, dat in tte LENSkring
veel toneel verd gespeeld, waaraan zijn vrouw, Noep, net veel succes heeft aleelgenomen.
Ton was een man om niet te vergeten. Laten vij hem gedenken in ons gebed. zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen arensen viJ a]]e sterkte toe on hun zva.ar verlies moedig te
dragen. Hij ruste in vrede !

t"

P.J



(

HLffib'ilffiJfrSfiilH,i [F à #ffiHEtiilfq'

iE Fd#ir'Ei"dfffiHFï #Ë3 fi tr*tlqF-..trË É--t.-E e{_-F$qq*
Í

l\^
Ë!

I

t u.
Tnru';iil 3ír-:ti:r!tiaas ri* itr-,rgs'te leulirl
uan LEriS ir;;t lraCo'c $*lultl<iq rha+i<
kur;t.u rle rierdc ri:i'rtJ* 

-v+n 
Èit

irlaver iastrer-riccÍ i'n 
=cn:aken-

;lt;l< ija jukai;eirde riail+s iinen l-un
tiltiïi-;itc l:it:.si -r;i: dit trern*ai

I+i

".*ll[ tiJi]l1I!:i.i If ï{liï{ii$,,tns ??i.?

dfl Í '{; , r.,i
I

I
i

I \.à q{i::.}, 
^r' 

i - ?L:'l§ .

: . i+,.ti fi'i;i_i: ilr
r i1r',+::--iï .lr
r-r .Í-.q.!,ff1_ :;:
'" J:{i>-,: r. 'l.I,a rr:+r.,.tIY-7 Lr

t )j.aË::"i!-i-r'-j
d;, .].j+iiaË' !

,lvÈ'-;i+. ^ ,.
, .I-..tf i ? -ir \\qlht.,Li
'..-L,*..:l-r:. -..:l .-- h

U.,r'.;.,:-;-ra;:'- ;
ryr:rrE, r:''- . .

t -,14 :.,:ry:,!k{
í .ïi',r- ! -; ii . it. i:!4,,jn:i.rji-i..rrddi

!*r ' ill. .1is.3;*j
'r',' ; 

j ir: : .n itSr"r...r
r-,+r-"ïr.':'Í+!.a. -rvJ.- 1-: -.+? I

: r._'. , +\-'JÈ
..-,4l:,!.:..}i:!r_-.-r,í

r",
.*.

.. {E tF. ë-d_:1

ii g

c-1-* Fl.-:-.-'-...1F, ----. !^-q--s1.-fls .. I i llil 'r -3 È rc i $ t's :tt

r -! t i 5f -r-

ï..l-"; -i:f'
7'1 1
rr' *;-''; ,.,.rii À i

t=. ;.- ;; - 
":i

-2-

'.r l;. I

: i ..--.r-§èr:-.F -i :

i :jlr.:-1.. jtr!j:r_ 'Piti[i..Íi]r{: ii:n,} I
r .J /, rí :Fjr.:rl. r.rr,i ij L,ir-. ri:r.. r,. ! -!! |i riËr,..,r-:ii.l.+:; r I

i ,:+'jr-ii; ,.,'í; , .

' | -_ _i,rltti.\i,,'.
- L-r.-I.ji.j-:.. - , -i



,,Pupil van de veekrr

LENS 1 speelt zondag weeï thuis, Dus er rnoest vergaderd. lrorden oyer de pupil v/d veek,
De keuze is gevallen op DENNTS rrEZE volgens Ínge''ijden de prims. keeper van D3.
Dennis veel plezier a.s, zondag,

wassenaar - LENS L 1-l- +:

r.ENS 1 begon met een feL offensief, Dit Leverde a1 meteen ks.nsen op, wassenaar l-eeksimpel te pakken. Toen Jan Buiteraar IENS op een 1-0 voorsprong zeite ging het LENS-
Publiek er eens goed voor zitten. LENS bleef redelijk aandringàn maar iergat echter tescoren. rn de rust in het klubgebouw verd nagepraat over de eerste helft en de angstïeïd uitgesproken tlat dit een typische vedstrijd was om viB een co.unter een tegendoel-punt te klijgen. En ja hoor. LDNS 1 be6on te slap aan d.e tweede herft en \,Jassenaar
maakte 1-1. Pas L! rnÍnuten voor ti.Jd probeerde IJENS al-snog de overwinning te griJpen.
Door te gehaast speJ- en een zeer hobbefig ver-d kvan LINS niet .,erder dan een paarkleine kensJes' Door eigen schuld onnodig een punt verloren. Toch geef ik IENS een goe-de kans on d.e tveede leriode te griJpen. De ,eg is echter nog langi Heel veel succes.

Paul vd. Steen.

À. s. Vrij deg Klaverjassen U KOMI TOCI{ OOK

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENÏOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Uitslagen 25 november
Wassenaar 1
De Mussëhen 2
LXNS I
VCS 6
T,ENS 6
LENS 7

, Quick Ii-

- LENS ].
- LENS 2

- RKDEo 3
- LENS 

'- RKDEO )+

) - RKDEO ].0
I - i,lNs 8

LENS 1
I.,,ENS 2 Ií

Naaldvijk 3
I,ENS 5
Naalduijk lr

DHT 11
Ï,EN§ B

LENS ].
IENS 2
SOA 2
I,ENS 

' 
**

Delft 8
De1ft L0
IENS 8

1-1
1_-2
U-I
1-3
6-3
,_?

5-L
Wedstri ar:ma 1 d.ecember
1 .00 uur HVV 1

Westlandia 2
IENS )+

Azzurri 3
IENS 6
LENS ?
Te WerYe 3

,l+3/10?B
6a0ltogz
55\/3079
562/3to\
570/31\9
626132:-'l
628/3269

11 .00
12.00
11.00
11.00
1à.30
1l_. 00

uur
uur
uur
uuï
uuï
uur

C. J, Westeling
D. PLoeg
E. E. Broek
A. Beij ersbèrgen

v1 _

vL

n,n.
n. n.
n. n.

v2

v3
t{e dst r i d r
1 .00 uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

* LENS Z : zonda
**ï,ENS5:zonds

OPSTETITNGEN.
LENS
LEI§S

LENS
IMIS
IENS
I,ENS

ranma vol de veek (B decerber )

11.00
l-2 . 00
11. 00
10.00
1!.oo
1l-.00

- HBS 1 5tr3/L}rg
- DHc 2 6t0lto9z
- J,ENS )+ i>\/3o71
- DUNo 2 562/3t03
- ],ENS 6 ,70/3a\7
- IENS T 626/3a56
- Cromvl-iet 6 628/3?69

decenber barpersoneel 1everen.
december }arpersoneel leveren.

B. Hilt
M. Polderrnan
F. Besrnann
S.0, Bergen

n.n.
n.n.
n.n.

sB

1
l+

6
'l
B

), lrorden door de trainers bekend. gemaakt.
aLs bekend, zond.er D. de GriJze
a1s bekend.
a.1s bekend
a1s bekend
verzanelen L]Q uur op LENS. Verlracht word.en: H. Aydogdu, R. en C. vd.gaardt, K. v. Diernen, p. v. JoIe, R. Keus, G. Mulder, F,. Siliakus, A.J. Witting, L, vd. Berg, C. Wolsheimer, J. Iarners.

Boo-
Snits,

-3-

en



AI'SC}INIJVITi
IJENS

LENS
LI]NS
tENS
IENS
IENS

I
lr.
q

6
7
B

en 2 biJ de trainers
M. vd.. Meu1en
1{...HeiJnen
f. v. KniJ ff
G. Duyvesteijn
n. Keus

02522-30989
o7o-3[610BB
o70-3897:-76
01891-17913
070-3601r)+1

NaalclvÍ"jk - Sportconplex ',Hoge Bomen", Zuidweg, Naeld*ijk, tel: 0l-ThO_20A90DHL - Gem. Sportpark ,,Brasserskad.e" , tel: OA1_L3L5TZ.

Nagekornen bericht

LIGGING 'IERREINEN:

Dinsdag 3 december
19.00 uur IjENS 2 SVH 1 vr.

A's. llie vint de klaverj asconpetit ie. u komt toch ook I Kunt u gerÍJk meesperen.

Uitslagen
vvP
HBS
HW
1{ASSENAAX

BTC
l1IrK

RAVA

DSO

svw
LENS
KRANENBURG
CROM\IL]ET

't _q

0-3
2-A
1-1
l--1
0-1

COI{PETITIE§TA],ID KLASSE : l+C PEn: 2l+-11-1 991
WDS ,CEW GEL VERL ,PNT

1l+

13
11

10
9
7

vlr
1 DSO

2 BTC

3 LENS

o
o

9

1
1
2

2
3

6

\

2l+
18
13ll svlv 3

ll

5

5
6

1

2
1

l_

3
3
3

5
l+

I+

h
?

3
1
1
0

9
I
9
B

9
9
9
9
o

5 BAVA
- 6 IGAI,tEI,tBtrfi G

7 HBS
BHW

-9 I,IIK
].0 WASSENANN

1]. CROMVIIET
12 vvP

ProEranna: 01-12-199L

11
10
t0

9
B

7
5

5
J

L5
a7
t7
t,
11
13

7
o

11

t7
t2
t7
13
1B
22
,c,

DSO

GHOMVLIET
IGANSNBURG
LENS
SVIV
NAVA

- \rVP

- BTC

- WASSENAAR

-HW
- iIBS
- WTK

ZZZT,ZZZZZZZZZZZZZ
Z ZAALVOETBAI Z
a o L L A L L IJ L L Zr lr lr L L lJ IJ

UitsLaEen 28 okt. t m 15 november
r.,nNs 1
LENS 1
Sijthoff Pers l-
The ïeLLolrs 2' BKDEo 3
nKDEo 5
I,ENS 3
Si.jthoff Pers 2
],ENS 3
LENS l+

LENS b
LENS l+

- SIGO ].
- DWo 1
- LENS 1
- IJENS 2
- IENS 2
- IENS 3
- HMSH l+

- LENS 3
- Buitenhof 3
- Gynnova B

-BTCa
- I,lestlandia 8

1-3
L-2
2-r'
6-5
3-5
,-2
2-l+

?-1
\-2
3-2
?-):

l+



Wedstrij d.programrna 2! novemb er t/$ 13 december
EiJdae 2! november
19.00 ,,* Íetsa[ *

Maandag 2 decenber
19.h0 uur IENS 1
20.20 uur IiENS 2
19.00 uur LENS 3 rÉ

Vri.j dae 6 d.ecenber

22 . 00 uur L'ENS

21.15 uur L]ENS
20.30 uur LENS

- RKAVY 6 H38 Houtrust

- Linaeu6stTaat
Linaeusstraat
Linaeusstraat

Houtrust

Houtrust
Houtrust
floutrust

v1

- Buytenrode 1
- Buytenrod.e 2
- Gfmnova 7

- Taurus 2
- Taurus l+

- Quintus l+

1B
T1C
R2D

20.30 uur Cromvliet À - f,nUS l+

Vrij dag 13 december

B38

R1C

R2D
n38

v1

v3
V3
V3

3rË
Jrx

Linaeusstraat - P. van Troostlri j ckstraat 93 A.
Houtrust Sport - Houtrustveg 108.

ll LENS 2, 3 en l+: zelf scheidsrechter l-everen.
Liseing Sporthallen

ZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZ
Z I,ANGS !E SPOTTEN VAN DE Z.M.LADDER Z
ZZZZZZZZT,ZZZZZZZZ?,ZZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZZZZ
UitsLagen zater dae 23 noveBber 1991
T,ENS ]. - K$n]'aan L
LENS 2 - 's-Grav.SV 6
ÍENS 3 - rs-Grav.Sv 11

Pro ranna zateï 0 novernber 1

1-1
z-u
5-l

1
1 .00 uur Cromvliet L - LENS 1

],IGGING TENREINEN:
. Cromvliet
Scheveningen
DW0

1)+.30 uur S. Al-tius l+ - IENS a
12.30 uur Wassenaar ]+ - LENS 3

Prograrnna naan 2 decemb er 199L
20.30 uur trENS7 -nAs2
Woensdae l+ dec ember 199f

Anna Sijnslaan, ingang Brinckerinckstraat , teI: 3Bgg3:ZHoutrust, ingang Houtrustveg !6, tel: 365i13I
Westerpark, ingang Heuvelveg vÍa de Voor.!Í.eg (wijk f6) Zoetermeer,teL: O79-5a7899

1lr,30 uur Scheveníngen ! - LEXS 2
14.30 uur DWO 3 - LENS 3

R, v. cij zen
J. C. vd. Veld.en

n.n. i

J. Gootj es
Hoffmann
n.n.

o05/]..025
oa3/t065
026/\302

oo5/102B
013/1070
026/Bo7

Eventuefe sfmel-dingen yoor 1 en 2 bij Hans de Bruyn, te1: 015_612396
OPSTEIIING IENS ?.

Pr ranna zaterdag J decenber 1ool
14, U0 uur §VGI,í/GEB LENS 1

R. ELsouki, f. ÍÀtet, G. Kuiper, C. tipman, li. vd. Meer, S. Nia.nat, E. Knops, N. Jage_sar, J. Kouwenhoven, L. Mantel, W. Mos, J. Zuidervijk, M. osman.
Erentuefe afneLdingen voor LENS 3 biJ I. IUantef teI: O7O_310TL26,

D

D

,

19.30 uur LIINS 1 -RAS1



VA}I HET JEUGDFNONT

líedstri.l dprogranna A-B-C-D-E en F J eugd.

Algemeen kontaktpersoon: Paul- v,d.Steen, ChopÍnstraat 103, 2151 SV Den Haag.
tel: 397015\. Bi.J geen gehoor: 3(35)+fB Fred Grens,

Afbellen voor onderstaantle wed.striJden alleen biJ pauL v,d.Steen (397015L)
zo snel rogel-iJk doch uiteïl-ijk voor vrij dagavontl 19.00 uur. Bij geen gehoor
be1Ien naor Fred crens (3635\f-B). ïn uiterste nood nog op zateïd.agmorgen op
LENS (3661311+) na B.oo uur bij iemanrl ven d.e Jeugdkonmissie.
Elftal d.atur aanvang tegenstander uit/thuis terïein/veld. s€m, k. Lens

Al-

B1

El+

E5

-E,6

F1

F2

I'l+

F'

1l+.
1\.
th.nov

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
noY
dec
noY
dec
nov
dec
nov
dec
nov
nov
dec
nov
nov
dec
nov
nov
dec
nov
nov
dec
nov
nov
dec

1l+.
13.
L2.
19.

5U

JU
30

2

nov
nov
nov
dec

30 nov
30 nov

30
t5
!5
00
30
30
30
30
00
30
00

Blauv Zvart AL thuis Vl
SEV AA uÍt Kastel-enring/L' d.s.m

ALexandria B1 thuis Y2
GDA 81 thuis Vz
Naald.lri jk 82 thuis V3
Groen Witt58 81 thuis \?
GDA Cl- thuis V]-
HBS CI+ thuis y3
HW D1 uit l{oogenhoucklaan
HlrlSH D1 uit Vred.erustLaan
S0A D1 uit M. Vrijenhoekfaan
HMSH D2 uit VrederustLaan
Vredenburch E2 uit Vredenburchveg
Duindoïp SV E2 uit Sportlaan /Mezenplein
VIOS E3 uit Mel-is Stokelaan
Extra training op LENS (zie kopy)
DSO E6 uit v. tuyHsppark/Z,meer
Extra training op LENS (zie kopy)
Juventas n2 uit Vred.enburchïeg
Extra training op IENS (zie kopy)
HTSV E1 uit Erasmusveg
Extra training op LENS (zie kopy)
Sinterkl-aasfee st op LEITIS (zie kopy )
RVC I'1 thuis Y?
Onderlingroetbal op LENS (zie kopy)
SinterkLaas feest op LENS (zie kopy)
Ano F2 (vr.) thuis yz
Onderlingvoetbal op IENS (zie kopy)
Sinterklaasfeest op LENS (zie hopy)
GDA F2 thuis V2
Onderlingvoetbel op I,ENS (zie kopy)
Sinterklaasfeest op LENS (zie kopy)
Te Werve I'2 thuÍs Yz
Ond.erlingvoetbal op LENS (zie kopy)
Sinterklaas fee st op LENS (zie kopy)
3MT F2 thuis yz
OnderLingvoetbal op I,ENS (eie fopy)

13.30
11.30(tr8m)
11. l+5

18.15
1\.00
1l+.00
10.00

9. 00
9. l+5 (auto )
9. [5 ( auto )

9.00(auto)
10.15 ( auto )
10. 15 ( auto )
10. l-5 ( auto )
10.1'
16. ll5

9. l+5 ( auto )
a6-l+,
10. 00 ( auto )
L6.

o

16.
1ó.

82
B3
C1
c2
Dl-
D2
D3
Dl+

E1
E2
E3

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

9
11
l-0
r-0
11
11
11
11
t7
10
\7

30
30
30
30
30
30
30
30
30

2
30

30

30
2

)o
30
I

,o
30

1
29
30

1
29
30

1
)o

1

L1. 00
17.00

9. 30
17.00
19.00
9.30

L2,\5
r-9.00
r-0. 30
r.2. [5
19 ,00

9. 30
t2 .l+5
19 .00
10,30
t2.l+5
19 .00
11.30
\2.t$

\5
\5
I+:

\5
00
30
ll5
00
30
\5

9
a2
LB
10
a2
l_B

q

(auto )

r'3
.00

.12.30
18. [5
10.00
12.30
LB. l}5
11 ,00
12.30

BUZONDERHEDEN:

-aanwezig Juko vanaf 8.30 uur: A. vd. Donck, J. pronk, F. Schuurrnan en p. vd. Steen
-gaaïne ouders Eet vervoer voor: LrENS DL tln EZ en El+, E5 en E6
-LENS 42 ga.at meb tram 6. Strippenkaart meenemen dus!!!
-l-ees onderstaande kopy goed. aloor.
-op l+ en 5 december vervallen g!§ trainingen voor de jeugd! ! !

-opstellingen e.Ls bekend Eet uitzondeïÍng van:
o IENS A2: zonder D, Gougon en E. Lau (beide afgebeLd)
o L,ENS 81: M. A.Lting, A. e} Battioui, J. v. Diemen, W. v. Diemen, F. Douw, T, Heins,

B, Krayenoord, B. Nianat, B. olsthooTn, T. 0zdenir, n, pronk, p. Sinke,
B. vd, Sluys

6



O LEIIS 82 :

O LENS 83:

S. Hoefn-agel, W. Klopstpa, R. v, Leeuven, S. Merencia, M. pronk, F. vd.. Ree,R.'Aienen, P. Smoorenburg, P. Zee&eiJer + aanvulling,
-M.. Buytelaar, R. Jagge, M. Koca, p..Koo(??), B. Msaad, v. vd. Spek, M. Urgert.H, Vredenan + a8.nvull-ing. M. ale Klerck heeft afgebeld. i.v.m. bLèssure.
zonder S. Alting en D. Roos (beide blessure)
zonder J. Fiets (bl-essure )
zond.er N. Siliakus en N, Topuz (beide afgebeld)
zonder C. Sprockel- ( afgebeld )
zonder B. Cra.mer en K. Mombarg.

o IJENS

o LENS
o ï,ENS
o LENS
o LENS

Dà:
T2:
E3:
E)+:
Fl, :

Extra trainine E3 t/n E6

DÍt is voorfopig de laatste extra training" op ce maandagàvond, De animo vo"dt iets
minder en biJ afgekeurde velden is er bijna geeu alternàtief voor jur-lie eanvezig. Metdhr. Groos is echter ïe1 afgesproken dat we het in februarí r99z ré"r op zuflen pakken.A.s. naandag 2 aleceflber verrachten aÍiJ voor deze (voorlopig dus laatsteJ ]reer weI heelveel E-kfassers. Kom om t6.l+5 uur nailr LENS. We beginnen om I?.00 uur en stoppen oEL8.o0 uur ,

A.s vriidag 29 november ' komt Sinterkl8es net enkele zvarte pj.eten weer naar LENS. Hijzal om t 3-t.00 uur arriveren. we venrachten al-]e F-klasse." io"""n 18.30 en f-g.l+5 u;;'in het klubgeboulr van IENS. Natuurlijk gaan ve lietues zin6en. lJíe wir nag bij de nicro-foon iets leuks zingen. oefenen dus. Sinterklaas heeft voor ied.er team en speLer veeriets genoteerd.. r,uister, maar goed, Natuurlijk kïiJgt iedere E-kl-asser ook weer een ka-
-9991;.. 0m 1.20.30 uur kunnen de ouders de kinderen ueer koEen hafen. Hilt u eïbijbliJven neen dan a.u.b. achter in de zaal plaats. oh Ja,.spelers vergeten jurlie àetekening voor Sintelklaas niet mee te nemen,

Sinterklaasfeest F1 t lmL

0nd.erling voetbaf oP IJENS

0p donderdag 28 november is er looptraining voor de c- en D-klassers die hiervoor uit-genodigd zÍjn. Een veek later op dondeïdag 5 d.ecember is er i.v.m, het Sinterklaas feestgeen looptraining voor d.e A- en B-klasserà.-Hun eerstvorgende looptraining is opL2 december.

Sponsorloo

Eet kan niet op voor de tr'-krassers. 0p zondag I decenber virlen wiJ met juIIie onder-ling wet gaan voetballen op !ENS. Kom om 12.30 uuï in sportkleding naar LENS. De kl_eed_
-lokaIen ziin dan niet beschikbaa?. Daarna douchen ( kleeà1oka1en wËer beschikb"*") 

"n:;-wie veet kiJk je ook nog even naar LENS 1 - HVV l-,

4een training oD

In verband net de vele Sinterklaasfeesten en Griekenland - Nederland op TV vervallen
onderstas.nde trainingen :

r,roensdagnÍd.dag )+ december : a]'Ie trainingen voor d.e jeugd t/m de B-selektie
d.onderdagavond 5 decenber : d.e trainingen van de A-C- en D_seLektie alsmede de

keeperstÍsin j-ng van Theo Massa. en de looptraining van
Wim v. Ettingen voor de A- en B-kl-assers,

De overige tr&iningen d.eze reek gaan normaal door.

p

Nog slechts drie speLers moeten hun geld inleveren. llaarom dit zo lang .noet duren be-griipen wij echt niet' Kon op Ergin, hÍil-IÍa[ en Ricardo zoïg ervoor d.àt ve eina novemberkurne afsluiten net een bedrag van j 6800,-.

' Schad.urrprogranna /AIAEKC urd of, nlet??
De spelers van j[ t/m c2 moeten bii twiifelechtige ïeersonstand.igheden naaï Lokatel TVof de Haagsche courant rv kijken of hun vedstriJd door.gaet of ni;t. vanaf I B.h5 uurlaten ze dit on de t T minuten zien. Dus niet naar LENS ber-r-en! ! Dit nogen we1 de spe_lers van D1 t/m I'!.

-T -

Looptraining



BeI (3661-31-u) vanaf I 8,30 uur (niet eerder) of Je uedstriJd doorgeat of niet. Bi.j
i+cidentele afkeuring velwachten we a}le spelers en de l-eid.ers nórnaal op Lu{s op detijd. van samenkoEst van d.e koDqretitj.e wedstriJd., De reid.er gaat dan met JulJ.ie vat
trainen. Neen Je eigen sportspurren, voetbd.lschoenen, gJrnschoenen en een trainingspak
mee. Is het hele progrsÍ[n& afgekeurd ds.n verken ve ond.erstaand progra.l1ma af. Neem dan
ook je eigen sportspullen ( zel-fde als hiervoor) nee.

Samenkonst LENS
1l+. OO

12 .00
l-l+.30
10 .30
l_0 . 00
r-0. 30
9.30

11_.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur

TENS
IENS
IENS
Ï,ENS
],ENS
tEI{S
IENS
Í.ENS

A1 en A2 trainen
Bl- tïainen
82 en 83 trainen
C1 en C2 trainen
Dl-,D2,D3 en Dl+ trainen
E1,E2, E3,E)+,E5 en E6 treinen
F1 en F2 tïainen
F3, Fl+ en F, trainen

13 .30
r-1. L,
l-)+ . OO

L0. 00
9.1+,

r_0. 15
9,00

1l_. 00

IENS E1
LENS E2
I,ENS E3
I,ENS Eb
LENS E5
LENS E6
Groen WitrrB F1 -
Vitesse Delfb F2 -
Velo F3
vuc r'3
Hoekse Soys F2

uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur

Elftal fotors
A.s zaterdag worden van d.e thuisspelende teams elftalfotors genonen. Kom alLemsal- enzolg erlÍoor dat Je op tiJd op het rreld Etaat.

Pupil van de líeek

Buskaart zoek

zond.ag speelt L,xNS 1 de thuÍswettstrijd tegen HW. Natuurlijk is Dennis Tieze dan depuBil- van de ïeek. De vorige keer had. deze keeper van LENS D3 de pech det de wedstxiJd
IENS - BfC werd. afgekeurd. He verwachten je om 12.30 uur op LENS Dennis. HopeLiJk hebie nu neer gel-uk. Lret trouvens maar eens op de keeper van LENS L t.w. patrick puister.
Van hen kan je het echt leren.

Cyldes Sprockel van D3 heeft afgelopen zeterdag zijn traJectbuskaart op LE{S verloren.
Heeft ienantl deze gevonaren??? Geef hern dan e..s zaterdag even af op LINS biJ iemand van
d.e j eugdkormi s sie,

Uitslagen .i eusd
ADO A2
ËENS A2
Sliedreeht B1
Gravenzande 82
Quick Steps 82
HonselersdiJk C!-
Kranenburg C1
TENS D].
LENS D2
LENS D3
IENS DL

I,ENS A1 1-1
HBS A3 8-l+
I,ENS 81 L-2
I,ENS 82 ].-3
LENS 33 Ll_-1
],EN§ Cl r-2
LENS C2 7-0
Laakkvartier D1 1-1
GDA D1 1-!
xAvA D2 3-1
GT.EIMC D2 1-0

Quick Steps E1
Vitesse Del-ft, E2
NAYA EI
31au{ Zvart E3
Groen lÍïtt ,8 E1
Ornas El
I,ENS F1
IJENS F2
I,ENS F3
I,ENS FI+

IENS r'5

c-n
?-L
3-3
l+-1
n-fl
1-1

0-3
L-7
t-2

1o-I
I'leer een kompl,eet proglamEa afgewerkt. zond.er het op te willen roepen hebben ue tot nutoe sLechts veinig afkeuringen geha,d.. Kort iets over de resultaten.
LENS A1: verl-oor toch weer onnodig een puntje, rs het besef we} bij juJ-1ie aanwezig dateen kanpioenscha! dit iaar best nogelijk is. Met zo veinig echte cónóurrentie is te veeLpultverries níet zo gemakkelijk goed. te maken. Gelukkig vèrIoor koploper HBS Eet 3:-1 vanScheveningen. Zelf vinnen dusl ! !
A-DO Al- - LENS AL 1-1
Na een zeer teLeurstellenale vertonÍng vs.rurliald,ag te6en ADo verlieten tre net ge]ogen
hoofd.en het ver.d van onze tegènstq.nder, want vederón was het ons niet gelu-kt ola een, zeer natig acterend.e tegenstander, de vil (onze eÍgen wi1) op te ]eggei. Zoeken naaroorzaken doe ik natuurlijk wer degelijk, naar À r.a minuut komen ., léun biJ ne op.Het pLezier, de interesse, d.e wilskracht de ambities die in en aan àe trainÍngsavondenvordt tentoon SespÍeid, zouden eigenliJk toch veel gem8kl{eliJker, en sneller in de ved-strijden vertaald moeten kunnen vord.en. Maar op tlit nonent gàteurt d.at niet naar eenieders vensen



ws.nhopen d.oen lre niet, naar het a'ord.t toch zo langzanerhand. eens d.e hoogste tiJd dat
Jullie gaan beseffen lrat voor een mogel-iJkhealen er kunnen gaan onste,an v&nneer we nu
echt eens de oouren opstroopten. Natuurl-iJ k besef ik ook best dat d.e druk om iedere
week te moeten presteren weLeens vooï een aantal spelers nog te veel is, maar toch...,.
knokken voor ívat je vaa.rd bent kan arti,Jd, ,....nietwaar? zeeï zekel nu d.e [rootstecoDcurrent (ttBS) voor Jutlie aLthans, ook inisstappen geat maken. Daar kunnen, of tever
moeten ve gebruik van naken, echt vaar Jongens een beter seizoen qua tegenstanders, en
huidÍg aaNezig spelersmateriaal ls alenk ik niet voorradig om tle zo geliefde kroon aan
bet eind.e van d.at seizoen op het werk te zetten. A€.ngezien ve er toch nog met zrn e -enin geloven (en dat verandert niet), zal ik de ls.atste ziJn d.ie dat vertrouwen zar be=
scho,nen. Laten ve er voor zorgen (met erkaar) det het een en and.er gaat vèranderen.

Eniel.
LENS A2: de HBS-spits vas een goede en schopte er voor rust maar l-iefst vier in, Narust speelde slechts IEI'IS A2l B-)+.
r,ENS 81: ondanks of tlankziJ een rumoerige Heek een hele knappe 1-2 overwinning bij de
nr:rmer drie Sl-iedrecht. De komend.e twee veken thuis tegen Alexand.r.ia en nYvfl, Drie fun-ten is limonade,

Gravenzantle BA - LENS 82 1-3

Daar gingen ve dan op een koud. en vochtige zaterdag ochtend. naar Gravenzande, I,Ie misterr
een paar spefers d.ie naar Bl- moesten. Dus liepen onze jonBens te nopperen dat ziJ de
dupe zouden worden d.oordat gedoe in 81. Met drie spelers uit A3 speèlaen wij in de eerst
20 ninuten Grave4zande zoek en naakte Bonnie 0-1, l,le gingen de rust in, rn àe tweedè
heffb verden Hij overd.ond.erd d.oor Gravenzande en ziJ Eaekten 1-1. onze jongens uarengeliJk lreer }Iakker en er kwan een nooie aanval over rechts en toen Ronnie wou in koppen
lrerd hiJ onderr het gras gestopt en rnaakte Stefen mooi en beheexst af I-2, Grs,venzanale
kvam niet meer a&n de bak en patrick maakte een zeer mooi'doëIpunt: r-3, dat heet loon
naar werken jongens, kl8.sse! Leut d8.t onze baLlen Jongen peter er ook.bij llas. D8.t toont
karakter. De Jongens uit 83 bedankt ! !

John .

IENS 83: kon het tot rust nog wer boLverken (2-1 achter). Ds.arna speel-den biJ sommige'
- slelers die aL in 82 en c1 gespeeld had.den de vernoeid.heid nee en ionden t,ee 93 speLdrszich niet ged-ragen. Met ! speJ-ers verder vas onbegonnen werk.

LENS C1: met Lorenzo lreer terug in d.e ploeg ging CL naar Honselersdijk, t.

Honselersd.ijk C1 - LENS c1

Eéruraal op het veld van Honselersdijk aangekornen ríep ied.ereen ik koor, "jeetje wat een
Srootvel-d, nou zei ik, dan kunnen julfie goed je voetbal kwaLiteiten toenen. We trristendat llonselersdÍJk fysiek erg sterk is, lre ra.dden dus afgesproken vooï81 met goed en ge-
concentreerd. voetbar de wedstriJd naar ons toe te trekken. De opzet vas, waar ve ook
oP getraind ha'dden, goed. vriJLopen, d.e bal viLlen hebben en de bo,I 6oed en sneL te spel-eDit vereist natuurliJk veel loopl'erk en concentratie v&t goed l-ukte en viJ, verdiend
na veel kansen op één nul kwa.men. Iríet die stand gingen ve ook rusten, Geuaarschuwd
Yoor-de tlreede heLft' vergaten we tle eelste 15 minuien te voetballen, vat ook prompt'in
één-één resulteerde, de concentratie rras even veg. Gelukkig toondè het team weer karak-ter en begon veer net goed voetbal het d.oen van de tegenstander op te zoeken. Met veelinzet en goed voetbal maakte ve toch de verdiende vinnende goa1. We hebben als tearn ge-
vonnen nienand uitgezond.erd. Gelukkig heeft het neest voetballend.e team gewonnen, in
een fe1 d.ueL. Klasse iongens, we blijven op deze voet doorgaan en je ziet ile resultaten
komen vanzelf. We bliiven oefenen op, voetbal-, concentratie, inzet, vant we moeten tochiets hoger komen dan I'aar ve nu staan, d.an komen de resultaten vanzeLf. lle gaan zod.oor
dan draE"ien ue nog een leuk en goed. seizoen. ( GDA rnaak je borst naar nat, ve hebben
nog lr&t goetl te naken).

Succes Dick Hooníg.
. LENS C2: net drie speLers van Dl kon C2 het tegen Kranenburg Cl (??) tok ntet redden.A.s zaterda6 IIBS c2 thuis. l.Iie veet lukt het nu Hel,. Gooi er eens een schepje bovenop.

LENS DI: een duel tegen d.e rechtstreekse concurent (??). Uit nog met 3_1 gewonnen màar
nu verd het 1-1. Zaterd.ag nas.r HW,
r,ENS D2: een lekkere wedstrÍjd tegen kóproper GDA. Tot 1-2 achter ging het gelijk op. rn
d.e L8,a.tste vÍ j f minuten scoord.e GDA helae.s nog 2x .
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LIINS D3 - IIAVA D2 3-1

vol goede moetl trök D3 ten striJde tori nu toch eindeliJk veer eens te winnen, want on-
tlanks dat er vaak goed vertl 6espeeld verd er niet gescoord. IIet zag er even somber uit
va,nt BAYA scoortle 1-0, Nou Ja BAVA, het Has eigenliJk een comnunicatie stoornis tussen
Jimny en de keeper Dennis. Teïgend langzaam ging de baI het doel in na de terugspeel-
bal van Jin. Ds.arna kreeg I{arrie Kaffa het ge}ukkig op z'n heupen en scoorde zowel 1-l
aLs 2-1 en 3-1. Het vas een goede vedstrijtt vaarin iedereen zich vo.Lledig inzette.
Goed. zo jongens, volgend.e veek veer een overuinning?

Inv&I leid.er HarrÍe.
LENS Dh: kreeg eind.eliJk eens een penalty mee en gelukkig ging die .er in ook. D\ rron
hierdoor lreer eens net 1-0.
LH'IS EI: toch ïeer een makkie, Quick Steps verd. met 5-0 verslagen, Zeterdag Vretlenburch
E2. Ik heb gehoord dat ze EI laten spelen. Moet ook geen probleem ziJn.
LENS xzr TÍeer een overvinni.ng naar r,rat eigenliJk vee] bel-angriJker Ís er verd bij vlager
sons beel- goetl gevoetbald en hee] hard getÍerkt. Volhoualen dit.
LENS E3 - RAVA El: 3-3

Leuke veclstrijd. en een goede 1e helf'b met een snelLe voorsprong. Dat met één sperers
minderll Maar in de tueed.e helfb hebben JulLie het echt laten verslappen. Na een 3-0
voorsProng. Voor de zoveelste keer: triet all-een aanvellen, verded.igen is net zo belang-
rijk. De ster van de veilstrijd $as toch duidelÍjk de keeper: AnÍe1 namhiet, Deze Jongenis met sprongen vooruit gegaan. Blijf dit zo d.oen en volg Boed de,aanwijzingen op de
trainingen op. Dat Jullie geriJkspelcn of verliez,en llgt veeIal a.an jezelf, verdedig
nee! ! Ook biJ het pen&Ity schieten bliJf kiJken bij je medespelers, Dat is sportief en
niet snel- weglopen na het nemen van Je strefschop en vlug gaan alouchen.

. De Lcider.
IENS El+: uit net 9-o verl-oren van Bl-suv zwart. De enige nederraag tot nu toe, Dat ïas
een vergissing bleek zaterdag ueI. Nu een l+-1 overvinning.
IINS E5 - Groen Hitt

'B 
E1

Beste spelers ' De wed.striJd begon goed. I,le visten dat de tegenstanders sterker varen dar
o_ns maar toch hebben we goed gevoetb8]d, Alreen in de tweede helft zakten we weer in
erhaar' omdat we d.e eerste hel-Í't veel te veel gegeven hadden, volgend.e keer beter.

Wesley de Bruin,
IÉNS E6 - ornas x1 t-l
Een hele leuke lredstriid, De beide partijen ïaren aan elkaar gewaagd. De scheidsrechter
floot zeer sportief en ltad oog det het hier om een Jeugd.team ging, ,,rij vinden dat dit
ook ve1 eens gezegd. mag vorden. Maar goed. nu de wedstriJd zelf, E6 kon gelukkig gebruik
maken van een uitzendkracht d.ie meteen in het spel betrokken verrl. In de eerste helft
wa.s er van LENS goeal aanvallend voetbal goed verspreiat over het veld en er verd goed
overgespeeld, natuurlijk kan een doel-punt niet uit bliJven: noy gaf op zijn beroemd.e ma-nier een I(xaI tegen de ba1 en ja hoor' 1-O en verdientl, De tveede helft verden ve iets te
overmoedig, zelf d.e verdediging ging eanvallen, i& en dan is het vragen om een tegen
doelpunt de bal kvafl op de hel-ft van LENS terecht met maar li.efst 3 Ornas spelers erbij,
1-1 echt onhoudbaar voor Rick, die een paltij heeft gekeept lraar van Breukelen Jaloersop zou zijn, erg 6oed Bick. Dogan probeerde veL aLl-es vat in hem zat om nog een tegerr
doelpunt te naken, m8.ar kreeg iets te veinig steun 'rian de rest ve1 LENS. AL met aI een
biJzonder ]euke vedstrijd en voor beide partijen een verdiende 1-1.

Xen vader,
Groen!íit'58 Fl - IENS I'1: 3-2
Met twee slel-erties minder en Salaherline, d.ie later kvam startten He de uitvédstrijd.
tegen Groen-I{it'58. Door pri.ma overspel stonden He Dog vooï Sa.lahedine het veld. kon be-
b]'eden voor met 2-0, Niels en Stefan !.,aren de doelpunterurrakers . Jeruner vas het dat
Groen-wit'58 vlak voor rust nog op 2-1 kvàm. rn de bveede helft verd er voor elke bal_
geknokt en prima oveïgespeeld. Jammer vas het d.asron dat Groen-wit'58 het geluk hatl on
nog tïee doelpunten te scoren. Hadden Í^'iJ dat gedaan, dan was het even terecht ger\reest,
Ja.rnner Jongens, naer Jullie hebben primo Bespeeld en.......}alrgs de lijn stond.en de
oud.ers net koude tenen, maar Harm van opwinding oyer het goede spel.

Hans .
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Vitesse Dei.ft F3 . TENS F2 0-3
Na ÍIat enkele tacktische viJzigingen, ten opzichte van de laatste uedstriJden net de
Boys van 12 te hebben tloor gesproken, begonnen aan lt8t we dschten 

""., ^o"i]iJk" ve6stri;rn tle eerste vetlstriJd tegen d.eze ploeg bereikten we net noeite een gerijkspel. Maar a1
vanaf het eerste fluitslgnaal van d.e scheidsrectrter, ging het gehele teae ale aanval Ín.(líaar varen Kevin en Michael 0 d.ie in de verded.igini ,"lràun stàiIEi?:t ) Na anper 2 minu-ten spelen macht nichard eeh corner nenen. HiJ schoot de bal ]oepzuÍver en keihard in
de voeten van Bas, en net een keiharde knar verdween tle baL. echter d.e keeper: o-l-.
vitesse DeLft schrok, en onze aanhang genot hoorbas.r. De tegenstend.er probeerde van
aLles maar Renco greep elke keer vakkuntlig in, en bracht de bal met schitterende trep-
pen snel veer terug in het spel. uit eèn van onze vele aenvaLl_en vas het deze keer
Bichard d.ie na goed aloor zetten d.e ruststB.nd. op 0-2 bepaalate, BiJ het begin van de tv.ee-
de he}ft vas het duideLiJk vat Vitesse Delft vilde doeh. Lange hàl-en naar voren, naar
een speLer die doar de gehel-e helft bleef sta€.n. Renardo nam ale taak op zich om dit opte Ios'sen, klasse jongen. rn deze helft kregen..ve vele ka,nsen maar de .schoten van -
Maurice, Michael en Kevin miste steeds de. kraclit en zuiverheid. Missèhien uas overspe-
Len in enkele gevallen ioch verstandi6er geveest. Uit een aanval waarin de ba,I steeds
sneL en goeal verd overgespeerd bepaa]-de Bas met zrn tweede doelpunt de uitslag op 0-3.
Jongens goed gespeeld en tot morgen

Ruud. ' :

Velo tr'3 - LENS F3: 1-7

Onze Jongens.ziin SevenS geraakt qan tl.gt r+innen vant ookid"ru uedstriJd. varen ve fysiekgezien de sterkere pLoeg' De verk 1ust. uortl elke week a.lleen naar nog beter. Deze over-
nacht kvam tot uitdrukktag via de góàt" Rrnon (3x) cogk (2x) Banaly .i Lli"iruàr-ti. - --
Ga zo.d.oor Jöngens. :' .: ,. " ;
P,S. (koud hé nob). '. ,i , " -Tot volgende week. Marcel.

IrlNS,I\: zontler de.zieke leialer (van harte beterscha.p MeLis) naar met een technisch
duo (bedankt heren) ging ï! naar wc. Na een bikkelhàrd. gevecht wist Fl+ met 1-2 tewinnen. Geveldig boys.

. IENS F
oudefs

: rniste helaas weer tvee spelers, AfbeLlen is verplÍcht efs Je niet kunt komen:
!! ! ) De spelers cletlen hun best maar Hoekse Boys vas echt te sterk.

-Ll,-
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DeEenJtrofée ..':"'.;, l i i I $;i
Afgel-open zondag, voor de vedstrijd LENS - Hïv,r varen viJ op z-oek naar een "kenner" .:

binnen ons LENS om voor die feLbergeerde bokaaÍ.de punten te jjèven. Hbel toevallig kva-ai,"
men viJ een peïsoon tegen die ons heel. spontaan een a.lkoholische versnappering aanbood. 1,-12

De bedoeling hier achter viel ons echt niet direci.op, maar.ttoen hiJ dervolgens onge- '
vraagd ook nog eens aLs kennel over de volgens hem:te voeren tactiek bàgon te praten
en ons bovendien nog zorn versnapering aanbodti, ve::ló het ons duidelijk.rWij vinden tlan '.r,.
ook dat L.,eo van Rijn een kenner is. WiJ denken- en hopen ook- dat Leo, §ezien het slot :.
van ziJn versLag, veer terug kont binnen tle selektie. Leo bed.ankt yoor je.'Verslag en
je punten en het beste net je studie (vooral het schriftelijk).'

':,
"l,lisschien iets meer t'Dill-entt. . . . . '-1 :'

In tte 2e Einuut van de vedstrijd, de meeste toeschoulrers stonden nog gezellig en warm
bij Gerard en Annie vd. Steen aan d.e bar, onderschepte Patrick Bosnan een terugspeelbal ,

yan een verd.ediger van H.V,V. Zondei te tniJfelen en zeer beheerst naakte Patrick er:
1-0 van. Hierna zien de toeschouvers, toch nog redelijk in'aanta1, dat LENS het heft
uit hand.en geeft, elhoel,ef er door de verdediglng van LXNS geen kansen r,.orden ueggege-
ven. Maaï toch neakte H.V,V. het spel en had. LENS de betere kansen, De 2-0 lIil-de naar
niet komen. Ered. Spa, de uitblinker van d.eze wed.strijd, had hog de nooiste mogeliJkIeid

. op 2-0 maar zijn snoeiharde volIey werd fantastisch gepareerd. aloor ale goalie ven H.V.Y.
In de 2e helft zagen viJ een ander IENS, Nu Í{erd vel het initiatief gepakt. I1IiJ zagen
realeliJk tot goetl ve)-dspeI.en een aantal schitterènde aanva].len d-ie zeker op rechts,
ingeleid tloor de reeds eerd.er vermelde FredJe Spa, zeer gevaarlijk ríaren. Ired vist net
zijn pasing het sterkste punt van John van ToI goed te gebruiken n.1. ziin snelheid.

-1-



A1s Quick sivers in ziJn goede dagen snel-de John vÍin Tor langs de ziJliJn en langszijn {anhopige tegenstander. GelukkÍg bleven de d.oelpunten niet uit en ar vrug in de
2e helft werd. het 2-0 door Jan Buyteraar d.ie een aanyal over rechts goed afnaakte.
H.v.v. bfeef goed. terug knokken, zonder gevaarrijk te vorden en LENS vist yan de gebo:
den kansen goed gebruik te meken, via doerpunten vs.n John van ToL en patrick Bosman
verd het l+-0. Good oId Robin ouvehand van H.v,v. scoorde nog tegen via een strafschop.Patrick Bosman bepeald.e d.e eindstand op 5-l-. Ik wens Ma.arten Xot net ziJn selektie heelveel sukses toe!!! Ik denk dat er een hogere notering in kan. zitten. Tevens vens ik ied.e
reen prettige feestd.agen en een heel_ geluhkig 1992.

De adspirant
Leo ven RiJn, "

PIJPÏI VAN DE WEEK PUPIL VAN DE WEEK PUPIL VAN DE WEH( PUPIL VAN DE WEEK

rrPupil van d.e lleekrr

Afgelopen zondag biJ de redstriJd. LENS - H.v,v, Has Dennis Tieze keeper van D3 onzepupil van de week. Dennis had een gevel-d.ige fiJne miildag gehad, zo riet hij'ons weten.I{et ziJn gekozen sterspeLer naar ziJn zeggen zijn voorbeel-d. stond hiJ na de vedstrijdtrots op de foto.

Deze foto is wederom gratis
beschikbear gesteld tloor:
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A.s. zondeg biJ d.e. vedstriJd IENS. - H.B.S. is d.e keuze van Pupil van de Week gevallen
op TÍm Jozee d.e supersnelle spits van IENS D2,

Sfqn4jQpScqtgr 9f--9? (t9t en !rct 1-12-L991 bijgeverkt)
1. Frans Disseldorp
z, Jrnqre Kurpers

Joop Heyink
l+. Sanny de NenDie
5. Co Yd.. Stee

Michel Fortnan

1! tloelpr:nt en
10 doelpunten
10 tloelpunten
I doelpunten
'[ <loeJ-punten
I tloelpunten

(

(

(
-(

(

(
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Zoa 5
Zoa 6
Zon 7
Zon 6
Zat L
Zat 2

Sed.ankj e

Zo al-s u reeds misschien generkt heeft, ben ik IÍeel gesignaleerd op I,ENS. ond.anks d.at
ik graag weer iets zou viLl-en aloen, moet ik nij voorlopig erg rustig, houden. Dat ik
veer zo vl-ug zodanig hersteld ben heeft zeker te maken met d.e varme bel.angstelling die
ik Éocht ontvangen. fk vil u dan ook heeJ- harteliJk danken voor d.e getoond.e belangstel-

.llndre spa.

Geboren

Ons liti No1 Janssen en zijn vrouï Judith laet ons veten tlat op zondag 2l+ november 1!!1
te 9.1+O hun zoon f'reek is geboren. tr'reek en moed.er Judi.th rusten (ergens) tussen 12 en
1J uur. Het atlres l-uidt ïau.inghot 20, 33f1 DE Dordlecht. NoI, Judíth en Kin ven harte
Sefeliciteerd met juIlie tr'reek. Wij van de+ retlactie vinden trouvens dat de tern Niet
Spelentl l-id thans toch een andere d.imensie krijgt.

linterklaas op LENS: '

Zie ginds komt de stoomboot . . . . . . . een begin van een SÍnterklaas feest . Ds.t.ied.ereen toch
lrel $at zenuwachtig vas bleek toch ue1 uit'het feit dat zeLfs bestuursl-id. Martin Reuver
met 1uide stem Sinterkl&as verwelkonde. Nà' een wel-komslroord door Paul vd. Steen begon
het spektakel, Sinterklaas die een groot aantal zwarte pieten had. meegenomen r. vroeg
Dhr. P. Sienoen om als eerste naar voren tp konen, om d.eze te hul-tligen voór aI ziJn onte
bare werkzaarnhed.en d.ie hiJ binnen IENS veriicht. E\reneens vertl d.hr. J. HeiJnen voor het-
zelftte SehuLdigd., een perfeete zaak vind.enl viJ. Zoals ied.er jaar had Sinterklaas natuur--
Iijk eadeauts biJ zich die hiJ overhandigde aan onze aL.Lerkleinste jeu6d., d.ie dit gretig
in ontvangst nan. Zoals eigentijk iedere Jbugdactiviteit was het geheel veer goed. geor-
ganiseerd., getuÍge de hoeveelheid limonade! speculaas enz enz enz. Gelukkig beloofde
SinterhLaas volgend Jaar terug te komen. Và1 vervachting klopt ons hart!

I
L ,

I.tra koppels bij gekomen. Hetgeen ons zeeï verd.root
rom wab het zeer gezellig en er Herd op a]le fronten

d.eze kleine koppel bij elkaar ,rgespaard" heett is
sLotavond.
ENDA. i---- |
Nans Coret net LOO punten, Klaverjassen Hog-

.u

It
t

'I
I

I

Klaverlassen en Jokeren

Ond.anks onze oproep zijn er geen ext
maar d.aarom niet somber gedaan. Wede
fanatiek on tle punten gevochten. Wat
grandioos. Let op de prijzen van de
20 rlecenber gggEEE=!=E=4ggIP=Ig=!E=Ag

De aïondprij zen varen voor: Jokeren
Bl-eyenberg met 5707 punten,
staDd klaver Jassen
I Ham-Klunen
2 Peeters-Peeters
3 Lamers-vd. Berg

stand. okeren
l- Nans Coret 111+L
2 Marian vd. Steen a522

'3 Ina vd. Berg 2A23

Jan lla,n en Jos llitting.

1l+909
1! 363
13788
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S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Uitslaeën l- d.ecenbe
LENS 1
IJENS 2
Naa]dwijk 3
IENS 5
Naal-dwi jk h
DHt t1
],ENS B

HVV 1
wesirlan(lie 2
I,ENS I+

AzzurrÍ 3
LENS 6
LENS 7
Te l,lerve 3

5-1
7-2

!-s
0-0
1-b
1-1

5U 3/1058
6L0 /ro9z
55\/307r
562131s=
57o/31\7
626/3216
62813269

december
,)+311056
6to/to9\
5r\/3081-
562/3toz
570/3151-
6?6l3zj9
628/326'l

02522-30989
o7o-3ll61oBB
oT0-3891a76
01891-l_79)+3
07o-3601rh1 '

Wedstri j dprogramma B tlecember
1l+ .00 uur LENS 1 - HBS 1
l_1. 00
12, 00
11. 00
10. 00
1l+ .00
11 .00

uur
uur
uur
uuï
uur
uur

I,ENS 2
§0A 2
LENS 5 *
Delft B

De]ft 10
LENS B

DHC 2
I,ENS ]+

DUNO 2
TEUS 6
],ENS ?
Cromvliet 6

end.e week ( 1
- ],ENS 1.

- LIINS 2
- Den ïoorn 3
- TENS 5

-GDA5
- DSo 11
- LXNS 8

- Tauïus 2
- Taurus L

- Quintus b

B. Hilt
M. Polderman
F. Resnann
S.0, Bergen

n. n.
n.n.
n.n,

F. van rt l,Iout
D. Kroon
P.W. MilLenaar

Hout"ust

Houtrust
Houtrust
Houtrust

v1
v1

v?

v3
Wedstri d amma vo
l- .00 uur
11. 00
1l-, 00
10 .00
13 .00
11-. 00
l_2 . 00

u1lï
uur
uur
uur
uur
uur

VW1
ws2
LENS L
U-L1Yeo b
],ENS 6
LENS ?
wP8

n.n.
n.n.
n.n.
n,n.

Dinsdas L0 dec enber
19.30 uur LENS 1

LENS !: zondag 8 december barpersoneel 1everen.
OPSTEIJIJINGEN

2: vorden door tle trainers bekentl gemaakt.
: als bekend
: a1s bekend
: als bekend.
: aLs bekend.
: aIs bekend

Afschri,jven

I,ENS 1
IENS !
IENS 

'],ENS 6
Ï,ENS ?
I,XNS 8

en

IENS
I,ENS
I,ENS
LENS
LENS
I,ENS

1
L

5
6
7
8

,.en bij de trainers
M, vd. MeuLen
W. Heijnen
F. v. Knij ff
G. Duyvesteijn
B. Keus

teL:
te.L:
te1:
teI:
tel:

!04 - Sportpark "Ki;kdui1", Machiel vrijenhoeklaan, teL: 0?0_3250113Delft - Kerkpolderweg, Delft, tel: Ofr_6f626?.

TIGOTNG TENBEINEN:

rrq o ooooodÈndo éd-auu b u L bLLTLA LtZt L lrtJ tr tr
Z Z,AALVOETBAI Z
o u b bLlrLL lr lJ lJ L I'lJit' LL
\.ledstri anma 6 t n 18 decembeï
Vri da december
20.30 uur Cronyliet l+ - LENS l+

Yri.j das L december
22.00 uur LENS
21.1, uur IXNS
20.30 uur LENS u*

R3B

nlc
R2D

n3B

v1

v3

v3

)+

)



Mlrandag 16 december
19. \0 uur LXNS 2
19.00 uur IXNS 3 tË

* LEI{S 2, 3 (2'keer)

I,igeing sDorthalLen
Houtrust
Linaeusstraet

- Gyrnova ! ;. R1C

- nxaet ? n2D

en l+: zelf scheidsrechter leveren.

- Houtrustveg 108
- P. Yan TroostwiJ ckstraat 93 A.

Linàeusstraat
Linaeusstraat

ZZZZZZT,T,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZ
Z IANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.LADDER Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZZZZZZZZZ
Uitslaeen zaterdae 30 noYenber 1991
Cronvl-iet 1 '

Schevenin[en )+

DI1]o 3

- LENS 1
- LENS 2

- LENS 3

h-a
2-3
1+-2

Pro g,nma z8ter decenber L
.00 uur. SVGW/GEB - IENS 1
.30 uur S. Aftius L - IENS 2

1
1
1 l+

D.J. Gootj es
D. Hoffmann

n. n.

00r/1028
013/10.í0
026/r3o'l

SVGW/GEB
S. Altius
I{assenaar

12.30 uur wassenaar U - IENS 3

IIGGING TEBREINEN:

- Sportpark 'rJulianapark'r , tel: 3909520
- "Hoornpark", Jan Thijssenr.reg 3, te nijslrijk, tel: 39060?l+
- Charlottestraat 7, Kerkehout te Ííassens.ar zijreg v.d. BiJksstraatweg

bij nr. 699, tet: 01?51-T9Tl+8.

Rventuel-e afmeldingen voor 1 en 2 bij Hans de Bruyn, tel_: 0l-5-612396.
OPSTELLING IENS
B. E1souki, E. Hiiket, G. Kuiper, C. Lipman, I,I. vd.. Meer, S. Niamàt, E, Knops,
N. Jagesar, J. Kouvenhoven, L. Mantel, 1'I. Mos, J, Zuiderwij k, I,,1. Osman, A. eI Moubarak.
Eventuele atheltlingen voor LENS 3 bij f. Mantef teI: O?O-310TL26.

Progra[una ze,ter 1\ decenber 1991-
14 .30 uur IENS L - PcS 1
12.00 uur LENS 2 - DSVP 6
1l+.30 uur LENS 3 - DSVP 10

n.B.
np

vd. Spek
Pronk

n.n.

oor/l:026
oa3/ao67
026/a3o\

Seheveningen l+ - LENS 2 ( za)

Het zou vandaag een lekkere pot, yoetbal worden, ook mede naar aanleiding van d.e thuis-vedstrijd tegen hetzelfde scheveninngen. Die wonnen we n.l-. met 2-1. I\Ie gingen dus ook
veel goede moed het veld op, Na een goed begin van LENS kon scheyeningen bijn op voor-
spronk komen, maar gerukkig kon ik na een sl-iding en wat korte sprinten mrn doer geruk-
kig leeg houden. En een kvartier voor rust kon Fred de Vries zrn openingstreffer vooïzijn rekening nemen. Met een oogverbli.nd.end.e afstandspege] zette hij r,rttS op 0-l voor-
sprong. rn de rust werd er nog vat gebekvecht, maar ja zo gaan dat.....in de voetbaLl_eri ,

Maar na wat rustgevende woorden van Ben gingen ve er veer lekker tegen aan. Na een of-
fensief begin kvaJn. Scheveningen door een strakschot.van zo'n Scheveningse postduif op
1-l-. LENS hield het hoofd koel en met een,prima splijtpass zette Fichard Blokpoel_
Rob Maheu alleen voor de keeper. Die ]ag de bal voor zrn goeie been en tj-kte 1-2 binnen.
Kort daarop kwam scheveningen vederom gel-i.jk. roor een vat ongelukkig doel-punt nr. èen
s.fstandsschot vaar nog een LnNsbeen tussen zat werd het 2-2. Ondertussen . werd. de ved-striJtl wat SrirurLiger dus besloot d.e scheidsrechter een kwartier voortiJd naar af tefluiten. Maar na vat gebabbel verd. hij toch r.,eer voortgezet. Gelukkig kon Richard Blok-
poer scheveningen de reksl"ag geven. want net nog 10 ninuten te spelen schoot hij de'
defÍnitieve uitslag in de touwen. Einduitslag 2-3. wederom een overwinning, d.e 3e oprij, voor dit. steeds beter spelende elfta1. ep naar tle volgend.e overwinning.

,

Een tïotse keeper,.



Hier volgt d.an nog.,een rrerslàg v8n de Zat 2.ran 2 weken geleden.

LENS 2 za - sv I s-GraYenzande 2-0

Na een noeiLiJke comletitiestart drasít het 2e zaterd.ageJ-fta1 ale laetste weken redeliJk
Boed. De ïedstriJd tegen 's-Gr&venzande, altiJd een moeiliJke tegenstander, is dan ook
van cruciaal belang. Yerlies betekent rt d.egradatiespook terwiJl lÍinst eaDsluiting biJ
de niddenmoot inhout. Het spelletje dat ' s-Gr8.venzand.e speelt is natuurliJk bekent,
lange halen naar voren en hopen op die ene counter. 0p zorn &onent veet je wat ervan Je
Yerwachtwort1t;kortd'ekken,detegenstanderhietinhunspe11atenkonen'vastzet.ten
op eigen helft, gaan voor ied.ere meter en e1k duel vÍflen, nee, noeten vinnen. Al.1e in-
gredienten voor een {rantrehke}j-jk potje voetbaL varen d.us aanvezig vat helaas niet voor
onze spelers goLal. 5 minuten voor aanvang konder er slechts ! spelers geteld vorden. ,

Yrij slordig Yoor een thuis spelend elftal naar zo verkt het nou eenrnaal in d^e voetbal-
Ierij. De wedstriJd op zich gaf het vertrouude beeld van d.e afgelopen weken, een veld-
overvicht voor LENS dat niet in een doelpunt ongezet 'ïordt, pas ne de thee word.t ale ;brilstantl doorbroken door Miche.l- tr'ortn&n dÍe, attent a1s eltiJd, een fout in d.e verdedi-
6!3g- genadeloos gjlqEgl!. Als aankonend advocaat zijn dit soort s ituàIIEs natuuiÏIJl-
koren op ziJn molen, of zoiets, Dat Richard Blokpoel nog op een schitterend.e HiJze
2-0 maakte is a1leen bel"angriJk voor de statistieken. en de topscoorderli J st , Al- met al
een a.entrekke.IiJ ke lredstrijd en biJzonder hoopgevend voor a.s. zaterdag wanneer Scheve-
ningen de volgende tegensstander is. En dat is zoals bekent een zeer rnoeiliJke tegenstan
der .

Een speler.
PS 1: Weet iemBnd hoe hèt precies verkt in de voetbaUeriJk?
lS 2: AIs u dit geen grappig verslag yi.nalt. dan vordt het de hoogste tijd dat u eens

kont kijken naar het tveede.

VA]'I HET JEUGNFNONT

Algeneen kontaktpersoon: Paul v,d.Steen, Chopinstreat tO3, ZSrl. SV Den ïaag.
tel: 39?015U. Bij geen gehoor: 3635h8 Fred Grens,

Wedstri,l tlDro emma A-B-C-D-E en F ,'ieuEal,

Afbellen voor ond.er:staande uealstrijder al-Ieen biJ paul v,d.Steen (39?0151+)
zo snel- mogelijk d.och uiterlijk voor vrijdagavond 19.00 uur. BiJ geen gehoor
be.Ilen naar I'red cxens (3635L18). In uiterste nood. nog op zaterdagmoïgen op
LENS (3661311+) na 8,00 uur biJ iemand. van d.e J eugdkonrni sÀie,
Xlfbal. datum aanvans tesensts.nde" uit/thuis terrein /veld san. k. Lens

1[ .30

t2.\,

4.1
A2
B1
B2

bJ
c1
c2
D1
D?
D3
D4
E1
E2
E3
EI
E5
E6
F1
r'2
ï'2
I'l+
T5

? dee
J dec
J dee
? dec
9 dec
7 clec
7 dec
7 dec
7 dec
T dec
7 dqc
? dec
? dec
I dec
? tiec
7 ilec
J dec
7 dec
7 alec
7 dec
7 dec
? dec
7 dec

19.00
10 .00
L0.l+5
12 .00

9 .30
12 .00
9.30

1\ .30
9.30

l-l-. 30
9 .30

11" . 30
13 .30
13.30
i-2 . 00
10.00
11.00
11.1'
10 .00

Scheveníngen A1 thuis
RKAW AA uit
nVVH 81 tlruis
VriJ zie 31 en 83
VIOS 82 thuis
nnO B3 uít
Devjo C1 thuis
nAVA CA uit
Vredenburch Dl thuis
BTC Dl thuis
Quick D! thuis
BKSVl,l D3 thuis
DHC EL thuis
Fu1I Speed El thuis
ScheYeningen E2 thuis
ScheYeningen E3 thuis
Quick El thuis
Die Haghe E3 tlruis
Quick Steps F1 uit
Wippolder tr'J. uit
Duindorp sv tr'2 uit
GDS I'l- uit
niJswijk E2 uit

v1
Kastelenring

v1

\t2
Zuid.erpark

v1
Zuiderpark

Y1
v3
v3
v3
y2

y2
v2
\2
\?

NiJkerklaan
0udelaan/De1ft

SportLaan/Mezenplein
nrasnusweg

Sp.!ark. Pr.Irene

13.
11.
1t-.

18. 1>
9.00(fiets )
9.\'

l-l-. OO( fiets )
9.00

11..30
9. 00

1l+ .00
9.oo

l-1. 00
9 .00

11.00
13 .00
13 .00
11.00( auto )
9. 00 ( auto )

10.00(auto)
10.15 ( aut o )

9 - 00 ( aut o )

30
7r(
L5

NKAVV

6



BIJZONDERHEDEN :

-aanvezig Juko vanaf 8. l+5 uur: A. vd. Donck, A, vd. Heuvel, J. Pronk, P. vd, Steen.
-gaarne ouders net vervoer voor: LENS Fl- t/n I'5
-LENS A2 gaat met tram 6 naar RKAW. Verzamelen bij RKAW 11.15 uuï.
-LENS 83 dn C2 zorg voor eigen vervoer (fiets of bus- strippenkaart!)
-lees onàerstaande kopy goed door,
-opstel-lingen als bekend. met uitzondering van:

o LENS B2 M. vd. Berg, E. den l{eijeï, S. Hoefnagel, M. Izendoorn, W. Ktopstra,
R. v. Leeuven, S. I{erencia, J. Pron-h, M. Pronk, B. Rienen, P. Smooren-
burg, P. Zeemeij er'.
IU. BuyteLaar, S. I{oefnagel, W. K}opstra, M, Koca, P. Koo, R. .\r. Ieeu-
wen, B. Msas.d, M. Pronk, 3. vd.. Ree, V. vd, Spek, M. Urgert, 1{. Yred.e-
nan en P. ZeeneiJ er.
zonder N. Hoogvliet
zonder R. Kanglie met P. Dahoe
zonder D. Arslan en D. Unnu net B. Netten en B. Sabri.

O ],ENS 83

o I,!NS C2
o LENS DI+

o I,ENS F5

(9/t2) |

fi /t?):

TIENIJANDENSPEL: TIEN],A]'IDENSPEL: TIENSI,ANDENSPEL: TIXNLANDENSPEL: TIENLANDENSPEL: etc etc

tiillen alle leid.ers en ouders die neehelpen bij het Tienlantlenspel voor EI t/m X6 op
zaterdag 2l- decelober a.s. maandag ! d.ecember on 20.30 uuÍ naar LENS komen voor infor-
natie en instructie. Kan Je nÍet be1 dan even naar Marian vd. Donck tel: 39'16fi2.

Schaduwprograuma/Afgekeurd. of niet ? ?

De spelers van A1 t/m C2 noeten"bij twijfelaehtige veersonstandigheden naar'lokatel- TV
of d.e Haagsche Courant TV kijken of hun 'wedstrijd doorgaat of nÍet. Vanaf t 8.I, uur
laten ze dit om de 1 7 minuten zien, Dus niet naar LENS beLlen!! Dit nogen HeL de spe-
lers van Dl t/m F5. 3e]. (366131)+) yanaf t 8.\! uur (niet eerder) of je wedstrijd dooï-
gaat of nÍet. Bij incidentele afkeuring vervachten we alle spelers en de l-eiders
normaal op IENS op de tijd van saflenkomst van de kompetitievedstrij d. De l-eialer gaat
dan met jull-ie wat trainen. Neem je ei.gen sportspulLen, voetbaLschoenen, glatrschoenen
en een trainingspak nee. Is het hel-e programm& afgekeurd dan werken ve ondefstaend pro- -

grqÍma ef. Nee1n d.an ook je eigen sportspullen (zelfde a1s hiervoor) nee.

Sanenkomst LENS
Il+ . OO uur
12,00 uur

10.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
10.00 uur

IJENS A1
LENS 81
IENS 82
I,ENS C1
LENS D1
LENS E].
LENS I'].

en A2 trainen
trainen
en 83 doen niets bÍj Efkeuring
en C2 trainen

ralnen
rainen
rainen

uuï
uur
uur
uur

13.30 uur
l.1.q> Uur_

t/n Dl+ t
tln E6 t
tln T5 t

9.\5
11. \5
10, i+5

9. 1+5

Trainen doen we zoveel mogeliJk buiten. MogelÍjkhed.en zijn op een grasveldje in de
buurt, op verharde vel"djes. Ja, zelfs het strand is een heerLijk alternatief. Pas in
]aatste instantie gaan ve met de kleintJes d.e zaal in. VerzaneLen op LENS. Het klub-
gebouv is vanaf 8.30 uur geopentl.

Geen training
In verband net het Sinterklaasfee st vervalien aIle trainingen voor de jeugd op de.tlon-
derdag , deceraber, Ond.er alfe trainingen verstEàI-ve: d.e trainingen van de A-C- en D-
selektie, d.e t,reede B-jeugdgroep maar ook de loop- en keeperstraining.

ï,ooptraining
0p. dondeïdag 12 december is er looptt's.ining voor de A- en B-klassers. Via Wim v. Ettin-
gen kregen we signalen door d8t sommige Jongens d.eze looptraining niet zo serieus ne-
men. Toch is goed lopen een heel belangríJk gedeelte van het voetball-en. De trainers
komen hier nog veI op terug bij de spel-ers.

-7 -



Trainers woenstlasmi d.d.as

Door tliverse omstandigheden hebben de trainers van onze F-Jeugd hun aktiviteiten moeten
staken. Dhr, vd. Bosch is bereid gevonden om iedere voensdagrniddag van 13.30 t/n l-L.30
uur de trainingen over te nemen. Maar hij kan dit echt niet alIeen, We hebben inners
zo'n l+, F-k1as6ers. Graag heeft hij assistentie va.n 2 vaders (senioren of A-ktassers nag
natuurLijk ook) of hisschien uel een moeder. De bedoeLing ís: Lekker veel .kleine par-
tijtjes, afHerken op het goel- en wat basistechnÍeken aanLeren. Dit a11es in kleine groep.
jes zod.at iedereen treel aan de bal is. Interesse?? Schaan Je niet en neem initiatief.
Bel: 39TO15l+ (Pau1 vd. Steen).

Jukohulp

l{e zoeken nog enkele enthousiaste vaders of senioren die tle jeugdkomissie zo nu en dan
will-en hel-pen op d.e zaterd.ag, De verkzaamhed.en ziJn: het klaarzetten van (le kleine doel-
tjes voor de E- en F-wedstrÍJden, het ontvangen van scheidsrechters en tegenstantlers.
llet in d.e gaten houden van allerlei kleine zaakjes en tenslotte het opruimen van al het
materiaaf, De beloning: veel- waardering van de jeugd. en van de j eugdkomruissie, gratis
koffie en af en toe een gïatis konsr.rmptie. Interesse?? Schiet den Arnold. vd. Donck of
PauL vd. Steen even aan a,s. zaterdag. Het is echt nodig hoor! ! !

Reisjes einde seizoen

Yan enkele elftall-en hebben ve bégrepen dat ze aan het eintl van dit seizoen op stap wil--
len. De leiders van A1, BI-,C1,D1,D2'E1 en E2 hebben gereageerd. We verzoeken de Jongens
(Lees ouders) van deze teans om indien hun zoon meegaat een eerste aanbetaling te d.oeD
van Í 20,-, Overmaken op giro 201392 tnv. P. vd. Steen, reisjes voetbat te Den Haag
heeft onze voorkeur, Betalen kontant op LENS is ook nogelijk. Deze eerste aanbeLaling
is notlig'voor ons oln.te veten of d.e reís echt d.oor kan gaq.n en hoeveel jongens er nee
gaan. De prijs van de reis zal iiggen tussen Í ?5,- en 5 f25,-. Er kan in termijnen
betaald worden. Tot nu toe is bekend dat:
LEïS A1 en Bl-: oYer d.e bestemning, 1raar en vanneer, vordt nog overlegd. Horen vij nog,
LENS Cl: gaat n€.ar BeLgië ( ongeving luik). !e d.ata ziJn nog niet bekend, Dat, ligt aan he'I

' beschíkbaar zijn van een toernooi. Naast voetbal,l-en {iL}en ze ook gaan hanoën. Dat kan
.. daa,r,

LENS D1: geat net Pasen naar Köln. Een zeer sterk bezet alriedaags toernooi met diverse
' topclubs uit Europa: dus ook LINS D1. Een paspoort of toeristenkaart i.s noodzaak. nege=

len dus.
LENS D2: gaat bij voLdoend,e belangstefling naar limbu.rg einti mei of begin Juni. Dat
}Íordt lreer tof.
LENS E1+E2: gaan naer Limburg eind nei of begin Juni. Misschien ve1 tese"Íren met.Dz.

ZiJn er nog meer eLftallen die op stap vil-len neeur d.an snel kontakt op met PauL vd. Steel
r+ant e.e,a. vergt nogal vat voorbereidingen. Belangrijk is ook d.at er vol-d.oende leiding
aanr,rezig ls en de.t een kompleet team rneegaat. We gaan natuurliJk veI on te voetballen
ïaarbiJ de (normale ) 1o1 ook best aan boal mag, meezelfs moet , konen. We horen het vel
via de ]eiders.

Foto I s

Er rnoeten nog foto's genomen l.rorden van A1 (a.s. zaterdag??), A2 (de eerstvolgende thuis
lretlstrijd), en B2 en 83 (a1s beid.e tearns lreer eens konpleet zijn). A,s. zaterdag kunnen
de fotors d.ie afgel-open veek genaakt zijn (behalye 31) na vorden besteLd biJ de leider
door 5 L,- te betalen.

Pupil van de veek

Dennis Tieze beeft een leuke niddag eehad. IENS l- won met !-1 en natuurlijk koos hij
Patrick Puister uit als zrn rrman of the matchlt. I{at Ís hij goed hè en tat praat hij veel
tegen zijn spelers. Goed bLijven tïainen Dennis. Wie Heet?? A.s, zonda6 speelt Í,ENS 1
veer thuis. HBS is de tegenstaDaler. De pupil van de week kont deze keer uit IENS DZ.
Het is tle hel-e snelle spits t.H. Tim Jozee. Je wordt on 13.00 uUr op LENS verwacht, Wij
veten ïe1 met vie hiJ op tie foto noet. (geintje Monique).
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SinterkLaas op IENS

Het !',erd veer een toffe gezellig drukke avond. veer ouders achter in àe zaar en veel
kinderen vlakbij sinterklaas. voor iedereen haa hÍj wel"een kort vooidJe over. zelfs
voor Piet simoen en Joop Heijnen dié da.g in, dag uit op ons korpfex rond ropen. ilatuur-
liJk duurde het d.aarom lang eir verden de kinderen vet onrustig. Maar d.at vas ook van de
spanning' }'Iat kunnen juflie goed zingen zeg. De sint ging vordaan naar zijn volgend.e
visite en jul-l.ie naer huis net een leuk kado en een zak snoepgoed. Het kon weer niet op.
Klasse georganiseerd. hooi.

Uitslegen j eugd
IENS A].
SEC A2
IENS 81
TENS 82
i.,ENS 83
IENS C1
],ENS C2
ÏW D1
ÏMSH D2
SOA D].
H}'íSH D2

Vred.enburch E2
Duindorp SV E2
VIOS E3
DSO E6
Juventas E2
HTSV EI
I,ENS I'1
IENS I'2
IJENS I'3
IENS Fl+

I,ENS E5

LENS El
LENS E2
LENS E3
LENS El+

IENS E5
IENS E6
RVC E1
ADO I'2
GDA T'2

Te líerve F2
3MT F2

B]auï Zvart A1
LENS A2
Al-exandria B1
Naal-dwiJ k B2
Groen I,Ift t ,8 31
GDA CI
HBS C)+

IENS Dl
I,ENS D2
IENS D3
LENS Dl+

?-n
2-15
3-l-
tl-L
2-6
't -?
3-3

5-1
?_1

0-l+
. \-r+
?-O
2-3
\-2

10-0
1-l+
2-L

o-2
q-o

Wat een afbell-ers zeg. Eén dikke 25 afbel-Iers bij de jeugd afttelÍng. WeI erg rreel vinden
vij. BiJ de neeste teams lukte het nog om a1les aan te yu11en. Slechts D2,D3 en DI+ kwa-
nen een spelertje te kort. Daar was echt niets aan te doen. Bel- vel lat rintler ef hoor.
IENS AI - 81. Zwart AI 3-0
Na het korte schrÍftdliike internezzo in het Journaal van vorige week, hatlden ve zater-
dag i.1. nog even een mondelinge vertaling, voor dÍegene die er niet alles yan begrepen
had.den. Gezien het spelbeeld. De inbreng in d.e re he]ft, was het duidelijk dat een.iè-
der het toch tot zich had genonen. He1àas alleen het 1e ged.eelte van d.eze ïedstriJd, r^,as
gevul-d met inzet, voetbalcombinat ies die lang gel-eden veren geoefend op d.iverse trai-
ningeD. Drie schitterende doelpunten en een d.ito stand van 3-O (2x DaniëI_ lx patrick). 

_De tveede helft vas eigenliJk het aankijken niet vaard.. Maar de stand kwa geru-kl(ig
niet in het gedrang' Voor dat de "vinterstoptt aanstaand.e Ís, nog twee Lastige tegenstan-
ders, teweten Scheveníngen en Eijsvijk, vellicht vier punten, I,rellicht de "Àerfsititel",en als ie d.ie benachtigd hebt veet een ieder in Duitsland. ïat dan het eind.resultaat is.(neestal). Bliif geconcentreerd, ontspannen, gekoppeld net d.e bekende dosis plezier verk
en, en we bekijken het peï uedstrijd, 0kè jongens lranneer dit gerezen vord.t, ziJn de
reserYeringen voor het subtropísche golfslsgbad voor 6 decenber &.s. een feit. Doe wat
leuks, uin van Scheveningen.

. Eniel-.
LENS 42: een 1l-2 overwinning tegen SEV. Op hetzel,fde veld speelt RKAW de tegenstand.er
van a.s zaterdag, Ze zijn dus geuaarschuwd.
LENS B1: een keurig resultaat de 3-1 overwinning. Na een foutje na.m Robeït 81 op sleep-
touw. De l--1 (wat een pegel) en d.e 2-1 (s1uv) maakte hij zelf. De.3-1 van Remco wa.s een
vonderschone lob. Z&terdag tegen BWH thuÍs moet er Lreer gevonnen yoxden. Met dezelÍdeinstelling fukt da.t ïeJ.
LENS 32: won ueer heel erg ruin. Nu rverd NaaldviJk niet 6-J- afgemaakt. sl_echts TAC B1
kan de raee net jul1ie bijhouden. Die kriJg je nog 2x.
LENS 33: kreeg maar liefst 6 spelers erbij die a1 gespeeld. had.den. Toch deed iedereen
haïtstikke goed. zrn best. Dat is klasse, zateïdag kompleet en iedereen fris. Een over-
winning !
IENS cl-: kon cDA met heel hartl verken lang bijhouden. BÍj 1-L verd het bijna 2-l- voor
IENS. Helaas lukte dit niet en GDA von toch net 3-1.
LENS C2: een d.oelpuntrijke r^redstriJd. Rust 2-l- voor. Ne. rust begon LENS slap. Direkt

_. werd. het 2-2. Daarna scoorden beide tea.ns nog één keer.
LENS D1: was gewooD sterke" ds,n HW. Er verd. zeef fel- en goed- geconcentreerd gespeel-d,
3ij 2-0 voor nocht IIVV één keer tegen scoren.
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H.I'l.S.H. D1 _ LENS D2

t,iiJ moesten spelen tij H.M.S.H. en lre d.achten dit gaan ï'e veer verliezen, }íant }Íe had.alen

al 3 keer verloren bij hen. MBaï het liJkt of we aI weer een beetje sterker geuorden
ziJn. H,M.S.H. stond biJ de rust 1-0 voor qn vlek na d.e rust maakten zun 2-0. Toen kre-
gen IfiJ een hoekschop, Dennis nsJn heÍl en ik schopte hen in het doel-. 2-1 dus. H.M.S.H'
naakte er veer 3-L van, Toen kregen we een penalty nee omd.at er een hand.sbal ïas in het
etrafschop 6ebied. nayírond Vreesvijk nocht hen nemen en toen stond.en He 3-2. Ík vond het
be6t een leuke vedstTÍJd en nisschien vinnen ve zatertlag vel tegen B.T.C. 3 Jongens van
ons waren er niet alus ve had.den 3 invaLfers. Percy, Ibraham en Faisal bedankt voor
het meespelen.

Martin.

LENS D3: inkompleet naar S0A en dan is het veld vel erg Broot, Toch visten julJ-ie nog
één keer te scoren en dat is best knap.
LENS Dl+: ook inkonpleet veg naar HMSH, Bij rust 2-0 achter. Daarna aanvullig uit D2. Het
ging lre1 beter maar IIMSH scoorde nog één keer.

Vredenburch E2 - LH{S EL 0-h

We speelden tegen Vred.enburch 82, dus niet 81, PauL! ! ! In de eerste minuut vist LffiS op
een l--0 voorsprong te komen. De eerste helft ïerd er heel- goeal gevoetbal-d. Het kwafl tot
een l+-0 voorsprong voor rust. De doelpunten makers uaren Sand.er 2x, Monier 1x en Jos l-x '
De tveede helft vas nintler goed dan d.e eerste. ondanks de a,chterstand bleef de aanhang
van Vred.enburch, d.oorgaan rnet schreeuven. .De ouders van I,ENS l-eren het 41. Ze vafen
nuisstil-. Nou Ja, bijna ruisstil.

een toeschouver.

,ENS E2: draait best veI leklÍ.er de laatste weken. Nu een tloe3-puntrijke vedstriJd tegen
il-inaorp sv. Het vertl h-l+,
L.,ENS E3l ging zond.er leid.er Herman, d.ie vaarschiJnlijk een hernia heeft, naar YIOS. Van
harte beterschap hoor. ondanks een goed.e inzet verd roet 2-0 verloren. RerÍan bedankt voor
het invallen.
igNs tl*'lro"g naar DSO maer het werd vel een hele leuke en spannende vedstrijtl. El+ von
na.ar net met 3-2.
Juventas E2 - LENS E5: \-2
Jullie hebben leuk gespeeld. En door l,re sley naakte Vincent het eerste doeLpunt. Daarna
scoorde Berry het tveede d.oelpr:rrt. Maar Juventas kwam terug en dus verd. het l+-2.
f'erdi heeft goed verdedigd. Goed gespeeld Jongens,

Croeten van Barry en Eerdi,
IITSV EL - LENS E6; 1,0-0

Het heerliJke avondje is gekomen. In plaats van pepernoten regende het doeLpunten, Maar
ja het kan ook haast niet and.ers, het uas d.e koploper en er voetbalden toch ve1 erg goe-
de voetbsllers bij III§V. AL bij aI probeerden de giganten van llans en Teun het toch en
dat is positief. Volgende lreek dan maarweer!.

tENs F,l - RVC Fr.: 1-lr 
Theo'

Vandaag vas RVC onze tegenstander en dat we er zin in hadd.en bleek !rel- direct na het
eerste fluitsignaal van scheidsrechter llans. We gingen stevi6 in d.e aanval zodat iederee
dacbt het eerste LENS d.oel-punt zaL lÍel niet lang op zich Laten vachten. Maar zie wat er
gebeurde: TorrV die nog geen bal aangeraakt had zag er ineens tvee achter zich Ín het
net liggen, Wat een pech zeg 2-0 achter. Toen stroopten 1íe onze moulÍen op en via een har,
tle schuiver van Stefan werd het 1-2. He1aas J.ulíte het BVC nog een doelpunt te nahen zo-
tlat ve d.e rust irgingen met een 1-3 achterstanal. ondanks een speechJe in d.e rust wès d.e
2e he1ft een stuk ninder, het- leek ve1 of ve pepernoten in onze benen had-den zitten. I{e
bleven allemaal te veeJ. stilstaan zotlat het niet verwond.erlijk vas dat EVC nog een doel-
punt scoorde wat alus oht tle eintlstand bleek te ziJn. Jongens nog enkele 'rtips":
1) Probeer biJ het verdedigen tte bal altijd richting ziJlijn te spelen en niet terug

naer het nidd.en, vant als een tegenstander de bal- dan onderschept staat hiJ niet ge-
lijk voor keeper TonmJr,
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DE LENSRNWE ,..' 1

HEEKSLAD VAN DE VOETBAIVEHENIG]NG LXNS i

* iÉ if tËièar * * * tË **èr ** +t *** x +*+x * *.( * àtt(* **** * t! tË lr** * x ** * * * + *x àr lt:rÈ ** t( *** ++* tt*lt lÉ *lÉ iÉ** lÉ*it #* * lé lÈx* L*Slt

OEFICIEET:
Afvoeren els.l"id:
2U30 M. Welbergen
2820 G, croen,

Adresvij ziging:
,[0, df: witt"man uordt Rhenenstraat 60, 25\6 Tt{ Den HaaS'

2210 P. Sinke vordt Medernblikstraat 159, 251? CV Den H8a8, tel:
\{ij ziging lidrnaatscbaP :

197 6 G. Kuíper vordt NS.
2Ba9 14. den Heijer vordt N§.

i
ilt

\

3681055.

lj
i

^.sr.c
. Zondeg v.v'P. - LINS aanYang 1\.00 uur.
. len Haag speelt uit dus is het Zuiderpark vrij.

Vergeet u a.s. maandag d.e j aarvergad.ering van uw cLub niet' Aanvang 21'00 uur'
Laat het bestuur zien en horen hoe u over uw c.Iub d.enkt.

Namens heel LENS feliciteren l,rij van harte Gerard. van der Steen met de meeï tlan eervoll(
benoeming tot Goudvink. I,liJ sluiten ons volledig aan net het geschreven van Giis Langs-
deliJn. Gerard je hebt het verdiend en natuurlijk is dit pok de erke4ning Yoor ie vrouL
Anni;. I,Iij varen al- trots en zijn nu nog trotser on zulke mensen binnen Je cluppie te
hebben. lat je deze onderscheid.ing no8 heel lang in een 8oed.e gezondheid rnag dragen.

I.ENS HEEIT EEN GOI'DVINK

Als we de krant moeten geloven, dan heeft IENS sinds 10 december 1991 een Goudvink in
het cl-ubhuis. Mooi mis! l,trlNs beschikt al.ruin Jo iaar over de man, d.ie pas nu is ge-
tooid met de eretÍtel Goudvink: GXRAnD YAN DEn STEEN. LENS heeft deae alleskunner sI
veel- eerd.er ontdekt en d.ank en vaardering geuit door hen eerst te benoemen tot Lid van

Verdienste en Later tot Erelitl. De late ontdekking door de buitentereld van de goud-
yink (latiJnse naErm: Pyrrhula pyrrhula) is te Terklaren uit de onsts.ndigheid' dab deze

bijzondere broedvolgel in Ne6erlan6 en nËIglë zeer schaars voorkomt a1s strandvogel,
dié verborgen 1eeft. Wat veinigen weten is dat..het goudvinkmannetj e een rozerod.e onder-
ziJde heeft, een vitte etuit en zïarte kopkap,'kin en énavcI. Nu ve dit veten, begriJ-
pen ve beter, dat de goudvink behoort tot d.e fanil-ie van de distelvinh, putter, broed.-
-siJs, tarnsijs, appelvink, kruisbek en kanarie. De eerste hennismaking van Gijs net
deze bijzondere vogel d.ateert uit de tiid, dat cijs nóg als pupilletje bii moeders

thuÍs woonde en Gerard van d.er Steen IraandeLijks de kontrilutie kwam ophalen. Geluhki8
maar, dat korte tijd later het girouezen is ontdekt, zod.at Gerard zicb op andere wiJze
vertlienstelijk kon maken voor zijn c1ub. En dat heeft hii dan ook gedaan' Je kunt ]ret
zo gek niet bed.enken, of Gercrd Öeed het. Hij Ís zelfs een e.antal iaren Yoorzibter ge-
ïeest. Gedurende d.ie vel-e Jaren van vrijvillige klubakt iviteiten voor LÏINS bleef Annie
aan Gerards zijde. Ze schonk LENS nict alleen een ste] prachtexemplaren van iongere
goudvinkJes, naar werkte net zo hard. nee on onze klub draeiend te houden. Daarom YeI-
d.ient AnnÍe a1 evenzeer een eretitel Teclmisch l-iikt het vat lastig om haar tot [re-
lid te benoenen, maar als Gouden Korenbloern, Goudhaantie, Goud.fazant, Goudhamster,
Goudhaas, Goudkat, Goudkarper, Goudmakreel, of Goudsbtoem zou het noeten kunnen. Een

Goud.efl Sie1, die Van der Steelren. \^Iat is LENS toch rijk met zoveel- goud!

Gij s L,angstteliJ n.
===:===== ,

1
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Sfrorrsor NEBO supeíoto's

?UPIi vAti DE'r!,EEK pUpIL vAN DE i.rrtËK P.UI)IL V.qN DE WEEK

PupiL Y/d Heek

J.l-. zond.ag vas Tin Jo?ee eÍ- ,È

genlijk gekczen a1s pupiL v/C
week. Helaas Tim verd zien en
zijn. vervanger was Dennis v/d i
Steen. TÍm jij kriJgt natuurLÍ I

de vol8eude keer Je kans. ttiJ
va.n de redactie vinden de keuz,
./an Dennis v/d Steen zeer te-
recht. DennÍs na was je inva1l,
maar lrij weten dat Je d.e keuze
van pupil v,/ri r.reek ook zeker
verdiend hebt. Nedat 'íij je ve.
slae hadden gelezen, gglo]ren 1Í ,

da.t ook lla€rrten Rog erg bj-ij Í, i

Je },as. ook met Je keuze van
sterspelcr Fred Spa zu}Ien ?ei.
nig nensen moeÍte hebben.

PUPIL VAN DE IitrEK

Pupil r,)an de week
,U.A. LENS

ZÍeker,hceg

ïijdens de j.1. gesneeJ,de lredstrÍjd j,ENS 5 - DUNC)- 2 uerd ons al1er Haïry Dietz nietlehker' Hii kreeg plotseling .Last ve-n pijn op de t oïst. Na acnkonst in het ziekenhuisbleek biJ onderzoeh d.er- Haa,r'y fast had vàr, vËrrlauwing vir.n de kranssragader. Haïry, dienog steed's in her Leyenburgz iekenhui s verbliJÍ't, zaf een dotterbehandËflng onderg.s.n.ïarry ns'nrens heel lENs uensen Hii;e een vooi.spoeaig en getreel . trersiei-io. .n holen jeïeeï vLug op IENS te ontmoeten.

-?-



Gebcorte

Marj s, van To1 en llini van Noort, spelers van LENS ?, laten ons veL op een heel originelr
nanier veten dat zij op 2J november d.e trotse ouders zijn geworden v&n hun zoon Sem,
broertje van Lissy. IIet adres luitlt HuLshorststraat 37. ts-Middags rusten Moeder en zoor
Narnens heel LENS wenst de uitgeblazen redagtie juuie hee,I veel ge1-uk met d.eze nieuve
vereldburger .

Onze rapporteur van vandaag ïas good-old Kees Bogisch, de man die perfect tle zaken re-
gelt van ons tlreede zondagsteam. Kees ontzdttend. betlankt, en succes met het tveede.

Real.

IENS - II.B.S.

Een fel begin van de kant van LENS vat resul-teerde in een aantal goede nogeLiJkheden
voor LENS. nichard v/d lioek schoot in de ecrste helft 2x een vrije trap snoeihard bui-
ten het bereik van de keeper op de paal De spanning steeg, maar tot aan de rust vÍst
LENS niet te scoren. De tveede helft begon net zo fe1, a1s de eerste he1ft. Een doel-
punt kon {.us niet uitblijven, Marco nnd.l-ich schoot koelbloedig de 1-0 in. Een perfecte
aanval over rechts verd knap door John van To1 ingekopt 2-0. Dat. John van Tol ook nog
3-0 vist in te $chieben bekrcond.e al]een maar het goede spel van John en van het gehele
e1fta1. Dat Boys van Maarten ziJn op de goede weg.

Kees Bogi.sch.

COMPET]TIESTAND KLASSE: I,C PgN, 03-12-1-9 91

\{DS GEI,I GEL VSRL PNT v/r
1 !S0
2 BTC

11
ir
11

B 30
22
2t

12
11

B

1_

1
2

?B

7
6

1B
t7
15],ENS

svtv
5 NAVA

6 xnamxnunc
ï HBS
8 HVv
g wIK

10 CIIOMVLIET
11. IÍASSENAAR

12 VVP

Pl'ogr6irrna: 75-12-199f

11
10
11
10
1i
11
t-1
11
1l-

a7
19
18
t6
16
1l-
12
L5
11

13
1.5

18
1q

t5
26
22
31

J
J
l+

7
.I

6
B

1
2
)+

1
J
1
3
l+

6

5
l+

5

3
3

1
0

13
L2
a2
1l-

9
7
7
o
3

DSO

VVP
HBS
HW
I.IASSENA,AT

BTC

- IENS
- IiRANENBURG

- CHOMYI,IET
_ IlllK
- NAVA

1
2
{
h

5

6

llieronder trefl, u de stand aan in de 2e períod,e. Voor alLe duÍdelijkheid. Deze gaat over
? L,edstrijden:

DSO

LENS
BTC
KBANENBUNG
NAVA
CAOI4VIJI ET

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
§ SENIONEN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSS§SSSSSSSS

Uitsl-agen B d.ecember

11 -3
tl-2
6 -)1

í-3
,_B

h-B
l+ -t)r-6
\-5
3-l+
L-l+

LENS 1
IENS 2
SOA 2

-HBS1
-DHC2
- LINS l+

3-0
1-0
3-0
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],ENS 5
Delfb B

Defft 1O
],El:lS I

- DUNO .2
- I,DNS 6
- LENS ?
- Croruvllet 6

t-2
u-h
3-h
0-)+

Vrij alag 13 december
20.00 uur IENS B - Juventas 5

!íq{qtIij qpxoBramma 1! decem}er

vr n.n

F. van rt Wout
D. Kroon
P.W. Millenaar
n,n.
n.n.
n.n.
n,n,

R, Eatsna

y2

y2

l.L .00
11,00
l-1 . 00
10,00
13 .00
11.00
12.00

,\3/tor6
6rol1091+
, rl+ / 30B1
562/3L02
,70/315t
626/3219
62B/3267

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

WP1
In/(f ö

LENS l+

Oliveo 6
LENS 6
],,NNS 7
vvPB

- I,ENS ].
- I,I]NS 2
- nen Hoorn 3
- IENS 

'-GDA5
- DSO 11
- LENS B

v3

Dins 17 tiecember
19 . 30 uur LENÍj I
Zonrlag 24 4ecember
1lr. O0 uur 1/I0S l-

OPSTELLINGEN.
I,ENS
],ENS
I,ENS
LENS
LENS
LENS

Afschri.lven
f,EI,IS
IËNS
TENS
LENS
I,I;NS
T,ENS

- Devjo 1

- IENS 1

bij de trainers
M. vd. Meulen
1{. Heij nen
r. v. l(ni jff
G. DuyYesteijn
R. Keus

025?2-30989
070-31+61oBB
0?0-38971?6
01891-17913
0.í0-36015h]

3-5
6-6
o-Í
2)r
6-r
3-7
o-)
q-1

vr.

vr.

\2

I
I
,
6
7
B

en 2: vorden door de trs.iners bekend gemaakt.
aLs bekend, zonder M. de Heijer
als bekend
a1s bekend.
als bekend.
a1s bekend

1
1+

5
6
7
o

en

te1:
te1:
te1:
tel:

I,TGGING TXRBEINEN:

01iveo

WP
UVS

- Zuid.erpark 2e getleelte, te1: 070-388?\25.
- Sportpark rrKikkerpolder" , è.d. Oegstgeesterweg, te bereÍken rranaf de Rijns-

bergerweg via de Boerhaavelas.n, Leiden, te1: O?1-lT[083, I

- Sportpaïk "De Groene Vijdte", Sportlaan 2, pijnacker, te1: O1?36-9A1tl. 1

Van 10 t/m 1À december zal het vedstrij d.secretariaat worden vaargenomen door An Bergen-
henegouwen teL: 3660658 of René Keus tel: 3601511.

T.ZZZZZZZZZ'ZZZZ7,ZZ
Z ZAÀIVOETBA]., Z
uo utr b bL bL Llr btJ lJ Ir L Ir

UitsI en 18 t/n 29 novenber
Sijthoff Pers 1
Attent 2rT, l"
Attent 2t'(, z
LENS 3
Attent 2'?5 3
t EI'ls l+

LENS h

LEN§ h

LDNS 1
IENS 1
IENS ?
HI4SH L

LENS 3
FV Snoekie B
0D3 h
RKAVV 6

Hed6tri.idproeranna 13 t/m 18 december
Vrij dag 13 alecember
22 . 00 uur I,ENS 2 rË

21.15 uur T,INS 3 n

20.10 uur LENS l+ *
- Taurus 2
- Taurus )+

- Quintus lr

L

atc
R2D
R3B

Houtrust
Houtrust
Houtrust

v3
v3
v3



Maandag 16 decernbel
20,20 uur LENS 1 - Snackbar EnJoY 1
19.\0 uur I,ENS 2 - GYnnove 5

.19. 00 uur L,ENS 3 * - lxact 2

It IJ:NS 2,3 en )+ zelf scheidsrechter leveren.

Liesine sporthallen'
Houtrust - Houtrustveg 108
Linaeusstraat - P. van TroostviJ ckstraat 93 A-

1! d.ecenber J- 99r tln 3 ianuari 1992
Voor de periode van 1! december t y'n 3 januari 1992 vordt er geen zaalvoetbalprogranrme
vastgeste.ltl. van 10 t/rn 1lr decenber zal het vedstri j dsecretariaat worden vaargenornen
door An Bergenhenegouven,. te1: 3660618.

ZT,ZT,ZZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'ZZZZZZZZZZZZ
Z LAI,IGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.I,ADDER Z

ZZZZZT,ZZZZT,ZZZZZZZZZZ'LZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Uitslasen zaterdag d.ecember 1991

1B
RlC
R2D

Linaues straat
Linauesstraat
tinaue s straat

7
SVGI.I/GEB
S,Altius l+

Wassenaar l+

Pro

2-t

,-2
1l+ december 19
-PGS1
- lsvP 6

- DSVP 10

LENS
I,XNS
],ENS

1

3

anma zater 1
1 .30 uur LEN§ 1
12.00 uur LENS 2
th,3o uur LENS 3

B.B.
A. P.
n.n.

vd., Spek
Pronk

M.C.P. vlu](t

00, /Lo26
013/1067
026lt3oll

Eventuele afneld.ingen voor 1en 2 bij Hans de Bruyn, t'elt.Ofr-612396.

OPSTEL],ING ],ENS
A. El-souki, E. Hahet, C. tÍpman, W, vd. Meer, S. Niamat, E. Knops, N.
hoven, L. Mantel, W. I'los, J. ZuiderwiJk, M. osman, A. eL Moubarak.

Eventuele afmeltlingen I,ENS 3 bij L. ManteL ' tef: 070-310TU26'

0efenvedstrijd

Ja6esar, J. Kouver

Woensdag l-8 december l-991
19.30 uur LENS l- - Ornas l
Zaterd.ag 28 decenber 1991.
1\.30 uuï Nat.Nederlande - LENS1
12.00 uur I'lat . Nederlende - LENS 2

Semper A1tius h - I,ENS 2 3-5

Yandaag stond de "Bel_aden" vedstrijd tegen Semper Altius op het p]"ograruns. Beladen on-
det de thuisvealstriJd schlemielig veïl-oren vas. Gelukkig stonden ook vandaag rreer aLle
13 (wat een luxe ) neuzen dezelfde richting op en met tlrie overwinningen op rij' dus net
een hoop zel-fvertrou'wen, hadden ve de gang naar het Semper - vel-d gauv gevonden ' De

eerste 10 min. 'rvavede,, het spel op cn neer, met voor allebei de partiJen een Afgekeurd
doelpunt. nond de 15e nin. raakte semper het mogefijk on stefan uit een onmogeliJke po-
sitie te Scorerj, via een goed. olgezette aanval over rechts. De pret duurde riet lang,
vant via een hoekschop kopte een Semperspeler de gelijkmaker in de touven. l-0 mÍn. voor
het einde van ale Ie helft scoorde Semper voor de tweed.e keer, reer uit een hoekschop
en veer met een kopbal. De sterke thee had. ons 'waarsehijnlijk kraeht gegeven, vant a1

na een paa" minuten na rust scoorde Michel d.e gelijkmaker. Hierdoor kreeg LENS vleugel-
tJes of eerliJk gezegd Michel, r,ant hij scoorde nog tHeemaal. Even liet semper ons nog
sidderen door 3-\ te scoren, doch door een perfect uitgevoerde counter, hielp !íilbur
het hoofal koel en scoorde 5 Din. voor tijd ons viifde doelpunt. Na &floop van de ved.-
striJd verd onze vierde overvinning trots Sevierd. Complement aan aLle spelers.

-r-

Een blije speler.



VAN HXT JEUGDFTiONT

Algemeen kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, Chopinstraat tO3, Zrrl SV Den Haa6,
te1: 3970151. BiJ geen gehoor: 3635h8 Fred creDs.

lledstrij dprogranma A-B-C-D-E en I' .ieuacl,

Afbellen voor onalerstaand.e wed.stïijden al1een bij paul v.d.Steen (:gfOf:tr)
zo snel uogelijk doch uÍterliJk voor vrij dagavond Ip.00 uur. BiJ geen gehoor
bellen naai Fied Grens (3635h8), In uiterste nooal nog op zater.d.agrnorgèo .p
LENS (366ljl"h) na 8.00 uur bij iemand van de j eugclhonmissie.

t
I

Xlftel datun aahYang tegenstand.er uit/thuÍs terrein/ve1d sam. k. Lens
A1

A2

dect-4
1b
J.4

r-8
-t4
1l+
t4
1!
1l+

1b
l-l+
11t

LL
Ll.r

11+

1\
14
1)+

th
l-4
l-h
1Ll

1l+

1[

d.ec
dec
alec
dec
ale c
d.ec
d.c c
tlec
d.e c
dec
d.e c
dec
d.e c
dec
dec
d.e c
dec
dec
dec
clec
dec
tle c
dec

1[ .30
18. 30
l-l+.30
20.00
12,30
12.30
l)+. 3o
12.30

9 .30
13 .00

9 .00
l-2 . 00
10. à5
11.00
9.00
9.15

10. 00
9. 00
9. oo

11. 00
L0. 30
9.\5
9. 30
9.15

RijsvÍjh A1
Lyra A1
GDA A2
Triomph A1
Uestlandia Bl-
svr?5
Quick B3
vt,C C1
WIK C1
HBS D].
Die Haghe Dl
Blauv Zvart Dl
DSVP D3 (vr. )
Velo El
Vredenburch E['
Quick Steps EJ
!s0 Eg
RVG E3
Devjo Eà
Bijsvijk I'1 (vr)
Blauv Zïaït F2
HBS Fl+

Velo FL
Maasdijk F2

uit Sp.park Pr.Irene 13.15 ( auto )
thuis Y? 17.\5
uit Madesteyn 13. \5 (cDA)
uit Zuid.erpark 19 .15 ( Tïionph )uit Sp.park lloge Bomen 11,00(auto)
thuis V2 12.00
thuÍs Y2 1[.00
uit rt Kleine Loo 1"1.L5(auto)
thuis V3 9.00
uit Daal en Sergselaan L2.0O(auto)
uit Ockenburgh B, f5 ( auto )uit Dr. Mansvel-tkade /W 

Inaar 10.30(auto)
thuis v3 L0.15
uit Noordweg/WaterÍngen I0.15 (auto )uit Vïedenburchl'e8 8.15 ( auto )uit Nijkerktaan B. 30 (aito )
uit vTuyllspspark fz'neer B.l+5 (auto)
uit Sppark Pr. Irene B.t5(auto)
uit Oosteinde lV'burg L 00 (auto )uit Slpark. Irene 10.15 ( euto )
thuis t VZ 10.00
uit Daal- en Bergselaan 8.\5(auto)
thuis Y2 9.00uit Maasdijk 8.00( euto )

Bl_

B?
B3
C1

D1
D2
D3
Dl+

x1
E2
E3
E4
FC

E6
T1
P2
r'3
EI
F'

BIJZONDERIIEDXN :

-aanvezig Juko vanaf 8.00 uur: M, Ileuver en R. Vereecken
-gaarne oud.ers net vervoer voor: LENS A1rB1, C1 ,D1 ,D2 ,D3, El- t/m F1,F3 en E5
-Iees onderstaand.e kopy goed. door
-opstellingen a1s bekend met uitzond.ering 1.an:

o ï,ENS 82 :

o I,ENS B3l

o LENS C2:
o IENS DL:
o LENS I'5 :

Schad.ulrpro granna/Af gekeurd of niet? ?

M.vd.. Berg, E. den Hijer, S, Hoefnagel, M. Izendoorn, W. Klopstra., n. v. Leer i

wen, S. Merencia, J. Pronk, M. Pronk, F. Rienen, p. Srnoorenburg, p. Zee-
meiJer. leider: J, lronk
L. Abounarsa, M. Buytelaar, I, Ekren, n, .lagga,-, $r. de K1erck, M. Koca, p. Koc
B. Msaad, B. vd. Ree (??), v. vd. Spek, M. Urgeït, H. Vredeman.

. Leider: J. WittÍng
net N. Hoogvliet
met P. Dahoe ;

D. Arslan, O. 3aba, R. ten Berge, M. Boutier, M. Daniels, B. Netten, B. Sabrj 
i

M, Toka, D. Unnu, A. Veeren. l,eider: E. Lau.

De si:elers van A1 t/n C2 moeten bij tvij felachtige veersomstandi gheclen naar Lolatel TV'of d.e Haagsche courant rv kiJken of hun uedstrijd doorgaat ot niet. vanaf t B.l+5 uurlaten ze dit om de 1l ninuten zien. Dus niet naaï IENS belIen!! Dit mogen wel d.e spe-lers van D1 t/ur tr'5. Bel (3661311+) vanaf 1 8.00 uur (niet eerder) of je wedstrijd door_gaat of niet. BiJ incidentele afkeuning vervachten He alle spelers en de l-eiders
normaal op LENS op de tiid van samenkomst van de konpetitiewedstrij d. De leider €aattlan rnet juIIie Hat trainen.
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Neem je eigen sportspuLlen, voetbalschoenen , gynschoenen en een traÍningspak nee. Is.het 
hele progra imir afgekeuïd dan '^'erken ve ond-erstaand progr&nuna af. Neem dan ooh Je

eigen sportspullen (zelfde als hiervoor) -mee.

Samenlomst LENS
13.30
11. 30
13.00
1r..30
12,00
10.30
10.30
9.00

12.00

A1
BI

C1
D1
D)

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

tENS
IENS
til,ll D

tENS
IENS
TXNS
LENS
LENS
LENS

11. 15
11. 1r 5
10.15
10.15
B.t,

]-J-.4)

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

en A2 trainen
trainen
en 83 trainen
en C2 trainen
en D2 trainen
en Dh trainen
E2 en X3 trainen
-u> en -uo Erarnen
t/m f'5 trainen

13. 15
11. 00
12. 30

E1
El+

F}

Tïainen doen we zoveel mogelijk buiten. Mogelijkheden zijn op een grasveklje.in d.e

buurt, op verharde veldjes. Ja, zelfs het strand is een heerlijk alternatief. Pas in
laatste instantie gaan r{'e met de kleintjes Ce zaal in. Verzamelen op LENS. Itet klub-
gebouw is vanaf 8.00 uur geopend.

HEBIIALING HERHA],ING HERHAL]NG HERHALIIIG I{ERHALING RENHALING

Trainers woensd.agniddag

Door diverse omstand.igheden hebben d.e trainers van onze I'-jeugd hun aktiviteiten moeten
staken. Dhr. vd., Bosch is bereid gevonden om iedere uoensdagmid.dag van 13,30 t/n l-\.30
uur de trainingen over te nenen. Maar hij kan dit niet aIleen, We hebben irnmers
z0'n l+5 tr'-klassers, .Gr&ag heefb hij assistentie van 2 vaders (senioren of A-klasseïs rat
natuurlijk ook) of misschien vel een moeder. De bettoeling is: Lekker veeL kleine par-
tíjtjes, afwerken op het goal en vat basistechnieken aanleren. Dit a]1es in kleine groel
jes zodat iedereen veel aan d.e bal- is. Interesse?? Scha€.m je nÍet en neem initiatief.
BeL: 397015\ (Pau1 vd. Steen).

#Ï1, nog enkele enthousiaste vaders of senioren die .de jeugtikorri""iu zo nu en dan
wil]en helpen op de zaterdag. De uerkzaaIlhed.en zijn: het kl-aarzetten van tle kleine doel-
tjes voor de E- en tr'-wedstriJden, het ontvangen van scheid.srechters en tegenstand.ers.
Het in d.e g&ten houd.en van all-erl-ei kleine zaakjes en tensfotte het opruimen van aI het
materiaal. De beloning: veeL vaard.ering van de jeugd en van de jeugdkonrnissie, gratÍs
koffie en af en toe een gratis konsr.rmptie. Interesse?? Schiet dan Arnold vd. Donck of
PauI vd. Steen erren aan a,s. zateïdag. Het is echt nod.ig hoor!!!

Winterstop

0p zateratag 21 d.ecember spelen aIle jeugdelftallen (op El t/m E6 na) nog een vedstrijd..
Daarna stoppen r,rij met de tïainingen en het spelen van vedstrÍjden tot en met inprincip(
vrijdag 3 januari. Sl-echts een D2 ?-ta1 en ï,XNS tr'2 spelen in deze periode nog een zaal-
toernooi. 0p zaterd.ag l+ januari kunnen eI voor A2 t/n C2 inhaalkompet itievedstriJ den
vastgesteld. norden door de IIVB. Mocht dit zo zijn (wiJ denken het echter nÍet) dan kan
eÍ op ?/l of 3/1 toch getraind worden. Dit lezen ju]lie ríolgende veek veL in de LENS*
revue. Voor lr januarÍ zoeken wij Íoor A1 t/m C2 antlers vrlend.schappeliJ ke vedstrljden.
D1 t/n I'5 hebben dan het oliebollentoernooi op LENS ipv. op B Januari. Meer nieuws
volgende veeh.

Looptraining
0p donderdag 12 alecenber verlrachten $e de uitgenod.igde A- en B-klassers op de looptrai-
ning, Een week later, d.onderd.ag Lp decenber, de laatste looptraining rroor d.it jaar.
De C- en D-klassers zijn dan aan de beurt. De eerstvolgende looptraining is dan pas
lreeI op dond.erdag 9 jenauri voor de A- en B-kl-assers.

-7 -



A.s
den
f1

.E].ftal foto' s

' zs,teralag worden er elftelfotors genonen va.n 82 en 83. Daarns.ast zulIen de besteL-
foto's van afgelopen zaterdag vorden uitgeàeel-d. Enkere speLers (c2) noeten nog
,- betalen. Doe dit &.s zaterdag,

TienJ.and.enspel

0p zateïdag 21 decenber spel-en E1 t/m X6 geen voetbalvedstrij d near een Tienlandenspel,
Arl-e sperers en leLders vervachten wij natuurlÍJk op deze zaterd.ag on L0,30 u.,rr op LENS.
Per tean vord.t de speurtocht met opArachten gelopen. Na afl"oop (t 1!.30 uur) nog èen
verrassing. Meer nieuvs volgende veek.

Pupil van de week

Hel-aas de snelle rechterspits v8.n ï.,8IíS D2, Tin Jozee, bleek ziek te zijn. Netuurlijk ber
Jii bii de eerstYolgend.e thuisved.strijd aan de beurt Tim. Zijn vervanger ïas Dennis vd.
steen'.Niet zo sneL als Tim maar ook een.speler v&n LENS D2. itiJ schràef een verslag:
Omdat Tim ziek was (gauw weer beter vord.en) nocht ik invaJ.len. de vedstriJd LEI,IS 1 -H.B.S. l- vas voor IENS ' Ze hadd.en tle vedstrijd. in hr:.rr zak. Ik moest ze alleen vertellen
in de rust d.at ze d.ie bal tussen die paren rnopsten kriJgen. Na rust gingen ze dus maar
snel aan de sIag. Het verd na een k!.r&rtier l--0 door Marcel Endlich. Naalerhand naakte
Tol- 2-0 en 3-0. En zo had IENS teer tvee punten, Het vas hartstikke leuk om 6pel-eï van
de week te zijn. l,Iat ik leuk vond vas dat Maarten in d.e besprekÍng precies wist'hoe.
HBs zou spelen (afwachtend. en net tvee spitsen) en hoe IENS ds.n zoll moeten speren. De
beste ïJENSer voncl ik tr'red Sp& en alaarom vilde ik net hem op d.e foto.

Dennis vd, Steen.

Bi,leenkomsten t rainers/leiders
Voor de J eugd.trainers /leiders wortlen er de komend.e periode een aantal sessies gehouden.
Zo is er biJ VIOS aa.n de MeLis Stokelaan op vriJdag 13 december en noensdeg 18 december
een tweealaags progreJnma sa,mengestel-d d.oor de fl1,"8. Het motto is lees voetbal, coach beter
De bedoeLÍng is het om eerst een d.emonstrat ietraining bij ale lronen en vervolgens te
discussiëren over het Jeugdvoetbal-. Met name de trainers van onze Jeugdteams kunnen L,iJ
d.eze avonden van harte aanbevel-en. Aenvang: L!,00 uur. 0p vrijda6avonà r0 Sanuari een
ïiJeenkonst voor d.e Leid.ers van onze el-ftelten/teams georganlsee"d door de N.K,S. De te
behand.elen onderverpen ziJn:
1) Agressie in en rond d.e velden + ro1 van d.e aanvezige ouders hielbiJ.2) Connunicatie binnen de vereniging.
3) Napraten met hapJe en drankje.
lle verÍrachten veel trainers en leid.ers op dele avonden te zien.

Kontributies

UitsLa.Een .jeusd

Enkele Jeugdled.en moeten nog wat kontributie betalen over het vorig seizoen. Dit kannatuurliJk echt niet. overmaken z,s.m, op giro 336?11 tnv penningnàester I,ENS of kon-tant betalen op LENS. Verd.er is de helft van het huittige verenigingsJ aB.r al ueer voorbi;
Minirraal de helft van de kontributle over die seizoen (galge) frÀa àf-ti;1 ale penning_
meester binnen noeten ziJn, zover ziJn wiJ nog lang niet, Kon op outters, regel het nog
even voor eind decernber. Dan kan LENS net een gerust hart 1-p!2 in,

IJENS A].
RKAW A2
LENS 81
ADO 83
IENS C].
BAVA C2
IENS Dl
LENS D2
I.,ENS D3
LENS Dlr

LENS E].
I,TNS E2
IENS E3
LENS El+

LENS E5
LENS E6
Quick Steps F1
I.Ii.ppolder F3.
Duindorp SV F2
GDS T'1
Fijsvijk 5'2

- Scheveningen A1
- LENS A2
- BWH 81
- IENS 83
- DevJ o C1

- LXNS C2

- Vredenburch D1
- BTC D1

- Quick Dl
- RKSVI'I D3

_ DHC E1
- tr\r11 Speed El
- Scheveningen E2
- SchevenÍ.ngen E3
- Quick [f
- Die Haghe E3
. IENS F1
- LENS F2
- I,XNS T3
- I,ENS E){

- I,ENS F5

L-1
t-o
1-t-
0-9
l+-l+

3-3
1-L
3-1
T-0
)+-3

1-3
5-10
0-2
?- l

o-5
,_q

t-2
5-\
0-[
2-O
7-o
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De konpetitie schiet al a&rdig oI). Dit veekend werden alweer de returns gespeeld van de
eerste kornpetitieronde. Eyen iets oyer de prestaties van onze teams:
LENS A1: haa geen noeite fiet Scheveningen. Het'werd "s]-echts'r l+-I naar veL fieer tvee pur
ten. rs-Avond.s lekker Sezwomllen in het golfsIagbad.. Dit b1íJkt echt een succes te zijn tweest vant a.s. vriJdag gaan ze veer'. zaterdag RijswiJk, een here taaie pLoeg, yergis
Je hieï niet i hoor.
LENS A2: zonder }Jilliam (bLessure), maar ook zonder Darren en Roberto (vaar waren juIlie
Ïo-ëË-tn 6-2 overwinning' zaterdag naar GDA. Die spelen 2 pouLes hoger. Tegenstand????
LENS BL: kwan lrat gel-ukkig op 1-0 voor (sl-echt veld), Maar evenzo ongelu]rkig terd het
l--1. IENS speeLte te slap voot rust. Daarna ging het veel- beter lr€,Br Bl vergat te scorer.
Het bl-eef 1-1-. Zaterdag WestLandia, Succes.
LENS 83: versterkt met enkele spelers van 82 (bealankt ) naar AIO. Dit was een makkle en
het werd 9-0. Nu lreer op eÍgenkracht verd.er, zorg ervoor dat je iedere week oanvezig
bent en zoek toch nog naar versterking voor alit tes,rl.
LENS C1: speeLde nÍet zo sl-in en kwam met 2-0 achter, Twee schitterende öoelpunte! be-
tekend.e echter snel 2-2. Daarna 3-2 achter en \-3 voor, Nonchalant slel zorgde ervoor
dat Devjo b-l+ maekte en Dick terecht boos vas.
!,ENs c2: sleepte evenals vorige week een keurig 3-3 eelijkspel weg nu bi.j RAYA. BÍj iusl
2-1 voor tlaar vlak na rust toch 3-2 achter. Hard. werken leverde de 3-3 op. Volhouden,
LENS Dl-: nog steed.s ongesJ-agen naar het gaat wel noeizaa.n de laatste veken. Vredenburch
hvam met 1-0 voor maar fsmaëI scoorde de BelijlÍnaker. Probeer te bl-ijven voetballen ennÍet 8,1 te veel gs,an pingelen hoor.
LENS D2 - B.T.C. D1: 3-1
ïIij taren in het begin aL sterker. Dus ve maakten al snel een goal-. Het tean was uel
hàl-f gehandicapt, tant ik rlas geblesseerd, Martin en Tim voelden zich niet zo lekker en
al-s Erdem dan ook nog kotsend. het veltl verlaat moesten ve.Ismaël- en Abd.oeL er maaï biJ
haLen. !e rust stand was L-0. Hèt begin van de tveede helft d.acht IsmaëI dat het basket-
bal- vas en nan de bal- met zijn hand mee. Dus een penalty voor BTC en hij uerd benut 1-1,
Later naakte lsinaë]. 2-l_ en 3-l-, En zo gingen vij met onze punten het veid af.

Dennis.
LENS D3: een hele goede partiJ voetbal van D3, De tegenstander was iets ninder sterk en
tlan blijkt D3 dus best goed te kunnen voetballen. Volhouden hoor.
11 wiI mijn leiders en alle spelers van Dl+ bedanken voor de nooie doos met ruimtelego
clie- ik heb gekregen ondat nijn po.Ls is gebroken. Ik mag van de dokter looptreíning àoen
en'over 2 veken nag het gips ers.f, Na de lrinterstop kon ik Heer voetballen.

Steven Alting Dl+,

LEN$ D1+: het laat spelen begint te ïennen, BKSVI,I en ju-l-lie speel6en een hele 1euke span-
nende wed.strijd. Dl+ vas net iets sterker en won met )i-3.
LEI'ÍS El-: eindelijk is het dan zover. IENS E1 verlooï d.it seizoen lroor de eerste keer van
een dlt keer beter voetballend DHC. Geen probleen hoor. Het hoort er echt bij.
LENS . E2 : 

. 
speelde de eerste hel-ft nog best ve1 aardig. De tweed.e helft werd. er nauvelijks

nog (nee) verdedigd. Iul-1 Speeat profiteerde híer van. Bij balverlies niet stil blijven
staan ]toor.
I,H'ls E3: in dit tea is verdedigen altijd al een probleem. Aniel keept heel sterk en coris een rots in de brancling' Ook Roger probeeït goed te rerdedigen. Dè rest denkt slechts
aan aanvall_en. nit ksn natuurliJk niet.
!EI§.:!t von veer nu net 3-L van scheveningen. A.s. zaterd.ag ïeer naar DSo ms,ar nu tegen
E9. Hopelijk is er voldoende vervoeï.
IENS E5: Quick vas echt te sterk vooÍ jul-Iie. Dit kan gebeuren. Goed. ïas het dat Julliebleven proberen te scoren. Ju11ie deden goed je best.
LNNS E6 - DiC llache E3 c_Ë

IIet was een gritnmige líed.striJd. Toch hebben de LENSers zich goed. verveerd. Somrnige spe-lers denken dat ze moeten voetbs,llen met hun nond, Echt niet! Volgende Heek noeten 1íe
heel vroe6 op. Laat nu eintlelijk eens zien vat jul1ie kunnen!

-9-l-i:'*:r.
t'.t'L'.t L

Ju11ie l-eid.ers: Teun en lls.ns .



Quich Stcj)

l{i:, hr.t, vcriir.ri virn yLiritlíJ wech, girr;lr:n vlrl rflL'I, itr hcL 8c ]t t;,-r')roc t'r t htlt; 2-2 geJ.í.jkt;|eÏ vrr:

rle vori6c e tÍnfct.iDfi t,ctÍen (lui.('k Íitt'rs, rr:el l; re,1e1i.ik Io$ j.lrieve hoÈl) nÍrar de uitwedstri,
t(]c. LTirrnuet. wali hÈt d,ri, I,'r:cddJ Í'l.irrk;:rjuh ol; hq:d Ls.il, Kcvill vs$ (lc :r'.I1ïitI1er voor hem'
Vo.lluf hÈt bq1,1in v.:.ur r:lc *rldl;1.r'ijt1 É!:L;[{ IJ1NC y!.)-1. rruur ts aitnvitl. le i;c6c'I]aanYelf e n 1.'er-
den strcdt; go(i(l 11l'$cr;irgcn cr) .l.uk l,(, r.l;r.L rii.et helt:mrL+1 , dirtt wíili 'l'otruny rle betfoulrbilre
EIuitFosL vu dilÍllJ. ,!iraurrcI. r.rir:.: lr+:t tLlrrr'óttt dr-rL (irrick :r!tep$ doot' eeU onht)ud.bo&r schot op.
kwirm. I'+rru y trclk ;lich, 6í)Iuhhi.g voo.r' rlc rest vun tle p)c,46. hi.er weitti.E-', vall aan erl l)lee
dÍ)ol.giriu! net hel tíEi(en v jtlr ;.1,;trrlc -rt:rld.i. ttig(]I1 . l)(: al'ËrJ.operr tiJtl Ëetcurde hÉJI nOB3.]. eells
dirl,, n+ een achLcli;LÍmd fliel. ítcer r{cï'íi ov(rr6sspecfd etl dt: kopjcs gin6el hongen. Dit he'

Eebeut'de di't 4nidel.i.ih rr iLttj, ' ilct vlr'*:, nl:!DÍ'dc jongens voe:l-den d.il t ve de:-,e 1ícdstriid
Fondctr vinrren. .[rr dc t,vccde ht:11'1; {Iirscn Ne cr oll nieuv J'J.ink ite$en aan. 13ij 'r'en gewe]'
digc aartví!.1,, tueL gocd 15;1n16s1:-.1.x,,.1., hrellcn lrr: on:;e verdi-ertdc tcÍ!eltgLral.. Slrll-rkr:rJinc was

ile trii,eirrde: Li jke mahcr. \,I(.: 'Lr1(r',ï,n prirrir. dí)ort1:ai1r'r er) i\chncd :';coordL: hír.11'eruege de tveed,
he.t ,:L i-j- vc,o] cns. .Iau, nel, :ri.ltr bt:d.yr"urrne.r aírD. hreeg );c{: span'rn beníruwd' mrtar iII het
veld voei.de ih d'i,t di.t nieL lr,)di8 vo::. .Ut Hor( klr)sse r;ctpr:r:J.tl on op heU eind hield
Ton n.y uog ceu pr:gr:i l,(1flcrr, l.luL r:cn Ccer:1, d(r,r: ,:,';c':ruinni tt1:, ntt:t {ío(;d silrlen$pel en vecl
speeilvreu6;de. (i:rrrí' jcr16q115 , \'ol.houdclr ;1e ! l,Íirjí; .

vliplrotdr:r !-1 - I,IiNS I'iq it lt

!rj-c a.'|.-lt-'un rril; diI verËl-aí:-t mor:1; lci',au hoe dr: vcd;Llijd va.$ heeÍ'l; ()c]IL pech gchsd. Deze
vcdritri,jcl is voor dics,:ue (lj.e c1' bij Hsren :r} tlcn vcr'.1l&E op -e.ich :;e]f . Vatud.aag noestc
i:nrc. Fllr Ljer l,cgcn Hj.pl)ol-dc.r ccn Leon da.t no{. È:e('n wedsrtriiid verlorc)) hud, eu bijna
6(:en tcÉ;cn doÈl.pun{; rrrr:crib i.rrcassercn. $ri dir,n begirrnen wi.i lrun llorrt wedsblijtl, nouwer
o.pgestreol'L htrpjes vooruil, en . voet l)i1.'l-Ien. !;u dirL ve gÍrtffr':]r voctbaj len bl.eek aI snel.
(Hippoldcr duchL i.ehel rJib vr':r'di; ecn rnakhic) Dor:r' cer 6r;wt:J.rlige ïiI van icdereen, en
ech b ook j.ed.e reerr , scc()r'den ri j a.l.rir ecrste , G-.1. . Dj t hrld \,lipt oL(lcr lx)$ nooit nree gelnaa
clr voordill t,ij v&n de s':hrih bcho[i(,]n wal'er ]ias htrt ]loli.lltl Q-e. .ls. ett t(,en dschten viJ he
vorrit een rnirkkie, of nict Ílcr[s'?ï: .,\:l- l:rcld verrJ het 1-;: cn r]ot; snelLer. verd heb 2-2. I)
nquuen z;ahten uÍ', de koljcs 6i.nÉcl] u:rrl-iËr$, wa.alr:rrnï l.Iie zír.i het; ze66en. Iilaar hj crtloo::
ïeld heI al Í]Rel- lt-íl vor:'r' onzc !,cgcnrlt u.,ríJ('r. 7;ou lripglJ.dcr díln l,oeh ae goed zijn en ve
cerl heluboel docl-I)u,rben gailn r[+hi'r], rioc L(reil. NrL ltiIL .'Irurïijz:i rrp:e n :itr ltet veId, en Hool'

Jcs vrn ol:ie va$Lrr v i. i;r;e-[.ab..1r-r r (]ic' ;:orl ïorri) ginlr de ii';l t,,rej Ir uct:r' (,lr.'rÍlien, De nouvert
$insen oin orrrlrr)oÉi: de honjr-.s ,r<:onrit. lilrr, jà h()or rt.1 r.;ucL vel'd. ]r('1, lr-3, We kunnen hQt,
hoolrlc ;e de jon6enÍi dcnhr:n. l)urr' 11i u;i-crrr:c !rce!' kn,:,khertd rrr.cr elhe rr]iI1mel,er, el.k+ar'
helperrri cr1 eIhiJÍu' alr.nvi.iz i * j.ngeD 6tvcnil. ?,or: htrl; di)r) rroij hulluen. (Jorrgr;;1. ik )irct'6; ht'i.
§:r bcnliuïd v::Ui, specl ili.r.: bof ncu o1.Cr, pr;.k 1I'rlie trrl, r.ichit':L n(.'u, íJIl.c'- spool.: Le dool
rni;!rr hutrl-d, r:n .:oh tLcror t'ir-: hooi'derr rru di()6\'nc atje er bi.i w:rrcn. ) Drl't- kws.nr \'Jj plrofdst'
ïcer, nrlÈ lrt), 6-re1uhkj.5: Hj-.i he.bt)cn U" t2:r1r een aatrvo.l ovr:l Linirr-: jrL, t;,..'e jàalàà L-lr. t1{rg

dat,,r kviunc;r :ii j vcer, ;1;.unrrrer )-I . iíaL jrrlti+ coh pr,-''lrct:rr1cn t)et 1r.r ktq' iriern'] Írtoed.í
net niel. 5-L blcef het, mcal rle nrouven bl-even .Jnlliool: dc ko.t)jus bicvclr cvelejrid. Jon-
fiLius, cn ru (ierls Élcen uaIr;clr, .jrr).iic' lrriltr..:tr aLs c<:n ':chL !r'anr t:(]JI.r'cld, julJ-ie hcbbe'n c
rret zrn slIcn vrlor gc;olFo dat ih var;irvonrt nirll, ,riia.r cl}jr :;lrunnon(lc filur 4a ki,jhcri,
í'ón tirri l1eI pcr di,,g; j. i gr:no(rg. ii:n t[e L ,; ' u ii1lcn ,:o door' ()!'r we Eu.l Lc rc,1: bee J- vet'1 IJ
i;ier i:r,'lrbcrr. Uïs hct, llt:.t,:.r,r' tatr:r'rlirg.

liuud .

Duindorp 1'2 - LlJNrj I,'3: 0-lr
oJr,.,è j.JnSCnÍ spccl,den vand.-!irE Lcserr euu 1,r:nn vlrn .ir)llj;ctl!; crt rr(:isj,:s. iicI sLoníJ s.l vr:i 

"isnel 0.-i dooL. cen zuiveÏr: hat;l,rit:h \'an C,)sk. 1r] de i,wecde l)c.Llt su()o].de lttichael nog. 0-
Iiobbie 1,crricht,o nop; ccrr liooir: t'c<ldi riqi vnirl.door l)rr,.U([or! niet, to't; írcoren k}Ian.

'I'r't v<r [g..rnde u,rt,]'i : $la rce1 ,

$ .lfz - l,I:NSl li'l: 1-íl

(;tlíi l'1 - l,ïrNti r'l|
JullÍc lrt':bten gc-voclrL,]n ail; -tr-:cuweI rrL:r|J,r bcflas rlc ta1 rnocht er UIevoírB riei; in, GDS

kvaft oflr.ertlieud op .l-Q 911 l,lrsrr 1; Lronptqr'u vi-;] rrrr:;c mí)ltNer roÍ! ,rcrrii cerr kcer op. Door
Inc0 z'rr itlleÍr narr vc-'rt,u 1,e t_:i-Ian krec$ 0l)Íj .-rr:rr rj.ïll3l cn vcrd hct, 2-0. De t$er:dó he'IJ:t
rncL eerr r+rrdc.r'c kcr..:Lrr-'J'girr6en vc wecr .'f.ar'leirIlcn rnÍritl rÈt :rLs irr <1e Ic lreLft heb nochL
nict Luirkcn. V,:r1$cudc liocl vi'r:r ',lu ylei,blllen cn (llrr lroren we vcl.
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Afvoeren al,s 1id
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0953 J. Wasserman vord.t Hengelol-ean .[9, B, Z5\, JH Den Haag, teI: 321\092.
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*Betaling dient per omgaande te gebeuren, door overrnaking op girorekenÍng 336?11_ of
bankrekening a2992?229 Rabobank Den llaag, t,a.]r. "v.v. LENS" te RijsviJk, onder vemeL-
ding ven "BoETErr ' 

Het Bestuur.

Van cle redactÍe.

boeking
boeking

§ Lo,-:
t ;?o,-:

!

I

Dít is de laatste LENS revue van d.it 1991-, De eerstvolgend.e LENS revue zal op d.on6erdeg
2 Januari of vriJtlag 3 Januari l-992 biJ u in de bus glijd.en. TerwÍJ1 wiJ dit alLenaal àa
het papier toe vertïbul'en ziin er wederom, noed.eïs van jeugdLed.en de kantine in een ge-
zellige kerststemning aan het on tovcren. Hulde aan deze rnensen. Ook voor ons ,ran de
re.dactie is het goed o4 gXqn terug te brikken,.nu viJ zorn hal-f.seizoen bezig zijn. rn

rlhet palrveg éen hali ;aór Ëéertr u.-toch nel t"i 'één 
en ander pLaàtsgurond"n r:óndom en bin'

nen ons cluppie. Zefis zo.VËét dat "d.é'lokaLe peïs er aqndacht aan schonk. En er vond.en ,,1

nog meer toch vel treurigg maar hennel-iJh niet aan te,on1k6mg. feiten,plaats. Voor een'il
conpLeet nieuwe en onerviren red.actie ws,ren het toch lastige tijden, oràa*t 3. aan de ene,,
kant de leden vilt infómeren over deze feiten màar aan de and.ere kant d.e cLub niet net'
eventuele publ-ikaties wilt schaden, Trorivens d.oor de gebeurteni ssen 'rondon ale B-selektÍe

' van onze i eugd heeft Màarten de Heyer doen besLuiten àn ne-t onnidd.elijke ingang ziJn
deelname aan de redactÍe stop te zett,en. Wij, Theo en Jan, betreuren dat ten zeerste.
Natuurl-iik moeten viJ ziJn besluit re:specteren en doen dat dan.ook, Enke] de afhandelin{i
ervan vinden wiJ Jamler en zijn daar ook een beetje íreurÍg om. verder denken vij aat, ,,. 1thans het moment is.aangebroken om, zoals dat dan zo rnooi Luidt, de rijen te sluiten; ;..
En dat iedere betrokl{ene over wét he(,ft pleatsgevónd.en het zwiJien e,,iou doei ói rr.t,'- i
moet naaï de velentÍ,oorde1iJ ke bestuursLeden ziJn. En nu het voord bestuur i.c getallenr
komen wij direkt op d.e toekomst van LINS. GiJs llangsdè]ijn schriJft, hier ook over en vij I' sluiten ons d.aar zeer besList Èi; aart. Zojuist .ziJn wiJ getuige geveest v&n de Algemene l
Ledenvergadering. Alhoewel d.e opkomst groter vEè dan afgeLopen Jaa.r, Ís het echt iriest,
om te uerken hoe veinig led.en in feite belangstelling tonen'voor het gevoerde beleicl {
cq het toekomstige beleid. Er werden echt belangriJke nededelingen gedaan n,b.t. de toe-.
konst van uw cLub. Js.nmer dat U er njet vas en toch vs.s dit de gelegenheid om het be- I
stuur vragen te stel-len of om uitleg te vragen. He! gaat ons thàns iu i"r o, u een coií-pleet verslag van d.eze A,L.V. tè geven maar vel wi]Ien wij U nlel-den d.at door het bestuur
Garard v/d Steen nggmaals van. harte l{erd. gefeticiteerd mei ziJn eervolle benoening totrrGoud.vink'r . Boventiien bedank-te Hans v/d Kiey het huidige bestuur. f.rl"t n*u 

-"uiàtË 
;;;"ziekte afvezige Ad Coret .bedankt- voor ziji: tomeloze inzet als voorzi-tter Ín- de afgelopeï

B jaar. Eovend.ien bedankte lIans het bestuur voor de moed, getoond bij het nenen va.n toch
ve1 noeiliJke beslissingen. Dit alres verd door de A.r,y, bekrachtigà net een IuÍd ap-plaus. Dsarbij vergat llans v/d Kley zeker niet aI die mensen d.ie eï zorg voor d.roegen
on Uw club thaaiend.e te houden. HÍJ bracht vaarlijk een hulde aan aI die, meestel, ano-
nierne mensen. En daar sluiten viJ ons gras,g biJ aan. ,I{iJ viflen dan ook besLuiten met
u a1Ien een zeer geslaagd herstfeest .toe te vensen en u en u.w. partners een gezond, spor-tief en ee4 vreselijk goed 1992 toe te lrensen. Misshcien tot ziens op d.e nieulr..jaarsrecèp-tie op 1 Januari f992 te 1l+,30 uur,.na afloop van.de niet .te nissen nieuv;a arsiedstÍi: a,
op LENS. 1 ; i

:tj

-1-

Redactie.



I ianuari 1.992 Aanvang 13.00 uur oud LENS - Huidig LENS.
Woarsch:! j nliJ k d.e eerste thui sned.erl-ae.g voof d.e boyrs van Maarten.

tr|tervieuv
I{a d.e Algemene Íedenve}Eedering hdd de iedactie een intervieuv met Geratd van den Steen.
i,4ocht U het ncg niet weten: de op 10 december 1991 benoemde "Goud.rink'r, Nada-" ruij Gerarri
tlogmaals van l:arte hadoeE gefeliciteerd uet zijn benoenring vroegen wij hen uauneer hiJ
voor het eerst hennis droe6 van het Íeit dat hiJ genomineerd vas. Geïard: rrDat ves medio
ohtober. 'Ioen werd ik gebeLd d.oor ene xxijnheer van Eerkei. Deze man deelde ni.j Eed.e Aat
hij deel uitmaakte van de cor,missie rrDe Goudvinkrr, en dat ih vas genomineertl tot deze
benoeming. Na dit teiefoo:itJe, \f6.ar ik overigens zeer door verr.ast rrerd, ging alles heeL
sneL en bovendien werd mij toch $el- het 6én en ander duideJ-ijk. lJat vas uameliJk het.ge-
Ya1. MiJn Lieve vrouv Ànnie had. de afgeiopen tijd r+el opvalLend vee] contact rnet é-d. Coret..
ik had haar daar al- eens over gevraagd- tenslo'r,te je ïeet uaar nooit- maar Annie bezvcer
tiii dàt eï niets aan de hand. l"'as. Na da.t telefoontje van dÍe nijnheer van Berkel bleek
dp-t het besiuur en met nene Ad. Coret É.chteï deze benceming zat en dat Ànnie- a1s het
iíare- j-n het, compiot zat. 0p 10 dece!0ber 1991- heb i s-avond.s in de Houtrusthal uit han-
den ven d.e vcorzit'r.er van die comnissie de ex-uethoude:' Piet Vink deze oid.erscheiding
Eogen or:r;vangeD. Deze ttpri;stt lles',,aa+, uit een oorkcnde, een geld.bedïag \,an Í 10C0,- en
een geldted.r'eg r.an 5 250,-. Die Í 2r0,- rrag ik testeden en ih denk dat ik met Annie een
heel geze1l1ge ar,ion d ga eken. tr'ont det verdient zij zeer zeke:.. De f 1OOO,- r,rag ik bin-
nen nijn verenigin8 uestecen. Een echi; doel heb ik nog niet voor ogen. Ivlogelijk word.t
er iets in de keuiren varl íle kan'tine ,ran .I,ENS aangeschaft. zo is het d.an nisschien rnoge-
liJk dat ieder. LENS Lid hier prcíi,l+- van heeft. De avond. op zich is voor nij heel
irldru'kvekkend geueest. l4aal- de r,reesre i:ldruir'heeft toch op mij gemaakt het feit dat ir
dit a11es te danken heb ep-n n5i1 eLub LïNS. Het is echt een stuk vaardering. fk ben
niet slleen trots ma€rr ooh heei vereerii".
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ln l{enorian l.IÍn HuAens

Zo kort na het overliJden van Ton van den Bemt is uederom een LENSLid van de vroegere
jaren uÍt d.it aard.se leven weggenomerr, slechts 68 ;eren oud. Ik kende heu reed.s a1s
Jongen van L0 à 12 Jaar als leerling van de Herschefstraatschool. Enige tijd later verd
hiJ Iid van LENS, wat hij vele jaren is gebleven. Voetballen was hen een groot genot,
niet on met groot gelreld. te overheersien, maar hij wist op ziJn niveau heel handig met
de tal te spelen. Maar daarnaast had hij nog een andere hobby. Waarvan hij ook genoot
en vaardoor hij anderen kon laten me<,genieten. Hij kon nameliJk uitstekend toneeLspelen,
I'at in die tijd biJ LENS zeer gevaard.eerd. verd bÍj de jearl-ijkse ter-ugekerenale tr'eeste-
liJkheden. l+O ;aar was Wim verbond.en als retlactèur van Sljthoff Pers B.V. en nog langer
heeft ij in de St.-Agneskerk als IÍd en Later.'aLs voorzitter.van het koor Jubil,ate Deo
in l-aetitia God lof toegezongen en d.zuarmee,de parochianen tot de lleer ven leven en dood
gericht. Het zaL rrel nienand verbazen dat l,lim, nu hij van hÍer is heegega.an, alIerlrege
saar hij bezig is geveest, hoog geprezen word.t. ïedereen erveart ziJn overliJden als
een genis. TaLLozen hebben hen in d.e kerk en in het crematorium begefeid om hem de eer
te geven die hem toeitont. Dé vrouv vr:n lJim, ziJn kinderen en kLeinkinderen zuLl-en on-
danks hun droefheid toch ve1 troost Yinden, nu zij ervaren hoe gunstig er terecht over
hem l{or-dt gesprpten en geschreven. Zotn rnens vor§t nooit vergeten. Hij,ruste in d.e vred.e
van Goói. --'

P.J. ,,

De E + ,1 gup;

IB

Na lang zoeËeng lukte het. geJ-ukkig nog net op tijd on een kundi§e razende reporter te
vinden in de persoon van Ben osse. Ben, d.ie altiJd. een held.ere blik op het voetbalspel-:
]etJe heeft, bevijst dit gegeven net een kunàig verslag van d.e voor LENS zo prima ver-
loDen vedstri id. Ben ontzettend bed8nkt voor..je inzet.r.'' r "

IENS 1- V.V.P. 1

laat l{arry Dietz ons veten, Die dag ver-
ziekenhuis, Onilanks eerdere verontrustende
e te va11en. llar]'y I1et ons veten dat hij
enkele beperking heeft. Hariry tedanht het
e, Fom vd.. Hoek, Joóp Wj-I1ens en nog vele
hiJ een j,eder Prettige Feestdagen een een
pen je weer snel op het voetbalcompLex te

8ed

.T
In een ijskoud. Zuiderlark, vaarin ue dit keir zonder I'C Den Hsag hind.ernissen, binnen
konden komen, Boest ].ENS ziJn l-aatste wed.st-iijd. voor d.e winterstop speLen_ tegen d.e nu aL
Degratlatie kantlidaat VVP. Dat het ge€n vereltl vedstriJd zou vortlen. vas vooraf a1 duíde-
liJk, daar het keiharale veld geen goed. voetSal zou toestaan. IENS ging van start in een
wet ongebruikeliJke opstel-ling net MErtin f,Èijentlekker in de spits, vaarschijnliJk ee-
gens het ontbreken vs.n John van Tol- en een i)ersoonlijke fout van 0scar vd. Laar. Echt
lekker liep het dan ook niet, na€.r I,E'NS speéIde aluialeliJk beter de,n V.V.P,, dat vriJwel
geen kans,zag een behoorliJke aanval op te'Éetten. Na 1! minuten resu-lteerde het LEIS c

offensief in een fraai d.iagonaal ochct van frarco op de paal. V.lak voor rust bracht een
pass van'Fred Marco in stelling en tleze deèl vat van een goede spits vervacht mag arorden i
en schoof d.e bal langs de V.V.P, keeler l--0r Na rust was het weer LENS, clat het initÍs-: '
tief had, riraar het heilige yuur brandde oplëen lrat lager pitje, zodat.V.V.P. ïat meer,
meestal door counters, Ín de wedstriJd kwani. Na I 10 minuten resulteerde een verdedi-
gings fout dan ook in de geliJkmeker van d.e:turbo spits van V.V.P. De LENS aanhang
hielt zljn hart vast, Wassenaar lras nog niet vergeten, De spefers gelu}kig ook nie't, ,

'vant er wercl weer gelijk keihard gewerkt, và'zrrbi; Fred Spe voorop ging in d.e strijd.
Het ves dan ook Fred die halverwegen tle tveède heLft de beL freai veroverde op d.e achter.
1i;n van de tegenpartij, en deze voorgaf oplhet hoofö van Marco, die even fraai de bal
in de andere hoek kopte 2-l-. De vedstriJd v-as gespeeld, vlak voor tiJd was het ïeer'Fred Spa die d.e ba1 panhlaar }egale vcor Patjick Bosnsn 3-1. Een leuke, maar koude Did-
do6 met sls resultaet LENS in de Top 3 en óa de lriDterstop gea,n ve gevoon verder, nog
J-0 wedstrijtlen en hopenliJk het maxj.nrun aah'.Punten.

Ben os6e. f
Bedanki e ;ii.
Dat vriJdag de l3ale zeker geen ongeluksdag.]s
liet hiJ nameliJk in bl-akende gezonalheid het
berichten bl-eek het gelukkig allemaal zeer fle
geen enkele, en voor de dubbelzinnigen, gedà
bestuur, de A-selektie, LENS 5, John vd. Lu'bb
and.eren vooï d.e belangsteEing. Tevens venst'
gel-ukkig nieuwJaar. Halry tot ziens, en ve.ho
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HET LIJDEN VAN !E KIUBKTJEDING
ÏuullÍUuBIIIIIIInIIII]1IIII]I W

Voor het besturen van een voetbalklub noet ie beschikken over een grote opofferingsge-
zindheid' veel- eneïgie, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht . ï,ENs-voort zítter
Ad Coret is een paar maanalen geleden tot de konkl,usie gekomen, dat ziJn kr&chten begin-
nen te sl,ijten. En daarom heeft hij toen aangekondied de tijd rijp te achten on de fsk-
kel- nu veer eens aan een ender te vil-l-en overdragen. Degenen die weten, hoezeer Ad zich
gedurend.e die acht Jaar heeft i.ngezet, durven het niet in hun hoofd te halen om te pro-
beren Ad. op andere gedachten te bren6en, Zij beschouwen zuLks afs een oneerbaar voorsteL
En zo is rt ook. Het liefst zou Ad - en zouden zÍJn ned.ebestuurd.ers - afgelopen naandag-
avond tíjdens d.e Algenene l,ed.envergadeïin6 in staat zijn Beveest een nieuve kandÍdaat-
voorzitter voor te dragen. Irlaer helaas bleek dit niet nogel-iJk. Het zittende bestuur is
er niet in geslaagd een persoon te vinden, die voldoet aan de voor deze funktie benotlig-
de kvaliteiten èn ook no8 in staat en bereitl is daarvoor de benodigde tijd beschikbaar
te stell-en' I{at nu te doen? Het zittende bestuur heeft er nu voor gekozen dan maarwat
meer tiid te nemen om naar een geschikte nieuve voorzitter te zoeken en daarbij hulp van
buiten het bestuur te vragen. Yan de alenkbare noodoplossingen vindt GiJs dit niet eens
de sLechtste. Het is in het verfeden ver vaker voorgekonen, dat er een ttformateurtt, of
een rrcommissie van Soede d.ienstenrt aan te pas moest komen om.!ENS lJeeï aan een bestuur -te helpen. l'le zouden misschien Liever'Éebben gezien! dat de ke.ndidaat -vborz itters ston-.
den te dringen om d.e hamer ter hand te nemen. Bijvoorbeefd zoal-s de voetbaLkl-ub Voor- 

,burg vorig iaar meemaakte, tcen een kandidaat zelfs net een rek.Iame-vliegtuig zichzelf,
a,anprees. Zulke situaties zijn en blijven echter uitzondering Ín het ams.teuï-voetb8 l- ,
vereldJe. Bovendien: Een voorzitter mag best een hoogylieger ziJn, maar aaan hichtfÍet-
seïs heb Je geen baL' voorburg koos daarom ook de kandideat, die net beide benen op de
8rond. bleef staan' IENS j-n een kLub met enige a,rnbities; L,ENS Hil hogerop. Dus heeft LEI{S
een bestuur,nodig, dat niet arfeen gemotiveerd ís en in staat is om I,ENS hogerop te
brengen, maar ook ln staat is het kadei en de leden.te motiyeren om hierin entlousiast '
mee te gaan' Met eén reeks van 13 punten uit ? lredstrijden doet LENS-zondag-l èen
serieuze fooi naar'de,tveede periódetite]-. De ontknbping vÍndt plaats na d! vinterstop.
Gijs is benieuvd vat íENS na d.e vinterstop als eersté zal bel-evàn: De begeerde periode-
tite], of het nieuve enthousiaste bestuur (?).
Gij s Langsdelijn.

IENSrevue

Volgende ueek zaL de LENSrevue nÍet verschiJnéir.
pogen de LENSrèvue veer uit te brengen. '. -l

In d.e d.aarop-vol,gende veek zul-Ien trij . l

Nieuvj aarswed.stri ,'ld/nieuw.l aarsre ceptie
ook dit iaar zs.r d.e gebruikelijke nieuvj aarsvedstri j d tussen oud-r,ENS en Jogg-LENS '
vorden gespeeld. op n'ieuvjaarsdag l jaririari. vanaf j-3.00 uur zaL onze oude; ,Àgr nog zee.listige glorie het tegen de hedendaagse LENs-sterren opnemen. Daarna bent u vËh harte
velkom op onze nieuïj aarsreceptie (aanvang,tt.30 uur), tijdens welke ,rij ook ïeer een
trouwe Ied.en in het zonnetJe hopen te zetten. Dit jaar zijn onze JubiLa;issen, Leo de
weert, Huug HoukeÉ en cees visser (!0 jaar rid) en peter perreijn, hini van Noort en
Lex Reesink (a5 iea.). WiJ hopen u te mogen begroeten op deze hopenLiJk veer oud.enrets "

gezellige bijeenkomst ' wnd. Bestuur.

zo aan het einde van het jaar kriJgt de vereniging volop kerstgroeten en de beste ven-
sen voor het nieuve Jaar. Ook d.it Jaar zijn er verscheidende nensen die IENS bet aLler-
beste toe!íensen in het nleuve komende jaar te veten: Ir,ees Bogisch, Fen. oosterveer,
Frans en rna v/d Berg, Harry Douv, G.A.F. coomans, tr'am. J.J. Kuops, Bfom Grasservice en
Endlich schilders. NatuurLiik bedanken ve deze mensen 'roor aIle goede wensen en Hensen
vi.j U ook het beste voor het nieu{e jaar. 

.j

Bedactie.

-5-
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UitsLasen l-5 decenber
vvP l-
UVS 2
I.,ENS I+

ol.1veo b
I,ENS 6
I,ENS I
Y'TP B

- ÍENS 1
- LENS 2

- Den Hoorn 3

- LENS 
'-GDA'

- DSo 11
- LENS 6

afgek.
afgek.
afEek.
2-2
afgek.
B-2

ember t/m 1Wedstri.l dpr aEna 21 dec anuari 1992

Zatertlas 21 december
12.00 uur Nat ionale Neder landenl-LENS2
Zondag 22 decenber
l-L .00 uur vIoS 1 . IENS 1

overige e]ftallen ziin vrii.
is.nuari

vr

vr.

Vrijdac
20.00 uur HernanÍs 1

Zondag 5 j anuari
11r.00 uur t ippolder 1
Lk,00 uur Wippolder 2

1L,00 uur L,ENS I
11.00 uur IENS 5

LENS 6
IXNS ?

10.00 uur Zoetemeer 3

Zondag 12 ianuaïi
th.00 uur VELo 1
Ll,.30 uur VEIO 2

1\.00 uuï nKDE0 3
11.00 uur LENS 5
12.00 uur FKDEO )l

10.00 uur BKDEO L0
11.00 uur LENS B

- I,ENS 1
- I.,ENS 2

-SEP2
- Groen Hit
- vrij
- vrij
- ],EI{S 8

B. rÍd. Bergh
A.L. Seyersbergen

IENS 1 vr

158/3

vr.
vr.
lrt+l3o3o
562/3ot+5

v2
vf,

- IENS 1

- I,ENS 2

- IENS )+

-VCS6
- IENS 6,
_ I,EI'IS 1
- Quick 11"

628/32a9

vI.
vr,
55t+l3060
5621308\
,'rc/3].29
62613258
628/3268

n.n

J. Geenemens
n,n,

J. C. Dekker
n.n.
n.n-

OPSTE],LINGEN . ,\I,ENS ].
LENS b

TENS 
'IENS 6

LENS 7
LENS B

en2 worden tloor de trainers bekentl gemaakt.
aIs bekend
aLs bekend.
aLs bekend
als bekend
als bekend

Afschriiven
LENS
IENS
LENS
I,ENS
LENS
IENS

bij de trainers
!1. vd. Meulen
!,I. HeiJnen
F. v. Knij ff
G. Duyvesteijn
H. Keus

02522-30989
o?o-3\61088
o7o-389'1a76
01891-1?9u3
oTo-36015l+1

1
ll

6
7
B

en a.
tef:
te1 :

tel:
teI:
te]- :

LIGGING TI]BBE]NEN:
Nationale l{ederlanden- Sportpark
vIoS - l*le1is Stok
Hermania
\,lippol-der

Zoetermeer
VELO
BKDEO

"Kijkduin", Machiel vriienhoeklaan, te1: 070-3258983'
elaàn hoek Dedemsva&rtveg, teJ-: 070-36T099I.

- SnortDark i'l,eur", Leur.
: #ÏË;; "il;" L;;;,'"inde schoen:nakerstraat, Del'rt; te1: 01r-

6168'(6.
- Bisschopsberg' necreatiegebied West, tel: 0?0-520L0\"
- Noordveg 26, Haterlngen, tel: oLTl!2'2779 -

- Sportpart "Centrum", Sportperkseg Nootdorp' tel: 01731-9090'

+iB I
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Z ZAALVOETBAL Z
T,T,ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Uitslaeen2tlm6decenber
LENS 1 - Buytenrod.e I à-6
I,ECS 2 - Buytenrode 2 5-5
LENS 3 - G;mnova 5-l+
CroltrYliet b - LENS t 1-6

fn de periode 21 decemter t/n 3 j anuari is er geen Hed.strijdprogramra.

@{stri j dprogra.nma 6 t/n 17 Januari }992
!4eq!qee 6 j anuari 1992
19.k0 uur ZVVG l- - IENS 1

Dinsrlag 7 januari L992

1B

a2D

R3B

OranJepleÍn

DSVP-haL

Sosef-haI

Houtrust
Houtrust

Zuid}taghe

Ilerhestein

2e.fu uur me Yeuovs t- LETIS 3

I{aandag 13 januari 1992
19.U, uur quintus à - I,ENS l+

Dinsdag 1t januari 1992
1P.U! uur LEn§ 2 - osc l+

19.00 uur LENS 3 * - Concortlia 2

Hoenstlag L5 janua.ri 1992
19.00 uur I,EI{S ]- - lía.tlestein 1
It I,ENS 3: zelf scheidsrechter leveren.
Ligging sportballen

n1c
R2D

v3

1B

Oranjeplein
DSYP-hal
Sosef-hal
Houtrust
Zuidhaghe

SLicherstraat. 11
Sportla.a,n, Pijnacker
StriJphorst, HonselerdiJk
Houtrustweg 108
Me1is Stokela-an L20L,

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZ
Z IA§GS DE SPORTEN VAN DE Z.M.IÀDDEB Z
ZZZZZZZZT.ZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZ
Uitslagen zater 1lr d.ecenber 1991

]- -PGS 1
2 - DSVP 6
3 - DStrP 10

Progra.una zaterdag 2L decern-ber 1!!1
rà.30 uui
12.00 uur

- Marine 1
- LENS 2

(vr. )
(vr- )

TEICS

I,nIlS
I,E}IS

3-l-

1-r.3

I,ENS 1
Sohenen

Pr rama zaterd 28 december 1
L .30 uur
L2.00 uur

Progrannna

Nat-.l[ed. - LEN
Nat-Netl. - LEN

zaterdag l+ .i anuari l-992
H.E
J.C

n

1à.30 uur LENS 1
1,2.00 uur IrENS 2
1à.30 uur LEnS 3

- HS. Texas DHB 1
- Duinoord lr '
-vcs3

,11. de Hijs
. vd. VeLden
.n.

G.J. v. Soest
J. Jonkers

n.n.

005/1007
013/1035
026lrz$B

005/1017
oa3/1059
026/1308

Progranma zatetd.ag 11 j anuari 1992
f[.30 urr KaEl'aan 1 - LENS 1
1L.30 uur 's-Grav. SY 6 - LENS 2
1!,30 uur tE-Grav. SV 11 - LENS 3

i

Namens de seko wensen vij iedereen fiJne kerstdagen en een heeL gel-ulkig en vooraL
een sportief 1992 Èoe.

(vr. )
(vr. )



VA]I HET JEUGDTNONT

Algemeen kontaktpersoon: PauI v,tl.Steen, Chopinstraet 103, 2t51 SV nen Haag.^
te1: 39?0L51+. BiJ geen gehoor: 36351+18 trYed Grens.

llgq§lEi@roS4qma A-8-C-D-E en F jeugd.

AfbeLl,en voor onderstaanale sedstrijden al1een biJ Psul- v,tl.Steen (39?01r\)
zo snel uogelijk docb uiterl-ijk voor vri J cl,agavond 19.00 uur. Bij geen gehoor
be1len naar Fred. crens (3635UL8). In uiterste nood nog op zatertlagtrorgen op
tE{S (366131,[) na B,OO uur bij iena.nd vaÍr de Jeugdkonmissie,
ELftal datufi aanvang tegenstander uit/thuis terrein/vefd sam. k. Lens

A1
A2
B1
B2
B3
C1
c2
D1
D2
D2-'ltal
D3
DL
E1
.bz.

E3
EU

E5
E6
FL
'@a

r3
Fl+

r5

2l dec
21 dec
21 dec
21 dec
21 dec
21 dec
21 dec
2l- dec
21 dec
2h dec
21 dec
21. dec
21 dec
21 dec
21 tlec
21 dec
21 dec
21 tlec
21 dec
21 dec
30 tlec
21 dec
21 dec
21 tlec

1l+. 3O
1l* .30
l?.1+5
9. 30

1l_.00
13. 00
t2,00
10. 00

9. 00
12. 00
10, 00
11. 00
1].. 00
11. Oó
11.00
11.00
1 1.00
10.00
10,o0
13.00
l-t_.00
lL .00
10 .00

Quick Steps A1 uit NiJkerkLaan
LaakliHartier A2 thuis Y3
Quick Steps 81 uit Nijkerklaan
HBstoernooi (zie kopy) !aa1 en Bergsel-aan
Vrij
Quick Steps C1 uit Nijkerkls"an
Quick Steps C2 uit Nijkerklaan
Quick Steps D1 thuis \2
Dl{O D3 thuis Y?
Zaalvoetbaltoernooi ( zie kopy )Lindoduin
Di{o D6 thuis V3
BvC D2 thuis V3
TienJ.and.enspel (zie kopy )
Tienlandenspel (zie kopy )
Tienlandenspel (zie kopy )
Ti.enlandenspeL (zie kopy )
TienlandenspeJ. ( zÍe kopy )
Tienlandenspet (zie kopy )
VELO F2 uit Ncordveg
Vredenburch 12 uit Vïedenburchveg
Za.alvoetbaltoernooi (zie kopy ) Lindoduin
VELO F3 uit I{oortlreg
YE10 FL uit Noordweg
Vredenbuch F) uit YredenburchÍreg

:-:. b5 ( 8. steps )
1L.oo
Lt-. L5 ( Q. Step6 )
9.00 ( HBS )

10.15
72.15
11.30
9.3o
B,3o( auto )

1t-. 30
9. 30

1-0.30
10. 30
t0.30
10. 30
10,30
10 .30

9,15 ( auto )
9.15( auto )

12.00( auto )
10,15 ( auto )
10.15 ( auto )

9 .1, ( auto )

BIJ ZONDERHEDEN :

-aanrezig Juko vanaf !.O0 uur: A. vd, Donck en P. vd. Steen
-gaarne ouders met rrerrroer voor: LEIIS 11 t/n I'5
-A1,BL,B2,C1 en C2 verzamelen biJ Quick Steps. Dit ligt aan d.e l,tijkerkl,aan tussen de
Zuiderparklaan en de Schsarsbergenstraat. Ook te bereiken net tram 6 (natte Dierense-
laan), bus 25 (halte Schaarsbergenstraat ) en bus 13 (hatte ZuÍderparklaan ) .

-lees ond.erstaanale kopy goed door.
-geen trainingen van 22/12 t/n 3/1 voor de jeugtl. Slechts D1+D2 traint wel op 2'f tlecen-
ber van 1t,00 t/nr 16.00 uur.

-opsteLl-ingen a1s bekend met uitzondering van:

: ïHS iï ïilJ; *ïïlïÍï1,ï,ï',:ï ll']. o,u.*,, met......
o LENS 83 vrij
o LENS C1 net Y. Basdogan (??)
o LH{S D3 zonder H. Kaffa
o LENS DL zonder S. A-lting
o LENS E2 zonder R. Kaffa nasr rnet J. I'iets ( Tienlandenspet )
o LENS E3 net N. Topuz ( TienLandenspel )
o LEIIS E6 zonder D. Hoos
o LEI'IS F2 zonder n. neuYer
o LENS Flr zontler X+M Kipp en D. Nagtegs.al
o LENS F5 zontler D. Aïs1sn net B. Netten, B. Sabri, D. Unnu en A. Veeren.

-9-



Sehadurpro gra.ma/Afgekeurd of niet
LENS 42 en Dl- speLen a,s. zaterdag voor de kompet'itie. De rest speelt vriendschaPpeliik.
Vanaf B.à5 uur kan er door iedereen naar LENS gebeLd worden of ale lredstrijalen d.oorgaan
of niet. Bij tvij feLachtig veer dus belLen 366131À. fs het voetballen efgekeurd. dai doen
ve he.Iemaa1 niets met de jeugd. De ïinterstop gaat dan in voor Ju11ie. Voor tle lief-
hebbers is het hlubgebouw natuurLiJk ïe geopentl. Juflie kunnen dan tefeJ,voetballen 'darten, fLipperen, sjoelen en tafeltennissen (baties en bs,LletJes zelf meenemen).

Hinterstop
Yanaf 22 december tot en met 3 ianuari vervallen al1e trainingeD voor de ieugd. Natuur-
lijk moet er altijd één uitzondering zijn. Ton 's-Graventliik ïi} met de D-selektie '

op vrÍjdag 2? deceEbeÍ 'l,an 11r.00 t/n 16.00 uur trainen. He verHachten dan zoveel moge-
lijk spelers l,an onze D-selektie. Ook vordt er in aleze periode niet gevoetbald buiten
de zaaLtoernooien voor een D2-? tal- en F2, Op zaterdag l+ Sanuari gaan ïe ïeer voetbaLl-en
en vanaf , januarÍ starten ook de trainingen veer.

HBstoernooi voor I'ENS 82

A.s. zaterdag speeLt LENS 82 een sterk bezet toernooi bii IIBS. Ue verzaneLen daar oD

9.00 uur. Die Haghe 81, Concord.ia 81 en IIBS 82 ziJn de tegenstanders. De Yedstriiden
duren 2 x 72 l/2 minuut en öe prijsuitreiking is on 12.30 uur. Oh ja, voetbalschoenen me

afsctrroef'bare noppen zijn ten strengste vertorlen yant het toernooi vordt op kunstgras
gespeeLtl. Vee]. plezier.

ZaalYoetbaltoernooi D2 en F2

De v.v, Scheveningen _organiseert aI sinds jaren een aa.ntal zaalvoetbaltoernooien i.n de
kerstvakantie, LENS is ook altiJd aanvezig lnet enkefe teams. Dit jaar gaa.t een D2-7 tal
op tlinsdag 2I d.ecenber en tr'2 op maandag 30 decenter naar sporthal Lindoduin in Scheve-,
ningen, De tegenstanalers ziJ n:

D2: Scheveningen 1,2 en l, Snoekie en Duindorp SV D1,
He verva,chten on 8.30 uu.T op LENS net hopelijk vol-d.oende vervoer: E. Alar, ltt. Diik-
graaf, It. vd. Donck, T, Jozee, n. Kl-opstra, B. Meeuvi.sse en R. VreesviJk.
Om 12.U5 uur is het afgeLopen.

tr'z: Scheveningen 3 en l+, JAC, Duindorp SY en SVr35, i

I.Ie verwachten orn 12.00 uur op LBNS met ook hopelijk voLdoende l,errroer a1le spelers
van F2 m.u.v. n. Reuver.
0m 16.30 uur is het afgelopen.

Neen allenaal EJrmschoenen mee die schoon zijn en een lichte kleur zoo.l- hebben. Slorthaf
lindoduin ]iet aan de Hestduinveg te Scheveningen v.lakbij de Àldi.

Tienlandenspel

A.s. zaterd.ag vervachten wij a}le spelers en leitlers van E]. t/rn E6 om 10.30 uur op LENS.
Voetbalkled.ing meenemen is tlit keer niet nodig vant jul-]-ie gaan een Tienland.enspel spe-
].en, He verklaplen nu nog niet vat dit preeies is. M8.ar houdt naai rekening net een
Ieu}e speurtocht in de ongeving van LENS met grappi8e opdrachten. KoIu op tijd en kleed
je goed aan naer gelang tie veersonstand.ighed.en. Om 1U,30 uur vanneer iedereen is voor-
zien vanTÍat te eten en te drinken gaan jullie ïeer naar huis. Maar eerst nog een ver-
rassing op het eintl. Tot zaterd.ag,

P.S. de ouilers die meer helpen vorden aI om 10.00 uur op IENS vervacht.

Lqoptra!4!4g
In overleg net'Wim v. SLtingen is er een kleine vijziging otr)getreden in het schema. Op

dontlerdag 1! december is er gevoon looptraining voor de C- en D-klasseïs. Dit is dan
i.v.m. de vinterstop voor even tle Laatste keer. Op donderdag 9 januari starten ve den

d,Íl-t§.f Eet een fooptraining voor de C- en D-klasse"s. Een veek Later, donderdag t6 janu-
í*'l ai;i; is er looptraining voor de A- en B-klassers. Voor de B-k.lassers zal' Fred Grens een
'lc.nieuve groep formeren. De spelers-horen di.!_ binnenkort. ,...'.'_r

- io_ÈÉ.



Iteeperstraining

KoE$unikatiestoornis sen zijn er de oorzaak van tiat er zo nu en dan iets mis gaat oet
onze keeperstrei[ingen . Hii vinden dit heel jarmer vant eeD goede keeperstraining is hee-
beLengrijk. lílet Tleo Itlassa gaan we rond de tafeL zitten begin januari om te houen tot
een vaste avond en vaste tijden. Dit is het beste voor ieilereen. Meer nieuvs voLgt.
P.s, de keepers die naar d.e keepersdag op RKAVy zijn geweest noeten nog e\,en wachten op
hun bid.on. Begin februarí 1)2 zijn ze er va€,rschijnlijk.

Reis.fes einde seizoen

I!íet 41,81,C1,D1'D2' EI en E2 gaan we op reis aan het einA ïan dit seizoen. Tenrninste d.it
is de bedoeling van d.e trainers /leitlers . De spefers reageren nog nausel-ijks. Tenminste
det concLudren vij aan het geld vat binnenkont op de girorekening. Toch zullen ju11ie
in aktie moeten kometr vallt de inschrijying vool de toernooien sluit tin-nenkort. Bij te
veinig anino kunne[ viJ J annner genoeg niet inschrijven en gaat de reis niet door. I€at
het niet zover komen en maak z.s.n. f 20,- (eerste aanbetaling ) over op giro 201J!2 tnv.
P' vd. steen, reisJes voetbal te Den Haag. Enkel-e bijzondelheden over de reisjes die
tussen 5 ?5,- en S l2r,- p.p. zullen gaan kosten, n.e.a. is afhankel-ijk van d.e manier
van reizen (tusJes of vagens) en de manier van onderdak (pleegouders, k-lubgebou}I of
jeugdherberg ) .

A1: vil naar'Keu-Ien of ongeving. De datr:-rn ].igt aan de eindexanens. I,Iaarschi, j trIiJk met
Pinksteren. Paspoort is nodig,

81: België, Duitsland of Limburg. Veel is nogelijk einil nei of begin Juni.
C1: gaat naar de ongeving van luik. Voetballen en kanovaren (viltlwater) is de bedoe]-ing.

Paspoort is nodig.
Dl: gaat met Pasen naar Keulen, Een heel sterk toernooi [et yee]- Ihritse topclubs en

misschien ook enËere grote yerenigingen elders uit Duropà. Een paspoort is echt lo-
dig.

D"/8L/E?t gaen naar Linburg. Misschien r+er tesanen. Eind mei of bègin juni zal het vef
,iorden. De priJs zaL rond. ale f 85,- Iiggen.

Hedstlij dïersLagen
IÏeren ]eiders: aangezien er d.e konende L,eek geen LENSrevue verschijnt en de eerstvol,gen-

vLak ra ogtl en nieuv uitkomt en daarom heel d.un nBoet zijn heeft het dit keer geen zin
orn vetlstr-i; <lversl8gen te maken van de tedstriJden van 2l- tlecember. Het is maar det Ju1-lie het wëten.

I

, ïet jaar $99f zit er bijna op. Dit
Yoor rle Jpugdafdeling is het best
r.,eL op voàtbalgebiett aLs aan neven
leiders, Lrainers en vee]. ouders.
tijd te vëinig. Hij kijhen echter
Natuurl-j.Jk zijn er ook vat nindey
gelopen pèriotle in de E-afdel,ing.
periode nu eigenlíjk ve1 af vil}en
start voor. Èopelijk denkt Íetleree
,speIers, ouders en de Jeugdkonmiss

4l-baLLen bezig kunnen z,ijn, Dat is t,,?' , ..\

: ",'[r-.iJl+í'

JVSI, en JVBG-cursus
I

Op vriJdaft 10 januari orBaniseert de N,K.S, een kaderavond voor al]-e leiders van een
ieugdel-ftàf. NatuurliJk vervachten ve ook veel leid.ers van IENS. Vrijhouden d,eze avond
vast. Meei nieuvs volgt z.s.n.

I
B-klasser§ cezocht

I
I{og steedrË zoeken wiJ 3 à l+ g-kLassers om lt.n. LENS 83 te kospleteren, Het lukt ons,nog
veL iederë zaterdag om 83 aen te vullen maar beter is het on een vaste groep spelers te
hebben. zöeken juIlie met ons nee?? HeL gast or sperers van 1t, 15 en 16 jaar. Doe Jebest! !'Op] ! ja,nuari kunnen ze eI neespelen.

I
Tot slot I

I
Ís in ieder geval- ale lastste LENSrevue van dit Jaar.

een goed jaar geveest, We hebben heel veef, gedaan zo-
aktiviteiten. We hebben ook veel- hulp gehad van de
Dit is ook heel hard. nodig. Eulp is er eigenfijk aI-
positief terug op 1991. Hopelijk doen juLLie dit ook,
l-euke dingen gebeurd. Denk maar een ale rutroerige af-
ook ïij vintlen dit heef vervefend maar zouden deze
sluiten. Het begin van a§)2 lijkt ons hier een 6oede

n hier zo ovet' zodat ied.ereen (Leiders, trainers,
ie) rreer net heeJ. veeL plezier en inzet met het voet-
och irmers d.e bedoeLing van.een hobby.

11



De jeugdliomissie renst iedereen een gezond, gezel]iB en 6portief L99? toe en hoopt
heeL veel- outlels, leiders en Jeugdfeaen te zien op ile nieu;jaarsreceltie van LENS opwoensda€ l jenuari vanaf 1).00 uur in ons krulgebouv - De or-iebor.ren, hepJes en rrranrqi esstaan klaar. Tot, in l-992.

Uitslagen .i eued

nijïijk A1
GDA A2
Hestlandis Dl
I.,ENS E2
LEI{S 33
v(JC Cl
TENS C2
HBS D1
Die Haghe D1
Efauv Zvart D3
IENS Dà

_ IENS A].
- LENS A2
- I,ENS 81
- sv'3, 82
- Quick 83
- LENS Cl
- l.llt( c1
- LENS Dl
- LENS DE

- LENS D3

- DSVP D3

YeLo E1
Yredenburch Elr
Quick Steps E3
DSO E9
RVC E3
Devjo Eh
Bijswijk Fl
LENS T2
}I3S FU

[gTS Th
Maasdijk F2

- LENS E}
- LENS E2
- ],ENS E3
- I,ENS Eà

- I,EI{S E5

- TENS E6
- LENS }'1
- Blauv Z)tart P2
- ].,ENS I'3
- Velo Fl+

- LENS F5

o-3
1-2
2-t
L-o
l+-S

11-0
3-à
l+-3
à-0
2-l+

afgekeur ,

2-O
2-'
2-7
7-0
o-2
!-o
h-t*
T-2
2-O
t-9
1-1

,ndenks de harde velden en hier en daar wat riJp speel.en bijna affe elftauen toch nogrun \ompetit i ewedstri j d. slechts F, za€ hun vedstrijd pas op het raetsie monent afge_keurd nord.en. Gefutrkig ging Edvin Is.u met juJ,lie nog naar de zaal en "u""r]Jii.-ïi"t -..oor niets zo vroeg opgestsen. fnverband net de velà kopy hiervoor t.purrun ve ons dit Ikeer 
-srechts tot de ingereverèe vedstriJdverslagen. volgende veek koni ";-;";; iËisiËr"" iuit dus heren leiders korrende zaterdag g.uo ,e.Jlog"n ,àkun want ze vorden niet geplaats ;

ondanks dat het dit seizoen nog niet veel geteurd is (?x), geeft verlizen toch een vaar_defoos Leeg gevoef ik kan er dan ook niet goed tegen, noi Jteeds niet. De laatste con-petitieveÏpliclrtÍngen van 1991 werd on-Lijst door zuid-aneiik*ans. taferelen, een zeyen-ta1 "rto"-lianen uekte d.e indruk dat dè iritune uas gevuld net honderclen toeschoulrers(het vas e€It enorne ondersteuning). Achteraf bieek rgsardoor en vaarom een asntal ve1 ergluidrichirig Yaren geveest. Het heeft echter niet mogen baten wat ook vel tl,íjkt uit derein'lstand- Tvintig minuten uitstekend en opportunisiisch en verzorgd 
"outb.r-, g.".,blijkbaar nog steeds geen garantie op de jÉste uitslag f ri" t""rÉï"i_vitu""" ) , t utleek ve1 een copy- De donper die ve noeten verwerken kriigt gelulkig iets langer ae tiJtldan norrnaar, oaar dan zulren mits ue nog iets in petto *iuei rrouoei oi u ; anuari rlpztegen A.D.0- uit het bekende andere vaaiJe Eoeten trappen. En daar rekànen nog steedsYeel nensen op' ointrent het }reI- dan- niet aanbLiiven van een trailer Lordt doorgaans nog-al vaag gedaan. Dret die vetenschap heb ik velovJrvogen (zoa1s a"i-ro ,r.à:, heet) de moei_rij}e beslissing genonen on aan het einde yan dit Iàpentte seizoen ,i;n ;cortra.t', tebeëintli8en. op het monent dat U dit leest ziJn j eugèbestuursleden, 1éider van A.l- en be-trokhen spefers reeds ingelicht. Meestal breigu-rrei verantwoordelíJtu iru"trr. dit soortberichten naar buiten, d.eze keer wilde ik, aal ret op d.eze ,rniui lo, gIan. uopenae eatu deze noeilijke beslissing vilt respecteren wens ik een ieder die mee[erezen heeftprettige feestd6gcn toe.

Euiel.

RijsviJk - LEN§ 2-0

Die Haghe D1 - IEIS D2: 2-0

.t

È

Door een afbelter bij Dr jon seij].is copie niet biJ Dz needoen. ï?tat r s rife. Her.aasverd Bemoí l(I.pstra op het laatste ,om.ot ziek en stond. D2 Egt g spelers. sner- be11enen reisaf Gasmi en Dertnis. Tieze (beide D3) kompLeteerden het geheel. Klasse hoor. r,ENSD2 vas de eerste helft echt veer- beter dan Die Haghe. Diverse hansen werden na behoor-Lijh vel'dspèI echter net zo nakkeliJk gerist. De ruststand. ïas danook 0-0. Die ueghebracht echter een sperer in van het vràuvelijk gestacht- Dit bracht 4qtuurli,ik onrrrstbinnen het LE Stean. Feis3J gn Martin *eigeràen'ou haar t", ;aàir.à";.ï=", gekibber- gafDie Haghe m.n' over oDze r-inkerka,t de rurnte om 2x te scoren. Dom hoor. voorin dedenvij zonder neer te r+einig. Tin en Irlichael leken vel toeschouvers en lrlurat bl-eek maarpingelen. Kortonx het hele reuke enthousiaste sper- .,an d.e eerste helft vas ko'pleet ..er_dvenen- Een onnodige nederlaag nas.r hopetiJk *è1 u.r, goeale res. BIÍjf voetbelren zoarsin de eerste helft,

\h-t2-

Paul tl



Na het verfies van vorige week, gingen .re net in ons echterhoofd het 2-J sper van de vo-
rige ontmoeting toch' met vol- vertrounen naar VooÏburg toe. Devjo lÍas geen nakkeliJke
tegenstander maar van het spel konden 'we toch een heleboel 1eren, De bal- IÍerd. goed naar
elkaar overgespeel-d en tlat mis je toch vel biJ ons. We zouden rrat Jneer sa.men uoeten over
spelen en goed naar elkaar moeten ki jken. .Deg.rg+I.,.y,g op een kluitje aan het voetballen
neren, kreeg de tegenstancler genoeg ruinte offi't'd'éc"6ren. ]tet, is erg J aumer dat we daar
Yerlolen met e1f d.oelpunten tegen. Maar de volgende keer ga,an ve Aàai opletten dat ze onniet zo makkeliJke voorbij konen. En dan zul je zien, dan gaat het vanzel-f stuklren teter
Maar als we natuurlijk ir de vroege morgen Eoeten voetbaflen en het erg koud is en heeft
gevroren, briJf dan in bewe8ing, ars er geen ba1 in de buuït is. l,lant als Je dat niet
doet kriig ie het koud en komt er dan per ongeluk een ba1 tegen je benen 6an doet dat erpiin.'Dus bliJven beve6en vat springen en huppelen ook tle keeper. En r.rat d.e votgende uedstïiid betreft, deze gaan ve zeker gel-iJk speten. 

nen vader.

Dev.j o EU - InïS E6

Bi.isvijk Fl - LENS EL: 3-L
0p het harde kunstgras lras vandaag RijsviJk FI onze tegenstander. Zonder zieke Tontrsr
maar met Coc§ en Ferdi speelden ve acht tegen acht. Door een zeer goede eerste heLit te
spelen bracht FI de ruststand op 1-3 1'ool LENS, Dit was het resultaat van een ]ekker
fanatiek spelend LENS met als doel-punteneakers: Stefan en I'erdi (2x). De twee6e helft
vas duideliJk vat mintler zodat het niet venrond.erlijk vas dst nijsvijk terugkvan tot 3-3Hierbij noet ik ve1 zeggen dat de scheidsrechter het 2e nijs{ijk doelpunt nj.et goed had.
rnogen keuren. NieLs (afs invalkeeper ) keerd.e een hartl schot uitstekenà en trilale de b&I i"
tveede instantie oPpah-ken naar Herd toen duidelijk zichtbaar d.oor een tegenstander tegeh
ile grond geduvd. Toch verd het doelpunt goedgekerud. Klasse vind ik vel ttat iedereen de
beslissing van de scheidsrechter accepteerd.e en probeerde vÍa voetbel de beslissing onge,
daan te maken. Hant rre weten het hé, de schei.dsrechter is. in het yeld de baas. Het ge--
vofg Iías ook d.at Ferdi een paar EÍnuten voor tiJtt via goed doorzetten de vinnend.e tref-fer scoortle. JongeDS een zeer Leuke Bedstrijd net de zelfde instelling a.s. zeterdag te-gen velo F2 kan het niet meer rnis gaan. cocky en Ferdi bedankt voor hèt Eeedoen.

Jan.
LENS F2 - Blauv,Znart: [-j
llet rras uooi veer' een beetje koud; het verd,i)a,?._q1,.!pg een beetje rit, De tegenstander
droeg net als LENS een vit broe§e, het shirt vas blauu net zvarte banen. Ondanks ditgeringe verschil verd besloten geen reserve shirts of hesjes te gebruiken. voor (le
spelers vas dit !íel YerHarrend' Dan ile vettstrijd. Uet begon een beetje rormrelig. Door
beide partijen verd de ba1 zonder meer aan de tegestander gegeven. Na .10 ninuten zette
Bas Yan rechts voor vaaruit Kevin scoorde, Binnen ! minuten scoorde LENS veer. nu vas
Bas het, d.ie na een voorzet ..an Keyin scoorde. rn de eerste herft had onze keeper
Ieuco geen ba1 gehad. In de tveede helft besloot tEN§ Íie spenning vat terug te bren8enin de Yetlstïiid: binnen 10 minuten van 2-0 vool naar 2-3 achter! Bfauw Zvart dachÈ dan
ook dat ze al gevonnen hadden! Arne jon6ens, LENS ging nanerijk weer voetbaflen- A.L
snel verd zlrah inEriipen van de keeper van Bleuv zïart door Bas afgestrart r 3-3. rn de
Laatste minuut een aanvaf over rechts. De verded.iger verd uitgekapi en een voorzet netlinks yolgtle. Kevin vas terplekte en scoorde zijn tveede en IENS vierde doelpunt.
Uitslag lr-3.

Frens Brittijn. ..

LElt§ I'L - Ve10 ( 2-l+ )
Jongens dit vas voor d.it iaaï de la.atste coupeti.t ievedstrij <1 die ve helaas hebben ver-
.Ioren..I{a in de ee?ste heLft met 0-3 achter te staan gingen ve ineens voetballen inplaats van schaatsvoetbal. He moesten zeke[ renÍren aan het tlarde ve].d. We kvamen nogteruè tot 2-3 en w-e bleven rnaar aanvallen tot d.e L&atste Einuut. Toch vat ons Íorigà
veek gebeurde overkvan ons nu veer en het verd. 2-lt i.p.t. 3-3. Toch ben ik voor dit
j-agr. ]gvreaen en ïens Juuie prettige feestda8en en een voorzichtig oud en nieuv.
VoJ.gehd Jaar gaan ve veer met frisse Eoed beginnen en it-troó!ÏatluLl. ie dan voetballen
zoals !íe nu geeindigd ziJn (aiLeen dan ve1 vÍnnend),

Tot volgend jaar
Ju11ie leiders, &telis.

_13.
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DE ],E}ISBEWE
WEEÏBI,AD YAI{ DE VOE?§A],YENEI{ICII§G LEIS
65ste ;aargang nuutrer 2L, 2 januari L992-
*Ëdt+*t+E*iËi***5**t*È****.1Í*i****Í****.-:t*itr*itff****s**rÉ*+*à++fl*t+*tIr*t{,*it****§ *****+*i{*;ii*
De afgelopen dsgen bert U raarschijnliJk al, overspoeld net aLlerlei toespraken iia .

radio, TY en kf:antee yan belangrijke mensen die ons een geheel nieuv inzicht gsvèn in
diverse problemen zoals het feit dat oorlog verschrilikeliJh is en tlet ve naar vrede
moesten streven, naarbij teyens terloops aangetehend ïerd dat Ce ninder bedeeld€n ook
recbt ot) een betere, toekonst hadden. |íij liJkt het daarom beter U na ileze opzi.enbaren-
de nededeliDgen niet te vermoeien met a,lIeilei'veriàtiés op dit ,tbenis. Daarou lrens ik
U all-emeal: -'. r r ''..-'''.. .,t.
een gezond. 1992 : naarbij ik boop dat enkele Eensen nu eens tot de oDtdekking komeE

ilat eeo goed.e gezondheid een geteldig privilege is.
een Selukkig 1992 : uaarbij ik hoop dat enkeLe mensen gaan inzien dat gelukkig zijn ab-

: .' : §91uut nj.ets te uahen heefL met één of sndere priis in,..eeir doa
, 'spelletje op de T'1í, ' .

een sport,ief 1992 : vaarbÍj ik hocip dat enkele meosen in dit Jaarr dat bo1 stsat van
a.llerLei sportevenenenten, inzien dat sportief gedrag tle basis is.
voor iedere sportlieflrcbter.

Ad Coret, wnd.. voorzitter,

VAN DE }INMATINSOTI}IISSIE

Het eerste voorbereid.ende verk van de corurissie is inniddels achter de rug en de voLgen-
de stapper uit het door in6 opgesteftle pJ.an van aanpak kunnen nu gezet gaan rorden.
Tijd derhalve oln ons de leden Yoor te stellen en oE onze doelstetLingen en te volgen
verkvijze te YerduideLijken. Eerder af heeft u kuunen Lezen dat d.e comnissie bestaat uit
Fl:ed GreDS, Geraril vàn der KleiJ en Paul van den.Steen; saDen goed voor een behoorlijk
santa]. jaren tENS-Iiilnsetschap- Fred en PauI kont u vrijvel ilageliJlrs op tEItS tegen,
actief als zij zijn in de JlrKO en/of al.s treiíer, Gàrord zuft u er r€t miDder aantref-
fen e1s ex-bestuurslid. Het doel tlat vj.j ons hebben gesteJ-d is de'vo.rming van een nieuu
bestuur, vaar nodig zorgen voor een betere 'bezetting van de couoissids en het inventa-
riseren van de rnening van (groepen) leden'ovei' ondernerpen enlof kneipunten die voor een
bestuur ven belang ziJn bij dg beleialsbepaling. 'tn de naand Januari vilLen vil ons hier-
olÍeJ eeD beelal vor$en yia gesprekken en met behulp ven eeD enquete, die vij uet (groe-
pen en/of indiv:idirele ) leden zullen Baan yoren resp. aan hen zullen -voorle'Ugen. in
februari bopen ïij dan te liunnën gae.n loogstenJ met in ieder geval een,íièut. bestuur a1s -resultaet. Se4ior of junior,'spelénd of niet-spetend, .(ex)-bestuurs- "of coumis_sielid,
feider of ouderr selèctie of niet-selectie i 'zaterdag of zondqg, trainer'of spónsor: vam
alJ"e groeperingen bimen LEnS zulLen vertegenvooittigèrs , rondeling en/bf SihrifbeLiJk
biJ de fomatie vorden tetrokken vanaf l+/51 ;anuari. WiJ beseffen. àat het,Éeen berinÀe ,

taak is naar net ietlers medeverking (en daar rekenen viJ eigeniiJk op)"ho;en. *i,1 or""
missie toch tot eell Soed einde te kunnen brengen. Uiteresrd.hunnen vij.niet aI].e leden
persooDliJk benaderen, naar heeft u suggesties en/of tips oi vilt u obk het enquete-
formulier 

, 
inYuLlen, taat dat ons dan veienl Een tefeÍoont5e; nqar Fred, Paul of Gerald ;is volaoende - Tenslotte vensen viJ alle r'Ensers p_rèttige f€estdsgen toe'en een heel

soed l-992. "i r ..i.
Iled Grens ', 0?0-3635&16 (1
cerard ven tlei KIeiJ : OfZàB-iórrr9 ' " ,,"- ,.i.'
Pau.L van d.en Steen : Oï0-39ï015b,, '. ; ';'.. . ' - .. : r:;.i ;- !d

In llenoriau HiE Verheagen

Kort geled.en boorde ik ze8gen ! dat onze Him ïerhe6gen ziek as. Heinig dagen later t.tÍEro
de tiJding r.an zi.jn overliJden, ï2 Jaar oud, Iu bet oyerlijdeEslericht vordt biJ ge-
noer[d: miJn lieve llin, onze fijne zorgzane pappa, en fantastische oFa, rnderdaad na€
hiJ zo geprezen xorden. HiJ hoort tot de id.eale $oort mensen ger-ekend te ïortlen; hiet
slleen nu, op J-eeftijd, maar ook Troeger reeds, Ik Ïende hel[ al a1s miJn teerling in
de tLeede klas llerschel-straat, tveede riJ,'vièrde beDk,.BiJ schiift,eriJk Nert had bi.j
de gevoonte dit "§taaíde te d.oen. 'rHj.n, ge pens zitten!".Him uas- gehoorzaaltr en ging zit-
tel]' lrraar even 1ster.. yerdiept in zijn taàh, stond hij rreer. Tensloite ]iet'ik hè$ ma.a,r
sta"an. l'let \{im zijD yader had ik een goede relatie, àooia*t wij beiden fid varen van
de Katbolieke Esperanto-vereniging. Een paar.;aar later is Hin bij IiENS gekomeï.-
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Daar Ís hiJ ook 8ebleven onder hÈt notto toeu HekeLijks in de LENSreyue: Trou moet
bliJken! Men heeft hem altijd geva.ertteerd e,Is een vlotte, be*eegliJkè speler. Ik heb
vel net hes sel[en in het tveede eIftal gespeeld. ïoen eens een EoeiliJke k^,estie iI de
club moest worden opgelost, nam Wim ile uitnodiging eon on p.Laats te nemen in een drie-
nanscommissie, die de getenste oplossing ïist te vinden. IgÈn kon duideliJk uerken, dèt
ziJn gezin het meest, zÍjn aandacht en tezorgd.heid trok, Het zal- ziJn geliefden L,el moeit.
kosten het Terlies te dragen. Toch hopen vij van harte en nu schrijf ik dit ongetvij-
fel"d namens heel tB,lS, dat liirns nebesta-aDd.en tle noed kunnen opbrengeri en in zijn voor-
beeldig leven d.e sterkt€ zuLLen vind.en ol[,saren het verlies te dregen, lIeer, geef zijn
ziel de eeuvige rust !

P.J.

In I'lenoriam Frans van trliel
In Atnsterdam is in de nacht vsn 3-2 op 13 decetrter l,L. een eind gekouen aan het leven
van ons oud l-id Frans ]ran Nie1. Hij overfeed s.sn longkanker. Enige dagen ïoor dit ge-
beuren heeft hij zijn vïiend Frans l4oulik (ook oud IENS) in Eindhoven opgeleld ou hem
te DeLden vat binnenkort gebeuren zou. Dn nu het gebeurd is, willen ï'ij alfereerst onze
deelneruing betuigen aan de fardlie, ziJn vrouv, de drie dochter-s, tree zoons en acht
klej.nk-inderen die hun geliefde sterk zu]Ien flissen. I{ij ïas 68 ;aar. WiJ del-en in hun
ver(biet en herinneren ons ftaDs aLs een t,rouv LEïSlid, a1s een krrieke Linhsbuiten van
ons eerste elftal, aLs een gezellige haoeraad, Leten Íij in gebetl cck hem gedenken.
HiJ ruste in vred.e !

P. J.
p.s. frans Mourik die nij over het bbvenstaande berichten, beëindigde zijri schriJven
met d.e harteliJke groeter aan de hem bekend.en,

VAI{ HEf, JEUGDFBONT

Algenèen kontaktpersoon: Paul v.d..Steen, Chopinstraat 103, 2551 SY Den llaag.
tel: 39ï015[. BiJ geen gehoor: 3639Ui.8 ]ïed cr-ens.

Wedstri.'l tlpro€rama A-E-C-D-E en F .leusd,

Afbellen voor ontlerstaande wedstriJden alleen bij PauI v.d.Steen (:SfOf:lr)
zo snef nogeliJk doch uiterlijh r,öor vríjdagavond 19.00 uur. Bij geen gehoor
be].len naer Fretl Grens (36351t18). In uiteïste nood nog op zaterdego.or€en op
IÀnS (366131h) na 8-00 uur biJ ienand. van de jeugdkomrissie.

Elfta]. detun aanvaDg tegeDstander uit,/thuis terrein /veLd sam, k. Lens

Al_

A2
B1
82
B3
c1
t\a

D1
D2

Dà
E1
E2
E3
E&
E5
E6
F1
F2
F3
fl+
F5

3 ian
l+;en
L j"r,
b J"r,
À 3an
h ;an
À 3anlr;an
.lr;an
L;an
tr;an
l, j.rt
h 3an
h ;an
h 3an
lr Jan
à J",
l+ jrrt
lr;an
L 3an
L ;an
b 3an

D3

1l*.30
rh.oo
12 .00
12.30
11..30
12,00
10,00
10. u,
9.30

11 .00
9.00

12.00
12,00
12,00
12.00
12.00
L2.00
L0,00
10.00
10.00
10. 00
10. o0

Vertrek trainingsharp ( zie kopy)
Gona 41 uit BeresteinLaan
HilheLnus Bl uit Hestvlietre8
SV'3, 82 uit Brienenlaan/l{r naar
ADO B3 thuis !2
RKA\71/ Cl uit Kastelenring/Lr dara
RKAvv C2 uit Ks.stelenlirr8/lr da.$

. Vitesse DeJ.ft D1 thuis Y2
Die Hsehe Dl thuis V2
VCS D2 uic Dedemsvaartveg
RYC DA uit Sppark/Pr. Irene
Oliebollentoernooi (zie kopy)
OlÍebollentoernooi (zie kopy)
Oliebolleutoerncoi (zie kopy )
Oliebol-lentoernooi (zie kopy)
OlieèolLentoernooi (zie kopy)
Oliebol,Lentoernooi ( zie kopy )
0Lietoffentoernooi (zie kopy)
Oliebollentoernooi ( zie kopy )
Oliebollentoernooi ( zie kopy )
O.Liebollentoernooi ( zÍ.e hopy )
Oliebollentoernooi ( i:,ie kcpy )

1l+.00
13. 30( cona )
10. 30( euto )
11.00( auto)
1\. oo
r0.lr 5( auto)

8. 3o( auto )
L0.00

9. 00
10. 15
8. r5 ( euto)

11.30
LI. 30
11. 30
L1,30
l_1 .30
1l- . 30
9'30
9. 30
9. 30
9. 30
9. 30
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BIJZORDENHEDEN:

-aanwezig Julio vanef B-t! uur: À. vd- Donck en p. vd. Steen
-€aarne ouder:s met yeryoer yoor: LEIIS Bl,B2,BJ en Dà
-f,Ens C2: indien te veilig autors dan met tram 6: strippenlaarL meell
-ile trainingen starteD veer na zorcdag 5 januari. KomeD hoor! !
-lees ond.erstaaDde kolry goed door.
-opsteLlingen aLs beheDal met uitzonderiug ran:
o trENS B3: r'1. Eqytelaan, r. EkreE, Èr. de i(Ierck, u. Koca, p. Ibo, B; ilsaad, y. vd. sBek,tl. UrgerÈ, ll- Yredertan + aanl.u.Lling IENS Ba_p.s. Ïi]-].etr L. Abounarsa en f,. Jagga hontakí opnerDen net paul yd. Steen.o LEIIS D3: zonder H. Iiaffa (vahantie)
o LEiIS Dt: Bet S. Àlting
o LENS El: zond.er J. Hop
o lSllS E2: zonàer B. Kaffa (xakantie) met J. Fiets
o LEiS E3: rnet Il . Topuz
o LEI{S F2: zor:rier F. Reuver
o IJglt§ F): O. Bsba, R. ten Eerge, Ë. Èoutier, t!. Daniels , B. iiletten, .R- Oosteryeer,5. Sabri, l.l. Tola, D. Unnu en À. yeeren.

,lfsekeurd of n iet? ?

De spelers yar Ë2 en E3 kijken even n'ar roketer- Tv of de uaagscxe courant rv wanafa 9.à5 :,ur of bun komfetitieuedstriJd doorgaat of !iet- De overige teaes speren vriendlschappeLijk. Zij mogeo za.nef 8.OO uur (niet eerd.er ) naor LEflS Uef'fen (:66fSft ) or mnvedstrijd doorgast of Diet- Bij incidentele afkeuring ge\rooa op ,""r.*utti.lo naar LEïs
kotren - De Leiders gaan dau xat Bet julrie trainen. ri au.es atieke,ro dan verken neonderstae'nd progr"-mla af .
Sclradu

13.00
10, 30
11.00
Lo.00
12.00
10,o0

uuÍ
ur]r
uur
uur
uur
uur

tEns
TEII§
ru-NS
I,E.NS

I,EHS
LEtiS

uur
uur
uur
uur'
uur
uur

42, EZ en E3 trainen
§1 trainen
C1 en C2 treinen
D1,D2,D3 en Dlr tre.inel
eL t/s E6 Olietoll-entoernooi
§1 t/s F5 OliebolLenèoernooi

Semenkonst, LEnS
13, oo
1o- 3o
10-!5
10- 00
11-30
9.30

iiees,s naast je normale .noetbalH.ecing ooh een trainingspak en gmschaenen mee- spelers -van E1 tftr F5: het orieborrentoernooi gaat altijd tioor. zie kofr hieronder.
Oliebollertoernooi
S€t bebben ïe het tienlandenspet gebad. of er kout xeer eer o1i€bolLentoernooi aan. Debedoeling is bet dat Ne eel:st onderling a.at Toetbal].eE. liee!tr allemaaf een eigen shir.tjeuee r:ant de sponsorshirts blijYen thuis. tle, het yoetbaLlen, het liefst op r,Ens raar bijslecbte verden uisschien itr het Zuiderperk, douchen eB dar ean de olieborlen. ràrles bi.ielkaar ziJu jul1ie zo'n t r/? à 2 uur Èzig- Lekler hé, rs tet touà rri"àa .1" daB goed.ret gaat artijd door'- ltiet ber.lea en koner :aei; o.a. ook se!§cÈoene!, een tTaini.Dgspak
en 

- 
voetbatrschoenen biJ ie buiteB heè uoreafe sBortt elrue - l{e ver-r'achten al.re spelers enleitlers,

41 op tr a1lr1

rcn goede zaak vinden t'ij- LEfls À1 gaat saseo met zondag seuioren r- en a op traitrins-karlB. De spelers .Hete, hoe laat zij Beg Eceten. Iieeu voidoende sporit-leding mee Eanter vordt ö-ie }eer rrhard" 6etraind. Op \.rijdag 3 jaJua,ri vertrekien j.fii. u, op zon_dag 5 iaouari hornel jullie terug. Hoperijk zijn Ju]Lie dan helerraa.l iiaar roor deLaatste fase yan tret seizoen. Veel plezier rDaar ook hard rerker hoor.

Looptraining

op dondexda8 9 jarluari LooptrainiDg voor de c- en D-klassers. Een veek 1ater, donderdag
-1-6 jar:uari , zi jn de À- en &-k-Lsss.i= 

".n de beurt -
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Keeperstraining

0uders en keepers opgeLet. sauen net rheo hebben }Èe besloten on de keeperstraining
voortaan op donderilagavond te houden voor alle Jeugdkeepers, De tijden zijn o,lsvoJ.gt:
1?,30 t/n 18-30 uur alle keepers van El t/n E6
1S,30 t/[l 19,30 uur de keepers van C1,D1,D2,D3 en Dlr
19.30 t/n 20.30 uur Ce keepers yan A?,81 en 82

Mocht Theo een keer niet kunnen d.an zorgt hiJ of voor een vervanger of hiJ belt sf.
Kan een keeper niet dan moet hiJ ook afbelLen tussen 1?.00 en 1?.30 uur op LENS (366131t
§ven onthouden en op 9 j8nuari beginnen we.

Jeusdvoetbafb eleiders cursus

0p naanda6 6 januari begÍnt deze cursus, De deelneners van IJENS zijn uitgenodigd en vor-
den van 19.30 t/m 22'O0 uur verlracht in het klubgebouv van llES ean de Wijndeelerríeg.
De andere evonden zijn op uaandag J3/f , 2O/I, 27/1, 3lZ en 10/2. Neem zelf pen en pspier
mee. He hopen dat het een leute cursus za1 zijn.

Kaderavond vooÍ jeugdLëiders

0p rrri.Jda€ 10 januari organiseerb de N.K.s- een kadera.vond voor Jeugdleiders in het
Tinbergencollege asn de Itleppelweg vlakbiJ de lJzeïverf (UVS). He verwachten hee.L vee.l
Leiders om L!.O0 uur bij dj-t interessante progr6.runa. On J 23.00 uur eell halje en een
alrankJ e.

UitslsAen Jeusil
HBstoernooi - LENS B2 l-e pri
Quick Steps CL - IEI{S Ci. 2-0
LDNS D]- - Quick Steps Dt 0-3
LENS D2 - DHO D3 2-2
LEr,rs D3 - DlrO D6 g-t-

SJ LENS DI+

Velo F2
Vred.enburcb F2
Velo Flr
Yredenburch l',

- nvs c/D
- LENS }-]-

- TENS F2
- LENS TK

- ],8!S F5

t-1"6
0-3
u-J
l,-3

l"f-l-
Hat een afbelfeïs zeg tlit veekend.. Toch hadden ve op papier aI1es konpreet. Toen begon
het te regenen. rs ltlorgens ging het nog ve] naar hoe leter het verd d.esteoeer verd er
afgekeurd. A1, A2, BI (na een 3-0 ruststand) en C2 gingen voor niets op pad. Helnas
na.&Í voetbal-len nas echt onnogeliJk. Hieronder even een tussenstand van de resultaten-tot nu toe. l{&tuurlijk ook een prognose yan ons. Gevaagd maar 1euk on te doen-

LENS A1: de stand is: l-) HBS .t3-22
2) LENS 13-19 ( zonder vedstriJd LaakJruartler )
3) ADo 13-19
l.) wc r2-L7

Door toch ïat onnodi.g puntr.erJ.ies za] 41 uit de restelende vedstriJden volgens ons ze-
ker ninimaal 15 punten Eoeten halen on nog ka.ns te tnaken op ce fel begeerde eerste
plasts. Sen EoeiliJke opg&\'e De{ur volgens ons niet onnlogeliJk,
LENS A2: de stand is: ].) DevJo 9-1ï

2) LENS 5-10
3) BEC B- 9
h) B-eelo \-'l
5) Dso l+- 6

Een zeer ongeLiJke stand. Over de echte krachten van A2 is nog veinig te vertellen. De
bovenste teams hebben ze imrers nog niet ont$oet, tsovendi.en stond. A2 d.e }aatste tHee
vriendscheppeliJ ke vedstriJden slechts met ! spelers, Dit kan ratuurlijk niet, Bij een
trouve opkonst zien nij Jullie rle1 kanpioer lrorden -
LHls Bl": de stand onderaan t=, 

3l Hfi, i3:.;
I0) Alexendria 1lr- 7 '
11) xwll 12- à

Nr- 11 en 12 des,raderen di""utl2ir:ïË 
"p""rt ,:;-":" desrada.tiewedstriJd.en tesen de

nr. 10 uit de and.ere poule. De laatste veken ha-alde 81 de neeste punten, Ga zo door ns
de vinterstop en dan is er niets a.en de hand.
LENS B2: de stanal aen kop: 1) LENS ?-13 '

2) rAc 5- 9
Dit is heel duideliJk. [,ENS 82 wordt volgens ons gevoon kampioen.

u



garvan):elijh in poule S2 ging het uiei Daar Y€rs. Ïu gaat het Tee] beter. Laat je ech-
.-*:.ier uict foptr eÈ daor ïÀC'90 de er::ige cotrcurrent (tff ).

!mq_Ui: de stand onderaan t", [i ffint:*" ii: !
g) flr§\, aL- 2

10) !:Do 9- 2
Een to':h rrel enigszins een probleernelftal- Een stuh of 9 speLers die greag uillen maat
yoor eí:! eIftaI zi.ÍE toch zeker 13 à 1à spelers nodig zeEer e1s er zo vaak afgebeld
rot'dt- Àarr-ul1er: gaat rog xe1 oaa.r is eig€ri-lijk slechts in uiterste nood de bedoeling.
Koa op jongers zorg ïooï nieuve sp'eler:s eu red.deír aat het deD beter gaat.
fEfl§ C.i: de stand il het qidden is: 'J) Glaveuza^nde 13-11

8) veto 13- 9
9) Ll$S 13- 9

10) ADO 12- I
SorÉs g.iat het goed, sorEs 6?.at het eiuder. Er zit best tel roetèaL in Cl. naar de ÍYsiel(e
li.racbt ontèree\t bij te veel spelers. Geen nood en geuooE blijïeu p].oberen te voetbal-
len. Erlel-e plaatsen stijgen is dan heus aeJ. Doge}.ijt.
LËï5 C2: de stand onderaau is: ?) EES 10- 9

8) r,Brs 12- ?
9) ïreder:bu-rch .10- tl

10) I'aahk;a:-ti er 9- O

Iu bet begin geea raste feider. 9it heeft Letlg doolgeyerkt biJ dit elftaf. lÈa het yin-
den ra-l eeD technisch duo LoI0t, er uat lijB in het spel- nu alleBaa]- nog eyen ïat faDe-
tieker tr:airen eo spelen. h-om op hoor-
LEI{S Dl: de staDd aan trcp is: 1) I,Ens 1À-23

2i Laaklvartier 1U-20
Dat xas toch .Dog een nederlaag in dit jaar ror:r D1. Op 2Ul2 ïerd ret 3-O yerloreu ya!3
quick isteps. Geen prob].eer hoor:- Die druk is er !!u sf en nu op tia8r beÈ ksopioenschap-
Jullie slrelen lleerJ'ijk yoetbal. llolirouden dit-
LEI{S D.?: de stand onder-aen is: 7) B-I\c ].0-t,

8) oDB L3-3
9) aie uaghe t].:3

. 10) rEi{§ 8-2
Xia d.e :logere índe1ir6 6aat het e1leÈaaL uat moeili.iker yool D2. Het leirke 6pe1 eE het
zelfse::tïouïen zijn evea t'eg. l,Ía.ar dat àourt te::u6. Èen goede heh-t bij Die Ëeghe ïerd

-gevoLg I door een leuke partijd tegeï DldO. Iets fanatieker eu beter fuisteren ku-ouen
eeu ze rende plek oplerereu - Doen hoor.
LEtiS D3: de stand in de subtop: 3) rosta]-ia l0-1t

&) quick 1r-1I
, ) LErïs 1o-1o

D3 beg rE lrat zïa\ies Daar heeft. nu ziJn d:'aai geïonde$- Ga zo doo!'boïs es l,ie reet
stij8 ie no€ €eI] ptrekj€- Eelangrijirer is echter plezier hebben en daè is ,so}doende aaE-
vezig.
ÉEllS D.r: de stand i,! !€è &idden: t ) Fu].I Speed 9-i1

10- 9
10- 9
io- 9

Dtr doe: het best ue1 6oed in deze klasse. De striJd oE de viJlde plaats is eelr hele ].eu}
lt-?ar lrlor oBS €en onbelangt'ijke. VeeJ- belang:rijker is het da:r, julli€ veel. yoettallen
en treinen. Dat ka.tl bij LEllS. Korx€n dus.

ÍEI{S El t,/m E6: woor juL1.ie rog een r.'i[t erstop t/u 25 januari. fliet bij Í,EnS natuurtijk
xant ïrnaf 3 januarÍ iedele --ee& xeer vo3-op woet'ba1, ile hebber geFt'obeerd ona 1euÀ.e teaEs
uit t€ zoekeD - Teans die rrein5.6 TerloreE spelen hopelijh tegen wat s'r,erkere teams eu
Èeaas 1ie veel verloreD teger hol}€lijÀ aindere tegenstander:s- Doe steeds goed .ie best- el
Ï.cE yef,1 voetèallen en trainen. Dan leer je het ecÈt het beste. VeeI plezier in 1992.

Eind .i anuari haddeÈ uij gedacht oIl e€n Eezel]-ig arotrdje yoor al].e B:-slre]-€rs te orgaui-
sereD, dit houdt in dat te in de voorarrond .Daer iet tikihad tsil1en ga&n eu ne afloop te-
ru8, na:rr lglis o.E daar gezel-lig nog rr-at na te pr:aten en ïa,ar een koud Èuffet k.].aar staat
en sto'ibrood. q: saté- Graa€ uiLLen si-i reten vie er rDee g,aan rran de È-sp'eler.s- Voor yer-
1'oer e.'l eteh Hordt gezorgd ellee!] het tik-ibad is roor eigeu reher:irg. Hij zoude graag
zi€D dat juL].ie je zo sne]. nogelijk op6,eyeD zodst yij e€D datuE r.ESt kuEne ste].f.ea-
OpgeYe: bi j -loop houk of fnge vd, EerB ze ziJll alti.id xe1 op LEN§ te via!Ílelx-

5 ) qhici-
6) tEN§
ï) ra,sH
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Dn LENSREWE -' i :.

I.].EEKBLAD YAN DE VOETBALVffiENTGING LENS
6!ste ,laargang numer 22, 9 januari 1992.
* * ****r( 14rÉ ri riti it rÉri * ài* i!;t *à0*** *tË ti tt + i( i(****tG,tÉ lí* * tÉtt **tÉ* t{ *ti lt* * ti+.:+ * #* * r{** ii** *l;* lí tt * rÉ *lr **.:l **àÉ } r* lr

Van de redactie :

Vol-gaarne sl-uiten ïiJ ons.aan bij aI die goede vensen die U reeds rnocht ontvangen. Dus
ook van ons een Prachtig 1992. Het kan nog net. I\Íij hadden het graag in 't echt getlaan
op de nieulrJ aarsreceptie doch hels.ss U vas er niet. En clat vas echt j amrner vant het vas
beregezeilíg. Dus een velgemeend ad.vies. Hou er volgend jaar lekening mee met uï efspra-
ken. Kom gezeflig een pa&r uurtjes naar LENS. U heeft ook een heLe leuke vedstriJd. ge-
mist tussen "Ou,ft'en Jong LENS. Zie het versleg daaïvan. 0p de nieuvj aarsreceptie vroeg
ienancl aan.de opvallend goud gekl,ede Maarten Rcg, hoe de vedstrijd. tussen outl en jong
was verlopen. Iíearten :zei hem .dat Jong LENS net .[-)+ had verloreo. Hielop zie d.eze niet t
te snuggere ueneer dot dat d.ud d.e eelste nederl-aa.B ysn Meartenrs team líEs. Maarten ant-
voordde op de hem bekende droge wijze da! dit natuurlÍjk }ogisch vas, De man: "Hoezo
logisch?r' Maalten: "Ik deed nee bij de otd.jes! ! | "wie de Jeugd. heeft, de toekomst'r is
een veel gehocrde en zeker ware gezegd.e. En het is bekencl, LENS heeft.de jeu€d. WiJ ziJI
d.air,r dan ook beretrots op. ook tle organisatie roÍdom d.eze jeugtl is zond.er meer fantas-
tisch. Er zj-jn dan ook een heel seizoen door verschrikkelijk vee1, $eestal- oud.ers van
jeggdl-eden, bezig on buiten het voetbaf heel veel voor de.jeugdleden te organiserelr.
Mear zo pril in het jaar, vilien viJ eens een ander groepje 'rvrijvilligers " onde4 Uw

aondacht brengen. Hei ziJn cte ,..r="n di. ve\eiiJks ,àrg"n dat uw Lms-rev.ue keurig ge-
stencild, gevouïen en öij de Post bezo.r:gd vordt. Ilij toeval- kwamen lriJ Ín het bezit van
ond.erstaand.e foto. Aan deze foto "kleeft" trouvens een aardige anekdote èie viJ U niet
vi.l-Ien onthouden. Wat is het geva1. ons aller hcer ,Juffernans verzarelt aI J8ren alles
vab met LENS te maken heefb. Dit sll,es vordt per seizoen d.oor hem gebundeld en aan een-
corimissÍe binnerl LENS opgealragen. Voorwaar een nobeL gebaar. I,lu vs.s hot kort gebruike-
liJk dat de LENS revue door aanta] vrouven op de voensdaglnidoa8 verd BevouHen. Deze han-
delingen zÍjn 'jaren achtereen gedaan door diverse dames, De laatste tiJd echter is dit:
verk overgenomen door dè op de foto aanvezj-ge heren Joop Heynen, lou de Boeï en Joop
WÍLLems, Cp de fot,o ontbreken Appie l{oppenbrouver en manusJe van alles Tinus Zilfhout.
De Laatste jaren echter bezoekt de heer Juffermgns LENS echter niet al te vae.k neer,
dus de verwisseling is sexe n.b.t. de sanenstefling von de groep ttvouweïstt vas hen even
ontgaan. De hilariteit van -oovenstaande groep t'echte" mannen rdErs dan ook groot toen d.e

heer Juffermans besloot om de eerdervel'ne1de bundeling LENS-nieuvs, van het afgel,open
Jaaï, op de dragen aan de lieve da.nes van de vouwpJ-oe6, Ilierop heeft Joop Viillelrs ond.er.
staande foto laten naken en vergezeld van een bedenkbriefJe heeft hij de foto opgestuui(
naar d.e heer Jufferrnans. Wij hopen d.at dc foto goed duid.eLijk in de I,ENS reuue komt rnaa:
in Íeder gevaf vouven de drie nannen, natuurliJk onder leiding van Joop Willems de tloor
Tinus uitstekend gestencilde bladen in de omslag van d.e LENS-re\.ue. Het is trouwens Leul
om te vernelden dÍrt de heren Hoppenbrouver, de Dcler, Heynen, Wil]ens en Zilfhout goed
ziJn voor zotn 2OO jaar lidmaatschap van LENS. En el-ke woensAag uorgen zo'n 600 lEtts re-
vuers in orde meken. Hulde voor deze nensen. Het is daar eihe lloensd.agnolgen reuze ge-
zeLlig. llat er zo tussen de heren besproken \rordt zou een hele leuke tekst opleveïen
voor een aardige Tv-seri.e. WÍj van de }ed.actie vènsen de vijf kerel-s nog een fijne en
holelijk voor de cl-ub een laDge "vouv" tijd bij LENS toe.
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0p de foto zie u van links nasr xeehts Joop ïli -ems, Lou de Boer en Jcop Heynen. a

I,trieuw,l àarslrensen

van ond.erstaande leden, families, sponsors, bedrijven en andeïe re-raties ontving uv
cfub de beste wensen voor 1!p2: voetbalvereniging s.v.L.v., fam. À. spa, fam. Krrörr,
fam. Beuver, farn. liorsheimer, Harry Dóuw, fam. Oened., fan. Ruyters, fàrn. Dissel3orp sr,fun. Krol sr. en Jr, fen. Roodbol, fer.. Hoefnager, fs.n. Bodaen, firma BeltonasportÀ,fa' Trade Way ]interprises, Fïee Kj.ck Slort, Lokate] Sportsignaal, verkeersschool pHIIIp-
P0, fa. v/d. Ve1de, 't Veentje en Lood.gietersbedri j f NÀhon en van der Meer.

LENSl-oudLENS 4-t
Voorafgaande s8.n d.e n Íeuïi aarsïecept ie werd, op ] Januari j1. veer oe trad.itionele ved-
striJd verspeeld tussen ons huidige Eerste eLft&i en de ï€.t oudere grori.e. IIet op t\.ree
piaatsen geïijzigde eerste, Patrick in de spÍts en Ired in het rioel en met gs.stspeler
Claudio BoJ.man, liet vanaf heii beginsigna:4L z,Ler. ce vedstrj,jd serieus te vilLen aanpak-
ken. Echter, het doel van oud LENS l{erd op voortreffelijke vijze verdedigd door Emiè1
Gans en ook ve"dedigend, ond.er Leiding va.n Maarten Fog, bleek e,e.a, goed. in eIkÍia.r tezitten. Oud LENS wist dan ook met technisch voortreffeiiJk spel het Eàrste zijn wi1 opte leggen. Iíet vas daaroro ook niet verwonderlijk dat na een uÍstekenci.e cornbinatie tus-
sen Theo DÍkstra en Frans Disseld.orp, laatstgenóemde d.e score wist te cpenen. oud LENS
gÍng dóor en veer ïes het Frans die rsist te scoïen, LINS 1wist, mede rfoor enige ver-
slapping bil 0ut1 LENS, in de vedstrijd terug te ko en en het was Patrick Bosmen die met
een schitterend schot Eniel- kansroos l-iet. No6i voor rust nas het patrick puist,er, dÍe
vriend en vi.Jand, maar bovenal zichzelf ver.baasde door de gelljkmaker te scoren. Nerust eenzelfde speLbeerd va.E::in bleek det het gemis van l.,laarten, in de ?e heJ.ft veïva.n-
gen door Ton 's-cravendijk, goed verd. opgevangen. De d.oor Joop .,.iilIems uitgesti.pperdetactiek $erd vriJï/el foutl-oos uitgevoerd en het huid.j.ge Ee:'stè }eed sinds geruime tiJd
veer eens een eervofle .lederLaa8. Voor de Bte,tistieken; Frans scoorde !x (verdedÍgend.
bliJft hiJ toch zwak)' Rini van Noort 1x en voor het Eerste visten nog patrick en F,red.het net te vind.en. A1 net ar een feuke pot voetbal, die door te weinig LENSers werd.
biJgewoond. Noteer dus nu reeci.s in uv agentia: 1 janueïi 1993 Aa;vangï3. O0 uur de re_
venche. nest nog te vernelden d8t de scheidsrechter llim vd. linden zich tijdends de
varming uP blesseerde en heleas niet neer in staat bleei( de ïedst"iJd te leid.en. Geluk-kig tas d.e va,der van Patrick Sosman spontaan bereid voor hem Ín te va11en, wa&rvoor
nogmsals cnzc- dank.

I
J



opstelline OUD I,ENS

Erniel Gans, P€,uf Schonherr, Herry Dietz, Mearten Rog' John Boerema ' Ton.

nïri-"rn Nóort, tr'rans Oissófaorp, Hans l(ooyènga, Ron de Jong, Theo Dikst

stra, Hans Zoun, Fred Schuurms'n, Gerard Kemperman '

's-GravendiJk 'ra, Cees SPoeI-

AIs kerstkrans, olieboJ- en vuurpijl d.e voebbalkompetit ie onnogeLiike maken ' zit er

niets anders op dan te miimeren over de de kansen na de Hinterstop'

STANDJES MAKEN T]JDENS DE WINTEBSTOP

PEBIODE 2

5-10(+11
5-09 ( +11)
5-09(+o[ )

vooÏ],ENs-zondaglvord,tdecompetitieop}gJanuarihervat.Endat
vordt dan meteen een knailèr thuis tegen BTC' Een veek later komt DSo

àp-l"ro"t. Beide vedstrijd'en zijn van e199t belang voor het Yerdere.

;;ri;;p van de kompetitiË. seiaà vedstiitrden ziin op de eerste plaats

ectriu"' resfis send ioor de titel van de fi'reede Periode' zoals de stand

iààt ,iu". Deze tveede Periode bestaat uit T vedstrÍiden' vaarvan er

no ar" : zijn gespeeld. De in deze perio'le resterende vedstriJden
voor psó en-Btó zi;nt HVV-DSO en !íassenaar-BTc ' Het ziet er d'us naar

"it, àrt, IXNS gevoón beide toppeïs moet winnen om in d'e race te blii-
;;;: E, aat geldt zowel voor àË periodetitet aLs voor het totaal-ka-"n-

piour""t tp. À]s gevolg vàn de sIèchte resultaten ean het begin van de

io,rpui:.tiË stoat LENS op koploper D§O 3 punten achter en op 2 op BTC'

Die achterstand inlopen kan eilenliJk alfeen maer door van deze klubs

DSO

i,ENS
BTC
HVV
KNAN
RAVA
ItBS
CROM

IIASS
svtv
VVP
vífK

5-06 ( -01
,-0, ( +01-
l+-0lr ( +02
l+-01+ ( -03
t-ol+ ( -05
5-03 ( -03
5-03 ( -ol+
5-01( -l-o
5-01(-05

)

)
)
)

)
)
)
)
)

te 'winnen. De rest telt niet meer mee' De stand' aan kop is nu:

DSo a2-9-2-a--21 ( 3l+-r-3 )

Brc 12-B-3-1--I9 (21-11)
IENS ]r2-'( -3-2--11 ( 2ll-09 )

Uet aardige is, dat LENS in elk geY&I veer eens ergens aan meedoet' Dat zien ve graag ir

Den Haag. We hebben d.it soort toóstanden aI een reàks van iaren moeten missen' De drie

koplopers hebben nog 10 weostriJden te Saan en kunnen dus naximaaL 20 punten halen' WiJ

supporters kunnen aIs gehein vaien fungóren met onze luidruchtige aanmoedigingen. Het

vordt tijd, dat ook au lfrli-iu'èa zich langs de l-iin Seat roe?en' De blaurmitte toeters'

vlsé{gen en sparatoeken guon *Ë uit de mottenb&Ilen halen'

GiJ s Langsdelii n.

Hoe l-iggen de kansen?

Nog even en voor ons eerste zondag
verbancl ro]len. De tiJd van getheor
supporters ziir, ?,eet betrokken biJ
m.b.t. het behaLen vern een kampioen
blemen worden tot in het oneindi-ge
informatie oYer de regelingen m'b't
een einde te maken volgt hier een s

senioren-el-ftal- gaat d'e bal- ook weer in konpetitie-
etiseer is natuurliik ook veeÏ aangebroken ' Vele

de mogefiJkheden die eï voor ons eerste elftal ligger
schap"of leriode-kampioenschap ' Yele "als-danrr pro-
uiteàaiepl. Vaak ontbreekt het echter aan de Juiste
. 
-pio*oti" 

en period.et itel-s . on aan 811e misverstand'
a.rnènvatt i ng van Öe regelingen zoals die momenteel

geId.en.

PBOMOTIE-DEGBADATIEBEGELING
l)eze re8eling is uiterst si"nPel:
-De kampioen promoYeert naar* de 3e kfasse, alsmede de winnaar van d'e beslissingsved-

strijd tussen de kr-asseperiàaux"piotn van de \ kfasse C en D' De nunmeÏs la&tst en

voorl&atst deg:'aderen naar Öe Afdeling'

BNGELING PERIODEKAIVPIOENSCHAPPEN

DítziteenStukin8evitkeld.erinelkaal.Mas,rdeechteldenksport_die-hards'moeten
hieruit kunnen komen.

-!e konpetitie woïdt in 3 periode Yerdeeld (?-?-8 vedstrijden)'
-tlr, i.aà." periode uordt de stand opgenaakt over die period'e '

n



Itet elftal d.at Ín die periode de meeste punten heeft behaald, mag zich periodeke.n-
pioen noenen.

NB. BTC is vinnasr van de eerste period.e. Voor d.e tweede
periode zijn er nog twee wedstrijden te gaan.

-Eintligen in een period.e elftallen gelijk, dan is het doélsaLdo van de betreffende
periode van doorslaggevende betekenis. Is dit ook EeLijk dsn woralt een be sIi ssingsveti-
strijd c.q. halve conpetitie gespeeld.,
-Elftallen die reeds een voorgaande periotletite] hebben verworven, kunnen geen volgend.
period.ekamioenschap verkriJBen.
-A1s cle periodekarnpioen van de eerste in d.e tweede periode opnieuv bovelaan eindigt,
wordt 'de nu.nmer tvee van de tveede periode aangemerkt als vervan6genrle periodekampioen,
-AIs de periodekaapioen van de eerste of tweede periode (of de aLs zodani8 aangemerkte
vereniging) in de derde periode bovena&n eindigt, vordt de eerstvolgende vereniging
in het periodestand van de derd.e periorle, die nog geen periodekampioen is (of als zo-'
dani.g ao.ngemerkt), beschouwd els de vervangend.e periodekampioen.
iALs een vererrigin8 ae.n het einde van het seizoen klassekornpioen is en tevens period.e-
kampioen is geweest, of als zoCani6 is aangenerkt za1 de vereniging die de in d.e eind.-
rangschikking van de vollerlige konpetitie het meeste aantal punten heeft behaald en tlie
nog geen periodekanpioen is 6eweest, of als zodsnig is B,angemerkt, a1s vervangende
pexiodeks;npÍoen in plaats-van de klassekampioen vord.en aangevezen. Indien meerdere clubs
hiervoor in aanuerking konen beslist het doel-sald.o van d.e oorspronkelijke kompetitie,
Is dit ooh geLijk dan zal een besliss ingsvedstrij d resp. halve kompetitie gespeeld vor-

1il'urr" periodekampioenen spelen een halve kompetitie om het klasseperiodekampioenschap
BiJ geJ-iJk eindigen is het doel"sald.o van deze halve konrpetitie beslissend. Is d.it ook
geliJk, dan besl-ist het aantal lunten behaald in de oorspronkel-iJ ke kompetitie. Is dit
ook geIÍjk, dan beslist het doelsal-do van de oorsprolrkeli.jke kompetitic. Is dit ook ge-
f-ijk dan beslissen strafschoplen
-De klasseperiod.ekanrpioen van !C speelt tegen de klasseperiodekampioen van LD een be-
E IÍss ingswedstrij d voor een plaats in de 3c klasse,
WiJ wensen u veel puzzelplezier.

Wnd.. tsestuur.

Geboorte:

Robert, ïrene en Patrick Wasserrnan laten ons veten blij te zijn net de geboorte van
broertje en zoon llichard. Robeito en lus.rion ven Es laten ons eveueens weten d.at ziJ de
trotse ourfers ziJn Bevoïden van een zoon Robin genaand-. Uiteraard. feliclteren viJ èeze-
ou<lers van hB.rte en hopel d.an ook d.at vij julie zoons over 6 ;aar op de LENS-veLden
rnogen begroeten.

HuweLij k:

Diana en Fetel' Lonkamp wil-Ien iedereen nog een hartelijk bed.anken voor de bèlangstel-
ling ter gelegenheid van hun hnwelijk op 10 alecember j,1.

LENS enquète

ALs u zodadelj.Jk de copy van onze jeugd ]eest, zuLt u ongetwij feld het stukJe oveï' de
formatiekomni ssie Iezen. I.lij van d.e redactj.e vind.en het een prima ontvikkeling on bij
de LENSLeden eens te ondervÍnd.en wat, zLj nu van onze club vinden. Juist d.aarom vinden
vij det U er eens rustig voor moet 6uan zitten, nocht U een dergeliJk enquete-formu-
lier hebben ontuangen. liet noge nu veL eens, ten overvloede, duidetiJk'ziJn ds.t LXNS
de vereniging is, riie het nu is, dankziJ aI has,r leden en d.at merr &ltijd. benieuvd is
na,aï u\{ menin{5, juist vanneer de kaderÍ\rncties vervuld noeten 'norden. Overigens uocht
U interesse hebben voor een d.ergelijke functie, ga er da.n eens over praten en ]ast U
den ook mear ge1iJh overh&}en om rietsrr te d.oen bij LENS. Succes en tot zien.

Red.

Oprocp :

De redactie zit net een probleemple, zeg ns.ar gerust een groot lrobLeen! Helaas heeft
Maarten den HeiJer afscheid. genomen van de redactie, waardoor er eën pl-aats i(i gekomen
binnen deze fantcstische connissie. :



Gezien tle wekeli-jkse hoeveelheid copy zi-j wij naargeestig op zoek naar een nieuu lid.
Aagenzien dit U niet al-tijd overkomt om aL uv creativiteit ean het papier toe te ver-
trouven raden wij U dan ook &an om eens l-angs te komen op naandagavond in de LENSkantine.
on u uitgebreid te laten informeren rdat wij nu eigenliJk doen, behal.ve het plund.eren
van de koe.lkast. Dus LnNSers tot ziens en vat leuh d.at U reageert,

Js.n en Theo.

ec c ccc ccc Qca c(:c cca cca a

S SENIOREN ZONDAG S
c<rc occ c G cecc acc ccc c c c c

Uitslae vri.j dag 3 januari
Hernania I - IEirlS 1

Uitslagen 5 .januari

3-3

GeheLe wedstrijdprograrna afgekeurd..

yqdstrij dprogqq44a zo4Qqg 12 januari.
IL. O0 uur VELO 1
11.30 uur VELO 2
1\.00 uuï RKDEO 3
11.00 uur LENS 5
l-2.00 uur RKDIO ll
10.00 uur RKDIO 10
11.00 uur LENS B

urnsdag L4 .'lsnuarr-
19.30 uur Vitt. DeLft 2- IiENS 2

Zondag l-9 J anuari

LJINS
1
2
l+

VI
VI

I,ENS 55\l3060
,62/308\
,To/3l.29
626l3zj8
628/3a68

J. Geenemans

. v/d Graal'

. Straver
Vargas Garcia

-VCS6
- LENS 6

- LENS 7

- Quick 11

-BTC1
-DCV2
- I,ENS I+

- Scheveningen I
- I.ENS 6
-HDV5
- vrij

V2

V3

rkke
n,n.

J.C. De

n.n,
n.n.
n.n.

n.n.
n.n.

vr.
r

1l+ . O0
11. 00
11. 00
11. 00

13.00

5t$/j059
610/1099
55\/30'(o
562/3093
57o/3a39
626l3zj6

uuL.
uur
uur
uur
uur
uur

OPSTELLINGEN .
I,UNS
IENS
LENS
LENS
ITNS
I,ENS

en

Afschrijven
IXNS
IENS
IENS
IENS
LENS
L]JN$

IENS 1
LENS 2
SVH 2
LENS 

'Vogel 2
LT]NS ?
LENS 8

P.M
J.G
J.

1
]+

5
6
7
B

2 worden biJ de trainers bekend genaakt.
als bekend
aIq_.!ekend
a1s bekend
al-s bekend.
a1s bekend

1en2
l+

5
6
7
8

bij d.e tlainers
M. vd., Meulen
rrl. Heijnen
E. v. Knij ff
G. Duyvesteijn
Ii . Keus

02522-30989
o7o-3161088
0?0-389?1?6
01891-1?9h3
0?o-36015\1

te1:
te1:
teI:
te1:
tel:

],]GGINC TEFIIEIIEN:
Velo
RKDEO

Vitesse Delft

ZZZZZZZZZZT,ZZZZZZ
Z ZA]\IVOETBAI Z
ZT,ZZZZZZZZZZZZZZZ

- Noordveg 26, Haterin6en, te1: 0]-'l\2-2779.
- Sportp&rk "CentrLun'r, Sportparkveg Nootdorp, teL: 01?31-9090.
- Sportpark rrTanthof Zuid'r, H. Dreeslaan, Delft-Zuid, tel: 01!-111[!!.

Wedstrij dprosranma 1 t/m 2\ .i anuari 1992
Maandag 13 Januari
19.15 uur Quintus l+ - IENS L

${k
|rË;q

B38 Sosef-ha1



Dinsdag 14 j anuari
r9.f5 uui r,nls e
l-9 . 00 uur I,ENS 3 rr

Woensdag 15 ja!!.lq,rct
19 . 00 uur L,ENS 1

Maantiag 20 J anuari
- Mad.estein 1 LB

rgl5 uur D!.IO r
VriJqcs zl* ;e!!erl
ZilI0 uur IENS 2 * -EOC2 31C
22.20 uur LENS h * - Tone§iao 3 R3B

* IENS 2,3 en l+: zeLf sctreidsrechter leveren.

Ligging sporthallen:

- IENS 1

- StriJphorst, Ilonselerd.i J k
- ÍIoutrustweg 108
- Mefis Stokel-aan 1201
- (Rokkeveen), Zoetmeer
- Slicherstraat 11.

- OSC l+

- Concordia, 2
nLc
R2D

G,J. v. Soest
J, Jonkers

n,n.

d.e Jong
n.n.

Houtrust V3
Houtrust V3

Zuidbaghe

De Veur

0ranjeplein
Oranj epleín

1B

Sosef-ha1
lloutrust
Zuidhaghe
De Veur
0ranJ eplein

T.ZZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z I,ITNGS DE SPORTEN VAN DE 7,.M. T,ADDEB Z
ZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZZZZZZZ
Pregr4qma zstgl4qC l! Ja4lqri 199e
l-l+,30 uur Kamraan 1 - LENS L
:l-l+.30 uur ts-Grav. SV 6 - LENS 2
Ilr.3o uur 's-Grav.Sv 11- LENS 3

AfineJ.dingen voor 1 en 2 biJ Hans de Bruyn te1: 015-612396.

0pstelling IENS 3 als bekend.. Afinel-der: bij L, Mantel, tel: 310?l+26.

],IGGING TEBREINEN:

005/1017
0r3/Lorg
026/t308

013/10r3
026l13o)+

Kam'ean
t s-Grav, SV

Pfogramma iiSglqdCg 15 jalqari 1992
19.30 uur 1I.S. Texas DHB 1 - IJENS L
TerreÍn: wiJndaelersveg ?a (ockenburg) teL: 3686360,

Progranrra Zaterd.ag 18 Januari 1992

- Guntercteinveg bij de Aalelaars
- JUIÍsna Sportpark aan de Koningin Julianaveg te rs-Gravenzande,

teI: 01?l+8-13?26.

1lr.O0 uur Duinoord. l+ - LSNS 2
1l+.30 uur VCS 3 - LENS 3

R

Een tiJdens de winterstop bij de redactie bÍnnengekomen verslag.
maar toch maar geplaatst .

IENS en de Glibbers (LENS Zat 2 - DSVP).

MÍsschien vat laat

Zaterd.ag th decerrber 09.00 uur. De Lre}ker die op enkele d,ecimeteïs van mijn oor staa,t
gaat afgrijselijk af, Verschrikt wi1 ik me nog een keer omdras.ien, Aoch daal herinner
1k ne dat het zaterdag is en dat betekent voetballen. Tussen nu en de verzarneltijd noe-
ten nog veLe hindernissen ëenomen vorden en dat faat geen ruimte voor uitslapen. Eerste
hinclernj-s: Albert Eeijn, alat velt zeker niet mee op zaterdag en de tiJd die men in de
riJ voor de kassa moet doorbrengen is helaas aanzÍenLiJk. Tweede hindernis: Kerstboom
kopen, het l-iJkt vel of die boompjes steeds'duurd.er worden elk jaar. Snel de boom naar
huÍs gesleurd en aan de derde hind.ernis begonnen: de voetbeltas. Altijd a'eer de vraag
}rat ooet d.aarin? Dit is vool' niJ afhenkelijk ven d.e veersgesteldhe id, hoeveeL ontler:
shírtjes moeten vs.ndaag veer mee? Na deze hindernissen snel naar LENS vaar een nervueze
coach aI op zrn klokje l-oopb te tikken, Vandaag de wedstrijd tegen DtiVP, altiJd een
lastige tegenstander. Het uoïdt nog lasbiger als blijkt dat ve sLechts .rnet 10 m&n aan-
vezig zijn. Itet gezicht van de coach vordt al een beetje rood (Iet op..... Hordt nog
vervolgd). We zul-len de wedstrijd derh€,Ive met 10 man moeten beginrren. A1s blijkt dot
andere spelers op korte termiJn nÍeb beschikbaar zijn wordt het gezicht van de coach
nog aanzienfiJk roder, misschien zit, ztn coach shavl toch j-ets te strak.

l:',*-



Maar gocd, Íe beginnen met l-0 man otr) een zeer hard veLd. Ve lieten DS\? in flie eerste
minuten natuurLijk het spel maken en probeerden verdetligend de boel- gesloten te houden.
Dat lukte uitstekend. med.e door het haïde en gladde veld vaarop conbinaties noeiliJk te
naken varen. I,la eerr kvartier mochten we zelfs een beetje aan aanvallen gaan denken. 0n-
delgetekend.e kreeg een fraaie pass van nene Keus waarop geliJk een schot verd gelost,
De keeper reageerde niet attent, maar ja vat is attent net zo'n veld en de ba.I verd.veen
in het doe1, 1-0. DSVP schrok vakker vant de rest van öe eerste helft zijn ve niet over
de middellijn geueest. Even voor rust gebeurde het onvermij deli jke , ondanks het uitste-
kende keelrrerk van Edwin was d.e spits van DSVP in sta.at 1-1 binnen te tikken, Gelukkig
kwamen net voor rust nog 2 spelers opdagen zodat ïe ale tveede helft konden beginnen net
e1f tegen elf, DSVP bleek tirukken ns. rust en dab leidde tot 1-2 d.oordat eell DsvP-spel-er
een onhuidbaar schot s.fvuurde op onze Edvin. onze coach nog trraar net bekornen van d.e

schrik, schrok ook nu zeer tehoorlijk, Enke]-e toeschouvers moesten met enige sneLheid
zijn shavl- va,n ziJn nek vervijderen. Zou aan d.e zegereek$ van l+ vedstriJden een einde.
komen? Gel-ukkig schrok ook LINS Zaf 2 zodat. we alles op de aanval- gooirle. Dit resulteer-
de in een voorzet van rechts waar ons aller paprikaatje (Fob Mahieu) attent op reageerde.
AIs een volloerd.e teler deponeerde hiJ dè paprika (tees bal) in het ,nandJe (:.ees goel).
2-2 dus en dit was tevens de rechbvaardige einduÍtslag. onze coach verklaarde na afloop
dat hij niet geheel incontent vas over het veïtoond.e spef. I,laar een zegereeks van )+

'wedstrijden al- niet toe kan Leiden, (Insiders fluisteren, dat deze coach bezÍg is met
0efenneester Betaal"d Voetba] en op de positie van Co A'lriaanse aast, hij wortlt aI regel-
atig gesignal"eerd. in het Zuiderpark).

een sleler.

VAN HET JXUGD}"FONT

. Afgemeen kontahtpersoon: Paul- v.d..Steen, Chopinstraat 103'. 2551 §V Den Heag.
tel: 39?Ol-51r. Bij geen gehoor: 36351+18 I'red Grens.

' Vedqq4 jqpï9grÈErnq4-!:Q:D-! en tr' j eugd.

AfbeLlen voor onderstaande wedstrijden aLLeen bij Pauf v.d..Steen (39?015!)
zo snel mogeLijk doch uiterlijk voor vrijd.agavonal 19,00 uur. tsij geen gehoor
beLl-en naar Ered Grens (3635h18). In uitexste nood nog op zater<Ia8morgen op
LENS (3661311+) na B.OO uur bj.J Íemanrl van de j eu8dkonuni s sie .

Elfllal datum aanvanClegqlqlSndqr uit/thuis terrei /veId ..ian.k.l,ens

A1
A2
B1

11 jan
11 jan
11 jan

1l+. 30
1\.30
L2.\5
19. 00
\2.\'
1l+. 30
10. l+5

10. l+5

11 .00
11.:t_5
9.r,

1[.oo
r.0. r-5
t2.oo
10.00
12.00
10.00
12.00
10.30
12.00
11 .00
L2.00
10.15
12.00
10. 00
o rq

ANO A2
laakkws.rtier 42
Sliedrecht 81
SW B1
TAC ]J1
I'oofan 31
Ilonselerdijk C1

Quick CIr

VCS D1
DelÍ't Dl-
LaakkHarbier D3
Juventas D2
Laakkvartier nl-

v1
J.v. Beerstraat

VI
\2
V3
V3
VI
YJ

Dedemsvaartveg
Kerkpold.erveg
J.v. Eeerstraat
Vredenburchveg
J.Y. Beers Lraat

13.30
13. 15 ( fiets )
11.)+5
18.15
12 .00
rL .00
10.00
10 .15
10 .15
10.1r(auto)

8 . 30 (r:.uto )

13.00 ( auto )

9. 3a( auto )

11. I+,

f.i5(auto)
11. 15
9.15(auto)

11. l+5

10.00
11. )+5

l-0 , l-5 ( aut o )

I
5(aut,o)
0( auto )

thuÍs
ui L

thui s
thui s
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
uÍt

92

C1

D1
D2
D3
Dl+

EL

jan
jan
jan
jan
jan
j*n
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
Jan
jan
jan
jen
jan
jan

13
11
11
11
11
l-1
11
11
11
1l-
t2
11
t2
1L
72
1L
L2
11
t?
1l-
t2

t!J

E1+

E5

E6

Onderl-ing voetbaf op LENS
Velo E3 uit Noordveg
Onderling voetbal op LENS
Velo El+ qit Noordweg
onderling voetbal op LENS
Lao.kkuartier E3 LhuÍs Y2
onderling voetbal op LENS
Vel-o E5 uit Noordveg
Onderling voetbal gp IENS
Laakkl B.r b i er E, uit J.v. Beelstraat
onderl-ing voetbal op LENS
DUNO I:l- uit Mr. Nolenslaan
Las.kkvírrtier I'2 uit J.v. Beerstraat

5
0(auto)

11
<)

11
9
o

lr

3
h
1
-)

7

11 .i l,-"11
.,oL.,i,{/i'

":' ltlpÍ..



!r2

fl+
an 9.a,
a.n 9.30
an ]0. 00

l_1

11
11

j
J

laakkwartier I'3 uiL
Laakkvart ier Fl+ thuis
Quick FB uit

J.v. Beerstraat
y2

§av.Lohmanlaan

8. 3o ( auto )

9.00
9.15 ( auto )

BIJZONDENHEDXN:

-aanvezig Juko vanaf 8.15 uur: J, Pronk, F. Schuurrnan en P. vd. Steen.
-gaarne ouders met vervoer voor: LENS n2 t/n E3 en E5 t/n E3 en F,
-Lees ond.erstaande kopy goed. door. (B-klassers zie feestavond)
-opstellingen a,1s bekend net uitzondering van:

o LENS Al-: zond.er D. Heins
o L,ENS 83: M, Buytelaar, I. Ekren, I!t. de Klerck, M, Koca, P, Koo, B. Msaad, v. vd' Spek

I'1. Urgert, H. Vred.eman + aanvulling.
o LENS CI: zond.er Y. Basdogan en I Sandifort
o LENS Dh: zonder S. Alting
o LENS E3: met N. Topuz
0 LINS F5: 0. Baba, R. ten Berge, M. Soutier, M. Daniels, B. NetteD, R' Oosterveer,

B, Sai:ri, M. Taks,, D. Unnu, A, Veeren,

Afgekeurd of niet
LENS Al- t/m C2 epelen kompetitievoetbal en noeten bij tvlJ felachti.ge veersonstandighe-
alen vanaf t 8.)r5 uur naar ï,okatel TV of de Haagshe Courant TV kijken of hun uedstriJd
doorgaat of niet. Naar LEN§ bel-Ien is echt niet notlig. Dit nogen lre1 d.c spelers va Dl
t/n T5. Vanaf 8.15 uur ( d.us echt niet eerder) mogen iullie bij twijfelachtig veer
366131h ( klubgebouv L[NS) bellen of julfie uedstrijd. dooxgaat of niet. Is het afgekeurd
volg al&n ondersts.and schaduuprogramna.

Sched.u\fprogramfia

Bij incidentele afkeuring verwachten viJ zoHel de spelers a.l-s de l-eider op d.e verzamel-
tijd van tle kompetitievedstrij d op !ïNS om onderling vat te-voetballen. Neem in d.it ge--
va1 al"tijd je eigen sportkleding nee ell een trainingspak èn gymschoenen en voetbal-
schoenen. tsij algehele afkeuring verken ïe onderstaend. programma af:

Saflenkomst LXNS
13. 30
12.00
10.15
l-0 .l_,
9.30

10 ,00
9.15

uur
ultr
uur
uur
uur
uuï
uur

IENS
IENS
I,ENS
I,INS
IENS
I,ENS
LENS

A1 ,À2 en ts3 trainen
ll1 en 82 trainen
Cl en CZ trainen
DL,D2,D3 en Dl+ trainen
El-, E2 er E3 trainen
Elr,n5 en E6 treinen
I'1,I'2,I3,I'\ en F, trainen

13'30 uur
12.00 uur
10.L5 uur
10.

o

L0.
ó

uur
uur
uur
uur

t5
30
00
t5

l.le hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de normale verzameLtijden. Neen biJ
al,gehel-e afkeuring altijd jc eigen sporttenue mee en een traÍningspak, voetbalschoeneÍ
cn gymschoenen. l,Ie verrÍachten nstuurlijk alle slelers en leiders, Dit.vie1 afgelopen
zaterd&g best tegen, llaar varen de meest spelers van A2, 83 en C2. He zoud.en toch trai-
nen bij afkeuriag. Kom op hoor. Ook aI ben Je tel-eurgesteld Í,v.n. de afkeuring kom dan
}'eL geÍÍoon onderLing voetbaLlen op LENS.

I'eestavond B-klassers
0p znterdagavond 2l januari een gezellige avond voor gLIg ts-klassers. Tenminste alet
hopen ve. Geen gourmet, geen saladebuffet maar na overleg met jullie veI het volgende:
Veïzermelen om i-8.00 uur op l,llNs vooÏ vertrek naar hel, toffe fikÍbad op Duinrell te
WassenaÈr. Wij zorgen voor het verroer. JulLie noeten de entree 5 l-ll,50 wel- zel-f beta-
len. $vp bij aanrnelding direht vold.oen. Na het zuenïnen terug naor LENS waar ju}lie op
onze kosten overheerlijke patet en hipsaté kriJgen met vat fris te dTinken. Daarne nog
wat gezel-IÍg na babbefen of Bevoou naar huis (1 23,30 uur). Ue hopen dat aIle B-kLasger
van 81, 82 en B3 mee gaan vant dat is echt onze bedoel-j.ng. We1 je van te voren opgeven
bij Joop Pronk of Inge vd. Beïg. Zaterd.ag doen hoorl I !

Format iekornissie
Zoals ju11ie in de vorige LENSrel'ue hebben kunner)lezen is er een formatiehommi ss ie in h,
leven geïoepen om LENS te verlossen van kad.elprotleen en om een beLeid te bepalen voor
de kouende jaren. Natuurlijk kan d.eze kornmissie dit niet aLleen.
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Via ecn enquète vord.t de hulp 'j-ngeroepen van d.iverse Eroeperingerj binnen LENS, Afge--
lopen week iiln at veel enquèteformufieïen uitgedeeltl. Konenti weekend hopen ve de rest
te veïspreider. W" h"bbon zelf een eantal nensen hiervoor uitgekozen (senioren, oud-
Ieden, irainers, ouders en enkel,e A- en B-iunioren). We kunnen ons voorstellen dot ve
personen vergeten ziJn die rlel heel graag hun ,stexl vill-en laten horen. Dit kan heel- sim-
pe1 rloor a.6. weekend het enquètefo5mulier te vrag,en aan PauL vd. Steen of tr'red Grens.
Doe het vant het is echt belangriik voor de toekolust van ons LENS.

We trsinen weer ! !

Op ms8.ndag 6 ,lanuari zijn aLl-e trainingen weer gestart. De trainingen gaan altiitl dooï.
Beflen naar IENS hoeft tlus niet. Neem 8.Itiid voldoende kleding mee d.w'2. naast Je nor-
n&Ie traininEs spullen ook altiid een lrrainingspak, gymschoenen en eventueef een regen-
ack. t,íe hopen dat er dit jaar meer I'-kl-assers komen naar d.e trainÍng op de voensrlag-

middag van 13.30 t/m L\.30 uur' 1.1e, .zien er besl-ist te weinig. ook de vrijdagavond trai-
ning voor de niet geselehteerden A- en B-klassers start a.s', vrijdag veer. r Kom alLenaal

j

om''t?. h5 uur. naar ltlNS.;René Keus,is er dan ook.
a (

!

)
Loopi;raining

aerdad 9 januari'start Win.v. L:ttingen. ireei.'-met de lo{pt ro1n1n 8: De C- en D-klas-
sers bij ten.rlit, jaar -de=spits-a.f . Een week,lateq, tlonderdàg
0p ; alon

B-klabsèrs veer a&n de beurb'
t6 anuer i j. zijn de A- enJ

.t..:,,t i
Kee erÈtra.inrn

Yorige. ueek -schrevgn ve.het. aJ.: , óB ' doàderdog 9 Januari start tle nieuve keeperstre ining
o,1.v. Theo Missa. Voortaari' dus altijd op de tlonderdagavond.. We Yerwachten v&n:

1'í.30 t/m 18.30 uur àe keepers van E1 t/m E6

18,30 t/m 19.30 uur de keepers van Cl- t/rn Dl+

19.30 t/À 20.30 uur de kee?er§ van 42,81 en 82

Kan je niet bel" dan even sf op LENS (366131\) tussen 1?.00 en 17.30 uuï.

Kaderavond. voor jeugd.leid.ers

VriJdag L0 januari hopen ve heel veel Jeugdleiders van LENS te hebben bij tle kad.eravontl
yoor Jeugdleiders georganiseerd door de NKS, 0m 19.00 uur verwachten viJ d.e feiders in
het Tinbergencollege aan de Meppelveg c.q. d.e Iizerverf (naast het bondbureau)' De

avond. vordt on 23.00 uur afgesloten met een hapje en een drankJe. We hopen dat het een

leerzame svond. zaI ïorden.

Tienlandenspel

0ndanks de regen een gelreLdige opkomst op 21 rlecember, Dit betekent dat ju}lie vertrou-
ven hebben in onze j eugdfeestkoÍmi ssle. En terecht bleek aI sneL. De voorbereiding vas"

af, de hulp van de ouders geuel-dig en de steruning bi.j de E-klassers uitbundig. De

speurtocht werrl door juIlie vel iet§ ingekort maal dat vas te begriJpen, De vissticks
en d.e patat gingen er zeer snel in alvorenE de ballonnen met naamkaartJe eraan verden'
opgelaten. Dit bliJft toch moeilijk met al. tlie bomen op ons park. Benieuvd of er nog
eèn taart;e teruggestuurd zs.1 vorden. Is dÍt zo geef hen dan snel af op LENS. De vin- j

naar is diegene viens kaartJe de grootste afstand. heeft a.lge1egd. lIiJ ontvangt een l-euk(
prij s,

0l-i eboll-entoelnooi

ook nu gooide het veer snachbs roet in het eten. LENS ïas onbespeelbaar. GelukkiB kon-
d.en ïe op het grasveld. van de kreade wel- vot vcetballen. He.Laas \.raren er toch ïel vat
veining F-klassers. Dit kan natuurliJk niet. De noeders waren al orn 8.00 uur op LENS

on d.e oliebolfen voor jullie klaar te maken. Helaès Hilde het Deel niet rijzen en floest
er een nood.6reep uitgehaald worden. Te l-a,at voor d.e tr'-kls.§sers d.ie dus na het loetballel
zonder ol-iebol naar' huis moesten. Jullie hebben nu 'woensdag na d.e trr:.ining nog lekker
oliebollen gegeten. BiJ de E-klassers ïès de snimo Sroter. Biina iedereen v&s er. Na

het voetbíLflen Ha.ren de oLiebollen ook klaar en d.ie gingen er best in. Korton ondanks vt
tegensls.g toch een leuk feest. Ied.ereen bedankt voor de medeverking en ntltuurliik b1e-

"ven eï genoeg oliebollen over voor de overige aanuezigen op LENS. Ook zii genoten eïvan
{
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Tot slot
Helaas wertlen biJna eIIe vedstriiden door een grote regenbui op vriJ dag/ zaterdagnacht
afgekeurd. slechts c1 k'la.n in aktie en von op het nieuwe konpléx ,r, nr,qw met maarliefst J-1. Nu naar hopen dat, a..s. z'terdag arres nor.-maa1 doorgaat. Mocht het onver-
hoopt rÍeer afgekeurd ziJn blijf dan niet thuis maar kom naar het schadur+progranm& toe(zie kopy na wetlstriJdprograona). ook is het krubgebouv atti.ta eeÀp;nà om geze[ig'wat spelfetJes te doen of te kletsen. Tot zaterdag.

E E

u
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DE I,Í]]'[SBEVUE
WEEKBLAD VA}I DE YOETBA],VERENI G]NG LENS

6rste jaargang nrrnner 23, t6 Januari 1992.
** * * * *.* x,* * ti*tt *** títÉ* ** ti * ti16* n ta* ntÉ it*li**è+ +* n ** * t(*r( ** lt lí** ií ** **l( li * * n ** ll * l(* **t(* * * l+* lt* lÈ *** lí*l( * +

9IIItIEE!,
ÀCreswijziging
,rT0 P. Sirk* "ordt Volendamtaan 9)+6, 251+7 cs, Den Haag, tel: 323559!.
iS)*: Ií.n.p. de Groot vordt P.C. tlooftstraat 3, 21L2 RJ, Zoetermeer, tel: 0?9-163090.
tht C. Io:'tman vordt Yefdzuringstraat 28, 22L5 WK voorhout, íe].; 02522-20'l L3 '
Afvoeren als Iid

. Hennep

.J. SieErest

.C. Snaayer

. Arslan

. Giftgi
Nieuve leden.

2BO1 M

2823 P
2966 A
2986 D

2939 A

. Abounarsa
, Jagga
.J. Leen
.B. Simson

29-10-'82, Zonneoord. t\7, 25\\ KC Den Haag.
)+-06-'82, Bandveen 269, 25\\ RL Den Heeg, ter:

2025 L
2106 H

21)+6 J
291+8 vl

300
3006S

Sctr.:lits, E,
Bouali, E, 2 389?h9l+.

"Boetes"
Regi strat iekosten
Regi. stïatíekosten
Regi strat iekosten
Regi strat iekosten
Admini stratiekosten
Admini stratiekosten

1e boeking
1e boeking
2e boeking
2e boeking
strafzaak
strafzaak

1
2
l-
t)

2
3

5

§

5
+

I
5

n -.
D. Ï,amers
A. de Boer
f. Bernadina
0.T, vd, Laar
D.E. Heins
P, Pronk,

q 
-.

0,-:

*Betaling dient per omgaand.e te gebeuren door overmaking op girorekening 336711 of
bankrekenÍn6 1?9927229 nabobank Den Haa8, t.a.v. "v.v. LENS" te Fijsvijk, onder ver-
melding van "EoETErt,

Het Bestuur.

M
}TULDIG]NC DEB TROIJI\IE TiOIIDEI.iI

rnmnmm.rmrrunnnmri:uummr

EIk jaar op 1 Januari, zo rond 16,00 uur, al-s de sten$ing in ons kfubgebouv reeds
z.\.ree ft tussen de bodem van onze velden en het grijze volkendek, dan pakt de voorzitter
de microfoon onr rie LENS-j ubi larissen in het zonnetJe te zetten. Een pracht Yan een tra-
ditÍe, die voor de yele aanuezigen soms een onthullend karakter draagt. Voor aktuele
tENSerÍi vorden dan rrooÍ hell cnhekende nanen en gezichten onthuld en daarbii bliikt'
dat achter die soms onbekende na.nen en gezichten een levendige LEIIS-8e schiedeni s schull-
gaat. Dat is vooral .ran toepassing op de Jubilea van h0 ;aar lidmaatschap (en soms

langer). Vrijvel altiJd gaat het om mensen, die gedurende een flinke periode het be-
staan en funktioneren van de verenigÍng nadruk\e1iJk mede hèbben nogeliik gemaakt. Af-
gelopen Nieuvjaar veld. het 50-jarig LENS-Jubifeun gevieïd van lluug ]Íoukes en Cees Visser
Huug kon er yanwege ziJn al 50 jaar bekende familieverplichtingen op 1 ianuarÍ niet bij
zi3n. Maar hij is een l,ENSer v8,n formaat. AIs oud-speLer van zondag-l heefb hiJ'jaren-
lang een doninante ro1 gespeeld a1s sekretaris van LENS. In ziJn tijd kvam de voetbal-
tobo tot bl-oei en dat heblen ze bij hem thuis geve'r,en. Huug is ook no6 een aantal" iaren
voorzÍt.Uer 6ler.reest tot hij zelf vcnd, dat een Jon8eïe garde het maar eens moest over-
nemen. Die jongere garde deed dat, maar vond ook dat Huug nog aLlerninst riip ves voor
het mausoieum van voetbalbe stuurders . HiJ hield echteï voelr-biJ stuk en beperkte zich
toL advies en biJstand op verzoek. Cees Visser heeft ook zijn sporen verdiend. Hoevel
zijn voetbalc arriër.e door ziJn dienstp.Licht in het verre indië naar de knoppen was ge-
gaan, heeft zlch na ziin teruEkeeï op andere viize voor zijn klub Íngezet. onder meer

in het bestuur a1s tveed.e pennin6meester. Daàrna heeft hii iaïenlang aIs vaste grens-
rechter bij zondag-1 de v:tag gezvaaid. tot ziin gezondheid. dat niet meer toelíet. Cees

was er op 1 .janua.ri sanaen met echtgenote Toos en naakte onder meer van de gelegenheid
gebruik ó, eraan te herinneren dat ziJn vader (Guus) als het eexste kontribut iebetaLen-
de lid van LElis is ingeschreven en een verdienstelijk spele} van het '"cenmalige
zondag-i vas.
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AIs Je tegenwooralig op I juni in de krant d,e pagins. net overschrii vin8en feest, dan

kur je je naulrelijks no8 vool:stellen, dat er zoiets als klub8eest bestaat. Bii IENS

bestàat die dus nog we}. Zo verden o! l- ianuari ock nog een aantal iubÍlarissen van

25 j&or lidnaatschap genuldigd. J,ENSeïs let op. lengs de liin tref ie dihviJls van die
oude rotten aan. ze genie.ue nog steed.s als het goed Saat met hun kluppie. Dat geidi
ook vocr

GiJ s Í,angsdeIljn.
Ilunmnmnu rmru mufimlrlunlrfiuullnmru urumuHltmtrmÍ@nmDmlruErur]mDu ffiL'mnunÍxoïmf

DAGBOF,K VA]\ DE TORMATIII

De eel-s+.e L 1/2 veek van het nieuve jaar heeft de corunissie besteed aan het tuitzettenr
van de enquete forrnulieren en is een vooïzichtig begin gemaakt met het \rullen van de

agendars met afspraken voor de +ee voeIen gesprekken. Daarvoor vord.en voorfopÍg de maan-
d.a{i- en donderdagavonden gebruikt, al-s u ons uodig heeÍ't veet u dus va&r ons te vind.en.
DCr positieve ontvÉIngsll , vaak vergezeld van nuttige tips en eannoedi8Íngen, Seven aan dat
d.e fornstie 55aat leven en d&t Íc goed verk. Allemaa] succes en inspiratie bij het in-
vulLen! Voor a1l-e rluidelijkheid: natuurlijk zulien vii zorgvuldig ongaan met de dooï u

verstrek+.e infortnatie en kunt u rekenen op een uitersi vertrouveliJke behandelin8. Ook

',ril.Ien viJ nog even op lret beiang Hijzen het formulier aIs cor,missie' elftal of gïoep
gezamenlijk in te vuLlen indiea daar tenminste nadrukkeliik d.oor ons cm is'rrerzocht,
A]s u wilt kunt u daarnaast ook nog indivi.d.ueei een fomufier ir:vulfen. Blanco enquete-
forfiulieren zijn in d,e bestuurskamer aanvezig en vio ons of een van de bestuursfeden te
verkrijgen. ZLezo, heL forrnatieschap l-igt op koel's, de vaart zit erin en is op veg

22i

Van d.e red.actie

A.s. zond.s.É! var]gL voor zordag 1en:? de eersLe vedstrijd na de $interstc! peer aan. Als
de vecftotlen ons vcÍ:tbalie fhebber terui,inste goeri gezind ziJn. Zouel het ee]'ste rnaar zeker
ook het tveede zullerr tïachtejr ont d.e goede Lijn van voor de vinterstop voort ze zetten.
llet tÏeed.e team verdj.enl, zeker cnze aandacht, Dcor een zeer zvakke sLsrt ziJ:l viJ ze
een bee+.Je uit het oog verloren, maar door een paaï zcer bekvëfie lrest&ties in de laat-
ste wedstriJden hebben zij thats de aansluiting iíeer bijna eevonalen. LENÍ} staat nog '.re1
onderaan in de stand in de Aes. Ie kl-asse.
Die s',,and l-uj.dt: Be $ps.rtaan 20 ? l-1-l-0

9e i,'e Musschen ? 12-10

1Le Unitas 2 13- B

12e LENS 2 12- 6
A.s. zondag 11.00 uur LINS 2- DVC 2.
U begrijpt het, een zeer beLandrijke vedsr;rijd. Yool: ons t§eede. Bij vinst hoeft de com-
pe1;j.tie no8 nie'', verl-oren te zii]l . Kom eens kijken biJ ons tweede- Er sorden in rlie
kfon.r" oon,n lteer.li.lke partijen vcetbal gespeeld. Bovendien heeft u dan aI vëLst een goeh
stekkic voor de kraker on l.L.0O u'rr LEIIS - B,1l.C. Die wedstri.id neg u zeker niet lxisscll.
Gijs ï,rrngsdolijn had het vorige veek in zijn onvoiprezen stl.ikie proaa reed! vermcld:
de tcetcrs, belien en vl8.ggen moeten uit dc Ítottenballen. I'liJ vertroulren erop dat u
a11en kor,t kíJken cm te kurnen meenakerl dàt,l'laàrten Rog een tactiek kan bed.enken on het
tei r van d1e sluve vos .lohn lietvel-d be ontn:ante1en. llij wensen rle spelers vtn zondag
1t,n 2 een beregoeie \.redstr'Íid en hopen da+. a.s. zondag de punten op íEliÍ) bJ-ijTen.

PupÍ] v/de Hee'k.

A.s. zond.Lg is het vederon Tim Jozee d.ie als pupil v/cle l',eek bii ons eerste lean aan-
wezig Íag ziJn. De vorige keer moest hij helaas door ziehte &fze8gen. Deze supersnelle
spits vln DA vorst orn 12. 30 uu:r" o! LIINS verva-cht , alvaar hii zich bi j To''l ts-Gravendiik
noet EeLden. Tim een helc Í'Íine rniddag toe€ielrenst. P.s. Tirn, 1et ie goed op die links-
back van l,ËNÍi.
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SSSSSSSSSSSSSSSSS§SSSS
S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uit slaeen zondag 12 .Januari
YELO 1
vEt 0 2
RloEo 3
IENS 

'al(nEo h
FIOEO 10
],ENS B

- LEI.IS 1
- LENS 2

- IENS h
-VCS6
- TENS 6
- I,B'IS ?
- Quick 11

U-U
2-O
6-3
2-6
2-t
7-0
1-l+

Hedstri o zond 1 anu&rr

1
1
1

J

1
1
l_

L
I
1

,00
.00
.00
.00
.30
.00

uu}
uur
uur
uur
uur
uur

I,ENS ].
T,ENS 2 II

SVH 2
LENS 5
Vogel 2
IENS ?
LENS 8

3TC 1
DCY 2
IEI{S I
Scheveningen 5
LENS 6
iDV 5
vriJ

il+3/tor9
6t0/7099
55\130'ro
562/3093
,'to/3L39
62613216

5\3/r.019
6t0lao93
55\ /3o'Í7
,6213Lo5
5Tol3t\6
626/3a>\
62gl3268

P.M. v/at creaf
J,G. Straver
J. vargas Garcia

n, n.
n'n.
n. n.

C. Jorrgeneel
J. van Hoerkom
1í. Keizer
A. ï,. Raaphorst

n. n.
n.n.
n.n.

v1
v1

\2

Y2

* !xI{S 2: zonds,g l-9 isnusrÍ barpersoneel Leveren.

WedstriJ tlproBrarma vofgende veek (26 Januari )
1!.00 uur LENS L - DSo 1
12.00 uur LENS 2 - SPartaan '20/2
10.00 uur AnS Kr. 2 - LENS I+

l-1.00 uur IENS 5 - ESDO 2

L2,00 uur Jai Ham:nan 2 - IENS 6
L2.30 uur vogel h - LENS 7

L1-.00 uur LEI{§ B - GDA 10

1
a1 he.Le sfkeurin zl n er tle voL nde scheduwed.stri Aen :

.00 uur SW 1 - IENS ].
12.00 uur SW 2 - IEIIS 2

OPSTILIÏNGEN.
LEN§ L en 2: vorden d.oor de trainers behend. gemBakt.
LENS l+

I,ENS 
'I,ENS 6

I,MIS T
TENS B

Afschri,lven

LENS l+

LENS 5
I,ENS 6
LENS T
IENS B

02122-3O989
o?o-3)+6roBB
o7o-389?1?6',
or-891-1T9ll3
oTo-36015lt1

sls bekend
els bekend
als bekentl
als bekend
els bekend, zonder I,1. Eissa.

L,ENS 1 en 2: bii de tr a].ners
Yd. Meufen
HeiJnen
v. KniJ ff
DuyvesteiJn
Keus

M.
l^t.
T,

G.
B.

tel:
tel:

teL:
tel-:

LIOGTNG TERRE]NXN:
SVH - Ers,smusweg t.o. Dedemsvaartveg ' tet_: 01712-66u
Vogel . - Genemlidestraat , tel: 0?0-36?9619-

IJL lr L Irlr L Llr bLL bL b trt)

Z ZAALVOEIBAI Z
LLIrLLLLrbLbbLLbuuu

Uitslaeen 9 t/m 18 dece'mber 1,991

TJENS ].
IENS 2
I,B!S 2
TENS 3
LENS 3
],EiS à

1-0
J-J

t2-0
l+-lr

o-Í
9-\

- Snackbar EnJoY 1
- .Taurus 2

- Gymnova 5

- Taurus l+

- Exact 2

- Quintus I+

It



Wedstri,j dproaramEa 20 t/n 31 .januari
Masnd.eg 20 Janueri
19.1+5 uur D}{o 1

Vri 2lt anu&r1
2L. 0 uur LEN§ 2 r
2?.20 :urtr LENS l+ rÉ

- I,ENS ].

-80c2
- Tonegido 3

RlC
n3B

E. de Jong
n.n.

De ïeur

0ranJ eplein
0ranJèpIein

Loosduinen

1B

d

Vri 8nuar1
21.00 uur LENS * - Ic The Bonbers T R3B

* tENS 2 en l+ (2x)r zeLf scheid.srechter leveren.

l,iccinc sporthallen:
De Veur - Rokkeveen (viJk 19 ), Zoeterneer
OrenJeplein - Slichelstraat 11
ï.oosduinen - Groen van Plinsterenls,ail.

ZZZZZZZZT,ZZZZZZZT,T,ZZT,ZZZZZZZT'ZZZZZ"IZZZZZ
Z I,ANGS DE SPONTEN VNN DE Z.M.I,ADDEN Z

ZZZZZZZZT,ZZZZZZT.Z,ZZZZZZZZZZZZT'ZZZZZZZZZZ
Uitsl-aEen zB.te 11 J anuari 1992
Ka.mraan L - ISNS 1
's-Grav. SY 6 - LENS 2

's-Grav. SV l-1 - L,ENS 3

Pro ao8a zater 1B B,nueri 1

afg.
3-?
6-3

tel:
teL :

013/10r3
026/13otl

t ,00 uur Duinoord - I,ENS 2
Lli.30 uur VCS 3 - LENS 3

afhelden voor LENS 2'biJ Andre Spa:
afnelden. voor LENS 3 bij L. ManteL:

OPSTETLING IENS 3:
S. Nianat, M. Osnan, 1,. Mantel, W. Yd.. Meer, N. Jegesar, J' Kou{enhoven ' E' Haket,
J, ZuiderviJk, A. el Mouba.reE, C. Lipnan, R. Eldesouly.
IENS 3 verz relen om l-3.[, uur.

Programma zaterdac 25 lanuari 1992
I,ENS l- - vriJ

10.00 uur Te líerve 3 - L,ENS 2
LINS 3 - vriJ

D. Jipat 013/1069

I s-Gravenzande SV 6 IENS zat 2

Op zaterdeg L1 Jenuari noesten ve a€.ntreden tegen I s-Gravenzande SV 6. 0p een redeliJk
bespeelbaar veld ging LEI{S goed rren stert, ve kregen een paar hele goede kansen, no.ar
die {erden helees nÍet benut. LENS doEineerde. Hoevel I s-Gravenzantle zo af en toe wat
countermogeli.J kheden kleeg. Na zorn counter kreeg I s-Gravenzande een corner. Die corner
leitlde tot een inzet rlan een speler van 's-Gravenzande d.1e voor de 1iJtr dicht bij tle
paal reg qeral gewerkt, A11een de scheitlsrechter dacht er anders over. De b8,1 zou voLgens
heu over de liJn 6ereest ziJn. Dus kvan IENS tegen d.e verhouding in op een 1-0 echter-
stend. Na enlge coÍuotle van de LEïS-speleis en de liJnrechter (Bennie v. Itlouland) moest
het spel toch veer bervat vorden. Ne (le B.ftrap werd de donper als snel veggespoeld..
Marcel Keus Baf een fraeie voorzet, dle even fraai ingekopt verd tloor Wil]eB (1-1).
LENS ging op jacht near nog rneer d.oelpunten, ma&r die bleven uit, door het zeer .l.effe
defensleve spel van Is-GravenzEnde. .Maer ook I,ENS liet vat steekJes'vauen in ale alefen-
sie, en vertl d.aarcloor onverbiddelijk afgestraft. Een sleIer ven I s-Gravenzand.e kïeeg eel:
vriJe d.oortocht door het centruB van Ae verdedíging van LENS, en bracht net een droge
schuiver de score op 2-1. tnNS ging tlus net een 2-1 echterstand de rust in die overi-
gens maar 5 rninuten duurde (vandeer d.at de thee zo lauv ves). ï,ENS stroopte de mouwen
op en ging er Heer tegenaan. I,ENS domineerde ved.erom, maar cre6rde veinig kansen, onèat
vriJvel niemand. vBn IENS zicir aanbood of bewoog, lraardoor ale afspeel.trlogelij kheden zeer
gering verden. DooÍ de vaak opkomentle midtlenvel-d.er (Rob 1'Í&hieu ) d.ie vaak zolrat het hel-e
veld overstak, kregen de éénza,rne spitsen zo nu en d&n d,e bal goed. asngespeeLdl, deden er
yrlJ veinig nee en konden géén gevaar sticbten in het overvàIle centrun vsn rs-Graven-
zande .

3?91737
3107I26.

l+



nr kva.rn een pass naar een van hun spel-ers richting het doel v&n Edsin' lra'ar hiJ stond
zeker 20 meter buitenspel en maakte sinpel 3-1, dankziJ vetlerorn een katlootJe van. de

scheid§rechter, Na de aÍ'brap werd. de irritatie bij sonmige slelers groter. Toèn hètl de

zeer slecht fluitende scheidsrechter het, niet Eleer in de hand, en kieeg Marcet Keus

een boeking en noest het veld verleten. Met nog 5 minuten te Saen kreeg LENS een vriJe
trap biJ bàt. t6 meter gebied. Marco Spa zou die vliJe trab voor ziJn rekèning nemen en

oolí op zijn naam schriJven. I'íet een l"8,ag. boogballetJe za8 hÍJ de bal in het net Yer-
dtiJnen en bracht de spanning terue (3-2). Met nog luttele ninuten te spel-en bleef de ge

lijimaker echter uÍt. De scheidsrechter naahte maar snel- een einde aen d.e rretlstriJtl.
Doór ziJn fluiten vist hiJ zo een eintle te naken aan de zegereeks van LENS'. De ontgooi
chelde ipelers van LENS gingen d.aarom zo snel rnogeliJk huis'waarts. Volgende lÍeek "zullen
He Laten zien dat dit verl-ies ééDlralig zal ziJn geweest. 

Rob Mahieu. 1

VAN HET JEUGDT'RONT

Algeneen kontaktpersoon: PauI v.d.Steen, Chopinstraat a$, 215L SV Den Haag'
tel: 39?0151 , BiJ geen gehgor: 3635h1,8 lted Grens.

1,Iedstril dproAralnna A-3-C-D-E en tr'jeuEal.

Afbellen voor onderstaande wedstriJden a]leen bij, Paul rr.d.Steen (39?0i5\)
zo snel mogel-iJk doch uiterfiik voor vriJdagavond 19.00 uux. BiJ 6een gehoor

bel-Ien naai tr'red Grens i3(35àr8). fn uiterste riood nog op zaterdagmorgen op

IENS (366131\) na B'00 uur bÍilienand v€r de Jeugdkonmissie'

Elftal d8,tun aanvang tegensts,nd.er lít / thuÍs terrein/ve1d sam.k.Lens

92
B3
C1

D1
D2
D3

18 Jan
23 jen
18 Jan
-LÖ J AN

20 jan
18 Jen
L8 ;an
L8;an
L8 jan
18 jan
18 Jan
18 Jan
21- J an
18 jan
J-B J an
IÖ JAN
22 lan
J_ö JA[r
IÓ JAN
22 lan
lö Jen
tB ;;an
IO Jan
19 j8n
18 jsn
19 jan
18 jan
19 jan
J-ö J 8Jr

19 Jan
18 tran
19 Jan

A1

A2
BL

1l+ .30
1"8 .15
1L .00
12.\5
19, 00
t2.\5
1)+ . 30
11. r"5
\?.b5
r-r- . r.5
10. 00
r.1. 30
18.15
1l-.00
11.15
L1. ]'
18.00
L0.00
10 .00
18.00
10.00
1L,30
10.00
1-2.\5
10 .00
12.1+,
10, 00
12. )+'

9' 30
12 .l+,
10 .30
t2.l+5

13. 30
1?. 00
12.00(Bus)
t-1, l+,
l_B .15
12.00
r.u .00
10.00( auto)
11.30(auto)
10.15 ( aut o )

9 .00 ( aut o )
10.30( auto )
l-?.00( auto )

BVC A2
Zoeterneer A1
BEC A1
DHC 81
V]OS 81
Verburch 81
HTSV B1
Gravenzand.eSV C1
DSO C1O

Quick D1
Bijsvijk D1
Voorbur6 D2
Zoeterneer D2
DUNO D2
DSO EI
DSO E'
Zoeterneer El
DSO E7
DSO EB
Zoetermeer E3
DSo E12
HBS E6
DSo I'2

thuis VL
uit v. TuyU-sp. porlK/Z'neer
uit Brasserskade/Delft
thuis Vl-
thuis Yz
thuis v3
thuis V3
uit Gern. Sporbpark
uit v. Tuy]Isp. park/Z'Eeer
uit Sav.lohmanfeen
uit s!.park Pr. Irene
uit Pr. Bernardfaan
uit sp.pBrk West/Z rmeer

ui b l,tr. Nolensfaan
irit v. Tuyl1sp. psrkfZt fieer
uit v. !uy11sp. park/Z'neer
uit sp. park. Hest/Z ?neer

uit v. Tuyflsp.Parkfzt meer
uit v.Ilnyllsp;perk/Z'.neer
uit sp.park Hest /Z'meer
uit v.Tuyllsp-.park/Zrueer
thuis V2
uit v. TuylJ.sp. park/Z tneer

D11

El-
E2

EU

fl5
E6
I1

F2

rf3

Ib

I5

.00(euto)

.00 ( aut o )

.00 ( auto )

.00(auto)

.\5(auto)

.t5(auto)

.00 ( out o )

.Lr(auuo)

.00

. l+5 (auto )
voetbel op LÍNS (zie kopy) 1.2.30

uit rr,Twll-sp.pèrk/Z'meer B'l+5(auto)
voetbal op j,ENS ( zie fopy ) 1?.30

'uit v.Tuyllsp.psrk/Zrmeer B.h5(auto)
voetbel op LENS (zie kopy ) 12.30

thuis v2 9.00
vobtbal op Í,ENS (zie kopy) ' 12.30

thuis v2 i-0.00
voetbal op L,ENS (zie kopy) 12.30

10
10
f0
1?
I
B

IÍ
8

11
B

OnderJ-ing
DSo I'l+
0nderling
DSO 16
0nderlÍng
DSO FT
0nderling
DSO FB
0nderling

BIJZONDESIIMEN:
-aanwezÍg Juka vanaf 8.15 uur:.J, Pronk en P. vd. Steen
-gaarne oud.ers nlet vervoèr voor: LENS Q1 t/m F3

-Iees onderstaande kopy eeÀs goed d.oor.

5
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-opstellingen els bekend met uitzond.eríng van:

D. lleins
D. Gougon en W. Lut (beide vegens niet opkomen )J. SBnclifort
K. Azgaguen, J. Deurloo en N. ïoogvliet (all-en wegens niet opkonen)
S. Alting en zond.er A. Jhinnoe en E. Kisl (beide regens niet opkonen )
R. Kaffa (zie E3) en net J. Fiets
Kaffa en N. Topuz
Boua1i
Schnits .

o LENS
o IENS
o I,EN§
o I,ENS
o L,ENS

o LENS
- o LENS

O I,,ENS

o LENS

A1
A2
cL
c2
Dlr
E?
.t5
E'
E6

zonder:
zonder
zondeï
zonder
zoDd.er
zond.er
det R.
net K.
ECt C.

Afgekeuïd. of niet
ISNS A1 t/n c2. speLen konPet it ievoetbaL en noeten biJ t*ijfelachtige ueersomstaïidighe-
den venaf : B.\! uur n8.ar lJokatel- TV of de ÏaegBche Courant TV kiJien of .hun wedstrÍJd
doorgaat of niet. aa.r LENS befl-en is echt niet noèig. Dit mogen te1 de spelers van DIr/\ F5- vanaf 8.15 u,r (dus echt niet eerder) rogen Jullie biJ tviJferactriig veér
3661311+ (klubgebouw LENS) bel}en of jullie vedstriJd doorgaat of niet, Is het afgekeurd
volg d.a.n onderstaand schadure-progranna.

Schad.urrDro graJrma

Bii incidentele afkeuring vemachten uiJ zorel de spel-ers al-s de leiater op de verzamel-tijtl van de korpetitlerredstrij d op LENS on onde'rring vat te voetbalLen. Neen in d.it ge-.,al artiJd Je eigen sportkleding mee en een trainingspak en smschoenen en voetbal-
schoenen. Bij algeheile s.fkeuring uerken ïe onderstaand. progrs^nona af:

Samenkomst, LENS
13.30
12 .00
10. 30
10 .00
9.00

11 .00
9.00

10. 00

13.30
12,00
10. 30
10.00
9.00

11. 00
9.00

l_0, 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS
IJENS

IENS
IENS
I,EII§
LENS
LH'IS
],E]'IS

A1 en A2 trainen
Bl-,32 eu B3 trainen
C1,C2,DI en D2 trainen
D3,DL,El- en E2 trainen
El,E)+ en E5 tïeinen
E6 trainen
FL ,F2,I'3 en tr'l+ traÍnen
F, trainen

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

I{e hetrben zoveel rnogeliJk rekening gehouden met de nornele verzaneltiJden, I{eem biJ
al6ehele afkeuring altiJd ie eigen sporttenue mee en een trainingsps,k, voetb&l-schoenen
en gnnschoenen. We vervachten aIIe spel_ers en l_eialers.

0p zaterdagavond. 25 ianuari een gezellige avond voor alle 3-k-l-assers. Tenninste.d.at
hopen He. Geen gourrnet, geen sE lad.ebuffet maar na o"eifQ net juIIie vel- het volgende:
verzerneLen om 18.00 uur op ï,ENS voor vertrek naar het toffe Tikibad ln Duinrell te
I{assenear ' WiJ zorgen voor het vervoer. Ju.tlie moeten ale entree § 1l+,50 re1 zelf beta-Ien. S.v.p. bÍi aanmelding d.irekt vol-doen. Na het zwemÍen terug naar'LENS vaar Jullie oponze kosten overheerliJke patat en kipsaté krlJgen met us.t Írii te drinken. Daarne nog -vat gezellig nababbelen of geïoon naar huis (123,30 uur). We hopen dat alle B_kLassersvan 81, 82 en 83 nee gÉan uant dat is echt onze bedoeling. Wef je 

".. t" "o.;";;;;;;;biJ Joop Pronk of Inge vd. Berg. Zaterdeg doen hoor!! !

Feestavond B-kIa6sers herhaling )

Onderling voetbal FI t /n T5

IENS senioren L naar de to

A.s. zondag, 19 j anuari , 
- 
verwachten wiJ al1e spelers van trL t/m ï5 on 12.30 uur op

LENS on lekker vat onderring te gaan voetberlen. Kom alvast in ei6en sportspulLen en
een trainingspak aan naar !ENS. De kLeedlokalen ziJn dan imners aóor aè senioren bezet.
Ne een uuï onderr-ing voetbe.llen ziJn ze leeg en dan hunnen Jurlie rekker d.ouchen omvervolgens naar I,ENS 1 - BTc 1 te kiJken. Dit leatste is niàt verpJ_icht maar ve1 onze
vens .

ons eerste zontleg erftar gaat een berangriJke fase in \'an de kompetitie. Na de slechtestart voI8d.e een serie sterke r+edstrijd.en vaardoor LENS 1 veer àansJ-uitlng heeft net'alekopgroep BTC en DSo,

-6-



Dit zijri nu net de eerstkonende tegéristanrlers van IENS l-. Beitle komen op bezoet adn de
I{en[e1o]aan. LENS 1 noet gewoon ninnen om uee te blijven doen om het algerreen kampioen-'schap naar ook om (le tveede period.e titel te vinnen. Spannend dus en echt heel belang-
rijk voor onze vereniging. zond.èg is 3TC tie tegenstanaler thuis osl 1l+.00.uur. l.Je hopen
veel jeugdJ-etlen en ouders te zien on ons eerste elftal te steunen,

Pupil v/d. I.Ieek

onze turbo-spits van D2 t.v. Tim Jozee is tle pupi] van d.e veek. Nu niet ziek vorden
hoor msar zondag om 12.L5 uur op LENS aanvezig zijn. I{e hopen dat Je geluk brengt en
afloop op de foto Eet j oulr favoriete speler.

Niet opkomers

pelers d.ie niet opgekomen zi.Jn biJ tle vedstrijd van hun elf-
. Kan Je niet voetballen dat is afbeLlen verpLicht voor
Bul vd., Steen. Dit stast uekeliJks in de LENSrevue. Dé on-
de J eugdkornurissíe voor e.s. zaterdag niet opgestelà i,v.r.

l,H,lS A2 : D. Gougon en W. Lut
LENS C2: K. Azgaguen, t] DeurLoo en N, ïoogyliet
I.,ENS Db: A. Jhinnoe .en E. Kisi.
Mocht het een misverstand zijn bel- dan even naaï paul .vd., Steen.

Afgelopen zaterdag te rree
ta]... Dit kan netuurlijk n
vrij dagevond. 19.00 uur bi
d.erstaand.e spelers zijn d
het níet opkomen:

1s
iet
jP
oor

f'ornatiekorinissid '

Veel enqueteformulieren .ziin de afgelopen veken uitgegeyen. we hopen a.s. ïeekend a}le '
fornulieren zo volledig mogeriJk ingevuld terug te kriJgen van d.e ouders, de treiners,
tle J eugdleden, de senioren etc. samen'uet de persoonl.ijke 6esprekkën lraar ve ar mee be-
gonnen ziJn noet dit een eerste aanzet 6even tot het forneren van een nieur+ bestuur,
volteLl-ige komnissies en een nieuv beleid. ltiJ bopen dat he.t gast lukken maer beseffen
det dit alLeen kan lukken met behulp van d.e goed.e wil- van de leden; oud-leden en ile
oud.ers, Heeft ri d.ii besef ook???

Reis,'Jes eind.e seizoen

Afgelopen zaterd.a6 ,ïíerd. er opnerkelijk veel gevraagd naar het gironr:mmer van d.e reisjes.
Het tegint dus te leven. Geru}Ïig naar. 0p dit 'mouent is het de intentie on op reis te
gaan met 41,81,82 , Cl,Dl ,D2 ,8L,E2 en gedeelte van E3 ( selektiespeleis ) . De priJs.van de
reisjes zeL figgen tussen f ?5,- en s !2r,-. Dit is efhankeLijk vsn hoe ve reizen, hoe
lang }re gaan en vaar we eten en slapen. Geprobeerd zaI word.en om het zo goedkoop moge-
liJk te houden. Aannelden kan d,n.y. het betaLen van een eèrste termijn ed. f eó,- Àpgiro 201392 tnv. P. val.'Steen, reisJes voetbal.

looptraining

0p -6 Januari is er looptraining voor de A- en B-klassers. zorg dat je er bij bent.
Een ueek 3-ater, 23 januari venràchten ve d.e C- en D-klassers veer.

Xindfeest LENS,i eucd seizoen \991-1992
Helaas'kan d.it feest niet op d.e ls.atste d.ag van d.it seizoen plaatsvinden. MaBr: Isoteer
ma.ar vast in Je agenda: vriJdag 1 mei vanai 12.00 uur tot??? Er voiden op het veltt spel-
Ien gespeeld.. EIke Sroep met z'n eigen leider. GrBtis vat, drinken, en vat- lekhers .voo-r
de i€ugclleden in de pauzes tussend.oor. Verder komt er een heuse discotheek en op het
terras een grote barbeque en ook nog een hele grote loteriJ, I.IiJ gaan a1Ies verd.er uit-
ïerken. Houden Jull-ie de LENSrerrue maar in de g&ten. Er komt regelnatig nieuws hoe s.lles
verd.er verl-oopt rlie d.ag,

Tienland.enspe]- 2I decerrber 199L

He1aas hebben vij nog geen enkele ballonkaart terug ontvangen. Het is aie tedoeling aIs
Je ballonkaart teruggestuurd. is naar jouw edres, dat Je deze inLevert bij IENS. l{ij
kiiken dan Helke kaart het verst weg is geveest en del,'innsar krijgt een nooie wslknan.
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llij vachten tot zaterdag 1 februari. Als er dan nog geen enkele kaert is ingelevertlwordt de valkme'n verloot ontler de kinderen van de E-ilassers. Vergeet het dus niet. zit
Jou kaart biJ tte post breng hem naar LENS. rnreveren kan bij paul vd. steen of Ma,rianvd. Donck.

IENS Al- - Zat 1 t-l+ LENS C2 - Quick Cl+ 2_LLaakkvartier A2 - LENS A2 Z-f? VCS !1 LENS D1 O_5
LENS 81 IENS 82 6-0 Dclft D1 _ LENS D2 2-T
LENS C1 - HonseLeïtliJk Cl- Z-3 Juventas D2 _ IENS D)+ 3_1
De vorst sloeg toe en de velden Lrsren hard. Ilierdoor werden veel wedstriJden afgekeurd.,BiJ IENS vil"len ue echter zoveel mogeliJk voetballen. Jezel-f een beetJe aanpassen aande omstantligheden en voettal]en is dan biJna aLtiJd trogeLiJk. Iíelaas àLs de vetden hetniet toe Laten, zoars afgelopen zaterdag na 12.00 uur, alan kunnen vij er ook nÍets neeraan doen, De bovenlaag werd. zecht op veld 1 en 3 en nót gras rordt ei d"" 

";"i-;i;":---schopt. Afkeuren is alatr echt noodzakelijk. op veld. 2 konàen we gelukkig noe ona"rïine ,uat spelen.

LENS Al: speelde vriend s chappeliJ ke tegen zaterd.ag 1 uet fysÍek wat neer te brengen hsd.en iet's gretigèr r+as. De l+-1 nederlaag voor A1 vas misschien iets geflatteerd maar tochwel, terecht.
I:ENS A2: een makkie tegen Laakïvartier. De bverninning was snel binnen, Het werd l-2-2.Nu komen echt de sterkere ploegen.
lE!§--EU!a: speelden ontlerling een realelijke vedstriJd. De schitterend.e 1-0 van nobertPronk brak ar sner de uedstrijd open. Bt vas gewoon stelker en r_iep uit naar een 6-0overvinning.
IENS 83; de paar Jongens die er varen speelden ond.erring arat. l.Ie verwachten vorgenalekeer ook: Marc, Muthèrenn purcy en MichËI.
Ï'nNS cL:.had eigenliJk moeten vinnen van Honselerd.tjk. l.Iat misten JÈ]Iie een kensen zeg.AJ-s je dàn toch ret 3-2 verliest is dat echt jutlie eigen schuld. r,lopp"""n op Jezelf isd.an reëel-er dan mopperen op de scheidsrechter. 

1lEl[s c2: Karin, Nico en Johan bleven zo &aar r{'eg. Gelukkig voor c2 ïas D3 afgekeurd envifden zes spelers van D3 voor aanvulling ,org.i. Dennis keepte voortreffeli.ik en Cavon met 2-1-. zaterdag naar Zoeterraeer. Oud.ers zorg s.v.p. voor veryoerl r i;;; n".u"=tjhet verslag yan de leid.ers maar, l
LENS D1: speelde een hele sterke uedstriJd blj VCS. Het nerd een duideliJk 5_0 overwin_ning. Zaterdag Quick. BiJ vinst kan een veek iater de vlag in top als ot oan van nvcvint. Doe je best dus.

Uitslasen .i eugal

De1ft Dl- - IENS D2

LENS llL t/n I'5 : het
Yeel speleïs waren d
opend, Op het harde

onze wedstriid Sing toch d.oor. Eerste helft was niet zo goed. Tweed.e helft werd stukkerbeter gevoetbald. leIft ïas sterker en n&akte dus 2 doelpunten en wij konder er tochook nog 1 Eaken. De eindstand verd. dus Z-1 voor Del-ft.
Bahied. i

rrENS D3: afgekeurd. Dan trainen maar lang niet iedereen was er. Z,,Íek hoor. De Jongens ;die er veL raren trainden eerst en voetbarden r-ater nog in c2,ee. Kr-asse hoor!!trEr§ Dl+: AdJai en Erden breven zo maar veg...De eanvulling vanuit D1 hielp weI maar niet.vold.oend.e . Dl+ verloor met 3-1.
voetballen werd. eerst goetigekeurd naar later toch weer afgekeurd.us op LENS aanwezig..Niet te lang getreurd en d.e kleedlokàlen ge_veld 2 en 3 vas best te voetballen, Hat opviel vas d.a.t:

-9nI:I" spelers naar huis gingen i.p,.v. Eee te gean voetbalLen.
-LENS I'3 uitbLonk door totale afirezigheid op Coàty vd, Bosch ne.
-de overige tears,nagenoeg kompleet vàren.

B

q



D3 LENSITEWE
!ÍEEKBLAD VAI,I DE VOETBATVENTNIGTNG LENS

6Jste jaargang nuunreï 21 , 23 janua.ri L992.
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EIItIsEl,
Nieuve leden.

, 3-10-L98lr, Ilurgeneesl;er El.senloan 2Or, 2282 NE Bi.Jswijk,

, 28-12-1"9311, P.l.ankerituiuen B, 2r5l W Den Haag, te}: 3913886.

5007 B. Netten ' E

te1: 3900180
3008 11I.v. To1, N§i

Afvoeïen als 1id
zBoT A.

Eoetes
Eegistratiekost en
Administlati.ekosten

1e boekin6
strafzaak

Ihinnoe

s20
520 '-: M.

,-: J'A
Keus, A.A. Viefling
.llandifort.

*Betaling díent pe:- om6;aande te gebeu: en door ovq'-rmaking op gÍrorekening 336'íU of
bankreker:ing L29g?1?29 Rabotank I)en HiIa8, t.a.v. "v.v. LENS" be Ri.iswiik' onder ver-
meling van t'BoETn" 

Het BeÍituur.

A.s Zondeg Aanvcng 1!. oo uuï I,ËNS - D, $ .0 .

Van de redac b i.e

Wat, een veekneinde hé? Heeïlijke scharfi;sbeelden op de teLeyir;ie €eaompl.eteerd met fan-
tastische becl-den van het puntiek. Bo',.endien een t'eigentt kampioen in dc períj6gn von

Falko Zandstra. I,lat ook prachtÍt is, zijn de j.rrte::vÍeuvs die Mart snleet,s In&akte. Ja, ije
nag die lange of je nag hern niet. Maar: dat hij buiten het sportieve v}àk ook de mens j.n

ae (top) sporter laat zien is zo]td.er :neer knap, Dat stukic emol;ie hoort, eI' ook bii.
Ten6lotte is slort ook emotie en dat [oet ook zo blijvcr]. Xn tlat brengL ons dan op ]ret
voetbal, Want bij ons eeïste ziel1 ve gehrkhig Ïreeï: eerl stuli emr)l; j.e. Dob zog Je duide-
Iijk na datj filntÉrstiscle d.Oelpunl; vaun F]'ed,ie Spe.. Maar r.e:'der wds het ook te zien i.rl de

gehele vedstrijd van cns tealn. Ilen getcnde dosis vechtlust gecombinecrd mct zo nu en

àan goed voetbal, Men vas ook bereid. om voor elk&al" te knokken. Jt1 het vas een lckkere
pot voetbal ciie t;ot d.e 13at$tÈ minuub r,pannend h.L('ef en vaar r1e spelers mede d.oof de

uitstÈkende scheids zich nerendeels zeel. sportief gedroegen. IIeU enifie mÍllpuntie vas

dàn ook dat LXNS het veel betere voetta.L niet in vinst kon onzettell. Daarbi.j octen vii
echter niet vergeten dat er biJ LINS JooÍ bless:ures een paar spclers ontbïaken. Dovun-
dien rnoest Patr.ick Eosman aI snel rueb eelr, nÍrzir heb leek ernstige blessure uitusllen.
Àchteraf lijkt het gelukkig níet 2() e:'nntig i;e zÍjn en houden vi-i hèt eï n8.àr op dat
patrick noet hebben gedacht van 0:l.lr Í < er toch uit mcet, da.rt tnas.t' 6edÏagcn. T]'our.{en:i na-
dat Patrick uÍt vas geyel.Lcn rÍerd höt plotseling vc1 heel erg stil. bj-nlren het vcld.
Maar eerlijk is cerli.i} zijn uitvall-en Lrasr een aderlrrting in aanY{r:llend opzicht. Uet

beefd van ons eerste tean 6eeft vertlcuverr voor <te toekoms+, met name voor 4.5' veekein-
de aIs ons team tegen de kopfolcr DÍio rnoet §pefen. Mochtcn de weergod.en ons Sunstis
gezind zijn dan vet"vachterl Hii nog ::reer supporters afÍ; J.]. zondag lir,ngs de lijn. \/Íij
vensen Maarten en de m&nnen heel veel sukses en u ols toeÉchoulier eeu Hoede vedsLril«l'

A.s. zondag staat de vedstrijd te6en DSO rrp het proSr'amna. I3ij vinst komt het eeÏsbe
knap dichtbij de kotr)po§itie elr uÍnt l'-rll{s Inei: !: (loerprnten rrerschi'l- iíi hel' bovendien
periodekampioen van de 2e periode. Voorwasr cen bclangfiike vedstïiid d.ie tJ niet tnag

nissen, De stand luiCt:
Competitie

DSO

BTC
LNNS

§VLV
NAVA

?le Feri.ode
1
,,?

1

J
h

,

t3-22
13-20
r3-ig
13-15
12-11+

D$0
i,ENÍI

6-tz
6-10

:L

]9-6 (+13 )

15_l+ ( +1,1)

t



Het pro aflna voor a. s. zolldag
T.EN S

I,IIK
ETC
CïomYliet
Kranenburg
BAVA

- DSO

-Ïw
- Wassenaar
- IiBS

-WP
- SYLV

t

TRAINENS

Het is veer tle tijd. van het jaar vaarotr) de besprekingen met tle trainers plsatsvinden
over het aI dan niet verlengen van llet kontrakt. We ziiri uiteraard net de hooÍldtrainer
begonnen en kunnen u tot ons genoegen meedelen dat ve de verbintenis met M&arten RoB

,"t éér, jaar hebben verlengd. Wii vensen hem een prettige voortzetting van ziin tot nu

toe succàsvolle optretlen bii onze k1ub, en hopen op een bliivend. Boede samen erking
met de selektiegràep, De komende weken zulLen gesprekken voLgen met d.e overige trainel's.
Wij houden u op de hoogte'

!lnd. Bestuur.

@mDrnmJmll nmnnmmlll]IlllllllÍ lmmffnmmnm flIljnlltll}ImÏrunlmnmmunr munm

I,TET DEN HAAG-ZUIDWESf NAAF DE EK'96

Ilet aantal, voetballanden, dat in aanmerklng komt voor deelnaue aan de Europese Kom-

pioenschappen Ín 1996 (EK'96) groeit dageliiks. Deze zomer tijden de EKi92 in Zïeden
àoen de Gggsie-lanAen het nog sanen, m&ar streks 6aan Georgië, Estland, Ï,et1and' Litau-

- wen, enz. allemaa1 eigen teaus sturen. Serviö en Kroatië gèan d&t natuurlijk ook doen. r
In Èelgië wor-d.t afgestevend op apaïte efvaardiging van Vlàanderen en }laflonië. All-een
Duitslanal is eigenvijs, r'ant het beeft oost en l.lest samengevoegal. Maar llat gaat er in

- Nederland gebeurerl? AIs tlan toch het Zuialerpark-thealier een vsn de speelpLekken vordt .
voor de door Nederland te orga.ni$eren EK, dan i.s er alle aanleiding te streYen naar een

eigen afvaardiging van Den Haag-Zuidwe§t. Ucn t'coupett iÍ; tegenvoordig snef geplee6d.
Ons nationaJ-e fegeï stelt niets meer vooï en heb uitzicht op een eindeliJk zelfsta dig
Den llaag-Zuidwest zaL vele silitairen doen besluiten naur hct vri jvi lligers-leger van
Zuidwest over te Iopen. Die "coupe" is een fluitje v&n een cent. Daaroln z.a1 reeds nu uit,'
gezien moeten lÍorden naaf een nationèIe coach voor Den }Iaag-Ztridvcst , zodat tiidÍg met
d.e voorbereidin5;en kan vorden begonnen. het HvB-sportcentrunt IJzerrÍerf karr afs [rai-
liugskamp dieneir. Den }laag-Zuidvest nraèkt tÍjdens die UK'96 natuurliJk een geveldigc
kans, vooral a1s ve vÍa d.e jonp5errs van de Noor:dtrÍllune :torgen, rlat de borlsJes van de

UE!'A het Zuiderpark-theater inloten a1s speclplek voor Zuidvcst. Ik zie het È.lleneal tII
he.l-emaal voor me. ln l-996 vordt voetbol eindelj.Jk ver-'r, zoal"s he'U hoort te ziin: 00R1,0G.

Gi.js langsdelijn.

A.s. zondag. Wordt LUNS periodekonpioen . Kom cl1en kijken

PupÍ] van d.e Week Pupil van de Week Irrrpil ven de lleek ltupiI van de Week

Verslsg van Tim Jozee, afgelopen zontlag pupil van de veek tijdens de wedstrijd
I,ENS - B.T. C. 1*1

Het vas een leuke dag en een leuke uedstri.jd. Om ti<ln voor één ging ik tlaar de l)esprek-
ing, daarna omkleden in de verzorgingskarrrer, Om h*If bwee gin6en we n&ar truiten voor d.e

varming-up. Het was een goeie vedstriitl. Ik heb goett op de links-b&ck geLet en ik sta.
er zelfs nee op de foto.

Bedankt,
Tim Jozee D2.

Voor foto: z. o. z.



it
"li

I

!

Pupil

aan de aseek

a.a. LENS

Sponsor NEBO supeíloto s

Voor a.s. zoudag tegen D,
ven de Week. l'lissehien ve

.eerste dachten viJ.

. . .. .,. . ;,ii "r ;,'"i"
is Jep,nÍrot PI'óuk dc robuuste vcldediger Van ilL :: Pu!Íl

sl een kfinpioenscho-! np zàli, een pr'Ílra sLifluLahs vocr he]:

\,
$.0
ln

Pupil- vB.n de lleek PupÍI van de l,leek PupiL var do t{eek .Pupil v&n dr: l,/eek

Celukkig was f.iÍI1en v/<t l,inden op tijd. herstel-cL va» de vlrrming-up blessule die hiJ op-
J-iep voor het begin vall de nieuvJ arlrsHedstf ijal, zodet hiJ een scheidsrech Eer:1ijk kur-
dig verslag kon schriJveu vop:'de ll+J-cup, Willen bedankh voor Je j.nzet enne, rloe ,ie
voorzichtig!
],}:NS - BTC

In een uitstekende eerste he1"it kvarn LEN$ na 15 n,inuten tloór' een prachíjtEl érfstandsschot
r.an Fred. SpÈ op een verdielldo 1-0 voorsprorrB. LHIS vas greti65er, domineerde en schiep
zich nog een aantal kànsen, die hel-aas rriet Lre}den benut, N& 25 rilinuten uoest Pstr.ick
Bosm{in met een b}essure naar de karrt en \íeral yervÈngÉrn door 1lrÍà1r l,illger. No. de thee
kvam, zoals te verwachlien wasi, een veel agressiever spelen(l IITC Iàngz€rrr.rn in de werlstrijd
terug. IENS moest achtcrult en uit eerr misverstand in de vcrdeídiging knikte een BTC
EanvaLler de bsl Iangs Patr'ick Puiil+-er in lret docl. Gclukkig pakte ï,XNS daarnn de dra.ad
weer goe<l op en knokte voo-r' iedere rueter. Iu de v€.rak. hrlrde duels bleef &1les - mede door
uitstè.kend. hand.elen ve-n d.e voortreffelijke scheidslectrter - nog net binnen de grenz.en
van het toeJ-e,s.tbsre. Vlak voor tijd krec{, LIINS nog een dot v&n eoïL kaas, d.oc-h de doel-
m&n v&n BTC voorkvam rnct een hatachl;ige re&ktie, een neílcrl3ag voor zijn ploe€!. In ieder
gaval kan LENS terugkijken op een goed gespeeld.e vedst::ijd die heb publ.iek van he! be-
gin toi: het einde boeide. Met deze weterschap kurnen lle Éet een gerust ho.rt uj.tk:jken
naar de komende confrontatie lnet kopl-oper DSO. ïk rekcn op vinst en een periode-titeI.

$trcc es . lÍilLern v/d Linden.

Ziqkqtbgeg!

Ilel-aas is het de redactie te Laat ter ore gehorner dat ,,Tanterr Nel v/d l{ock een ol)eratie
moest ondergaan in het Leyenburg Ziekenhuis, Tont.e NeL de steu!] ed toeverloet van zon-
d.ag 1 ,.rensen vij dan ook een spoedig herstel, toe, l]ÍJ hoorde zetfs in de vandelgangen
d&t Tente Nel node gemist vordt op donderdag&vond.. Als U dit ]eest heefb Tante Nel- het
ziekenhuis el- verlaten. Toch vi1len wij haer een voorspoed.ig herstel toevënsen.
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A.s. zondag. Steun zondag Maarten en ziJn,e1ftal. LENS - D. S, O.

De eerste kampioen? ? ? ?

" Aanstaande zaterd&g speelt het team van Ton ts-Gravendijk tegen B,V.C. De Dl- han Ín deze

, wedstrijd op veld 1 kampioen uorden rnits er gevonnen vordt. NatuurliJk uilt U d.it zien
' en bent U best bereid om de boodschappen pas..i-n 'de, mi-ddag te doen. De vedstriJd begint

om 9.30 uuï. ïij dachten een leuke invullih§ van de zaterdagochtend. Trouvens het"is
. best prettig een kernpioensfeestj e zo vroe6 in het jaar. Wij vensen Ton en zijn spelers

succes en laat jc niet afleiden door de zenulren '
Bed.

DDDÈDDDèDDDDÈDÈÈODDDOD

S SEI,IIOREN ZONDAG S

SSSS§SSSSSSSSSSSSSSSSS
Ui+.s zondag L9 anuarl
],EI!S 1

. r,rws z
clIlrc
LENS 

'Vogel 2
LENS ?
],EN§ B

-BTCl
-DCV2
- ],ENS I+

- Scheveningen 5

- LÏNS 6

-HDV5

1-1
L-4

3-3
o-é

- Die Haghe 1-

- -LENS 2

Wedstrij dprogramrna zondag 26 Januari
1l},00 uur IENS I - DSo I
12.00 uur LENS 2 - Spartaan'2o1'2
10. 0O uur ADS Kr.2 - LEITIS l+ à

1i.00 uur LENS 5 - ESDo 2

12.1+5 uur Jai Hanrrman 2 - IENS 6
12.30 uur Yogel )r - II;NS 7
11.00 uur LENS B - GDA 10

Dins 28 anuarf

5\3/to59
610/to93
5r\/3017
56213to,
5'lo /3r\6
6a6l3z5b
6?8/3268

C. Jongenee.L
J. van lloerkom
W. Keiser
A.L. Ilaaphorst

P. Meyer
J.G. vÍsser
E.N. ten Srink
E. Bahlemloks

y1
vl-

!?

v3

v219.30 uur LENS 1.

19.30 uur Die Hoghe 2

n.n.
n,n.
n.n,

n.n.
n.n.

n,n.
n.n.
n.n.

Werlstri ro ramna vol nde ueek ? februori

10.00
11 .00
10.30
13. 00
11 .00
12.3O

uur
uur
uur
uur
uur
uur

5!3/1060
6Lo/ro9z
5 rl-l / 3oB1
5é?l3106
57013L50
62613?58
6?8/3?69

1 .00 uur

Bij algehel-e afi(eurinA zi.in er de volgende s chaduwed stri.id.en

svl,v L
Rijsvijk 2
I,ENS )+

BTC a
I,ENS 6
LENS 7
BTC 6

- LENS 1
_ LENS 2
- Hippolder 3

- LEN$ 
'- wlppo.l.(ler o

- Wippolder l-i
- TENS 8

1L.00 uur SVV 1 - LENS 1
12,00 uur SW 2 - LENS 2

+ LENS 4: zondag 26 jenuari -Darxledeverkers leveren.

OPSTEILINGEN .

LENS

IËNS
LENS
LENS
],XNS

1 en 2:
l-l:
5:
A

72B:

vorden d.oor de trainers bekend gemaakt.
als bekend
als bekend
a1s bekcntl
als bekcnd
als bckend

Afschrijvqn
LENS 1 en 2: biJ de trainers
LENS )+ : M. vd.. Meulen
IENS , ; W. HeiJnen

02522-30989
oTo-3!61088

I+

tel:
teL:



Í,ENS 6
TENS T
LLTIIS B

: F. v. KniJ ff
: G. Duyvesteij n
: R. Keus

teI:
tel-:

oïo-3897176
01891-U9)l3
0?0-3601r1+1

LIGGING TERREINEN:
ADS Kr.
Jai Hanuman
Vogel !

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z ZAA].,VOETtsAI Z

ZT.ZZZZZZZZT,ZZT.ZZZ
Uitslo m10 anuar:i 1

- Slortpé]rk "Mad.esteiJnrr, Madesreinveg, tel-:
- C.I{.P., MuurbloeDUeg 10, tel: 0?0-3688500
- cenemuiden straat , te]-: OT 0-361 96:-9

07o-39i8763

oranj epleÍn
0ranjeplein

l,oosduinen

Linaeusstraat
Kastelenring
Linaeusstraat
LÍnaeusstrs.at

i

en 6t ?
ZWG 1 - II]NS 1
The Yeflows I-r - IENS 3 l+-0

-0

1{eds tri IO ramma 2l+ an.uarí t/m 7 Í ebruari
Vri;jdag 2 lianus.ri
2l-.b0 uur LENS 2 n

22 , 20 u\T LIiNS )+ È

Vri j dag 31 .iCqrtqll

-EOC2
- Tonegi.do 3

B1C
n31]

21. 00 uur LENS J+ r+

M8andeÉ{ 3 í'ebruarÍ
- Fc The Bombers 'i n3B

21.00 uur LINS 1 - The Ye].]ovs I 18
21.1+0 uur HKI\W 5 - IENS 2 B1C
21.1+0 uur LENS 3 n - The Yellcvs h 821)

22.20 uur IENS l+ * - Cïoïrvliet l+ R3ts

It LENS ?1,3 en l+ (drie keer): zel-f sclieidsrechter l-everer.

LÍ geinÉ', sporthail.en
0ranjepfeih
Ioosduinen
Linaeusstra6t
Kasirel-enr j.ng

ZZ7''L'1,Z7,ZZ7,ZZ;:ZZZLZZZZZZZ'ZZZZZZZZ'I'ZZ'17'ZZ,Z
Z IAN G$ DI] SI,ORTI]N UA].I DE Z . }Í . LADDI]F Z

7,ZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,ZZZZT,ZZZZT!7 ZZT,,

Ui.tslaeen ZateldaÉ 1b .isnuari l-992

- Slichcrstraat ll-
- Groen van Prinsterenlaan
- P. van froostvij kst raat
- Sportpark rrl(asteier.r'ing" (RKAW/SLlv), Kastelenring, Leidschendam.

Texas DHLl 1 - LINS I
Duinoord L - LENS 2
VCS 3 - I,NNS 3

'r-2
12-1

PIoETa.mma zaterdas 25 ianuari. -1992
LliNg 1 - v:'i j

10.00 uur Te Werve 3 - LENS 2
LI,'INS 3 - vri- j

Pr oÉ{ï'aÍule zaterda* 1 febluari l-992

D. ,lip&t, oB/to69

005 /L0?5
0l-3/ 1c66
0?6/ 73ol'

1l+ . 30 uur LENS l-
12.00 uur LENS ?
llr .30 uuï LIilNSi 3

- Velo 1
- va f,. uel_1t o

- Dvj . 3izor, 3

v . Cij zeÍrF
n.n.
n. n,

Ilvent'.re1e afineidln8er voor LENS 3 bij 3en vd. Nouland., LeLt 39620f6,



VA]i TIET JIJLICD}'NONÏ

Algemeen kontaktpersoon: Psul v.d.Steen, Chopitrstra.pt 103, 2r5l- SV Der Ho.ag.
te1: 39T0151 . Bij geen gehoor: 363r1+LB Fred orens.

Wedstri.J dprogrannra A_B_C_D_E en [i, .j eugd.

Afbel]en ,'rooï ond.erstaande vedstlijclen alleen bij Paul v.cl,§teen (39?015\)
z.o snel rnogeliJk doch uiterlijk voor vrÍJ da6avond 19.00 uur. 3íj geen gehoor
bel]en naar Fred Grens (3635L18). In uiterste nood nog op zaterdogmorgen op
LXNS (366131ir ) ns" 8.00 uur bij icmand van de jeugd.kommi.ssie,

E1fba1 d.atrrn aan,tsng te€lenstgtnd€r uit/thuis tcrrein/veld som, k. Lens

A1
A?
ts1

È?
C1

D1

1l* .30
lt+. 30
12,lr5
J-2 . lr,
l-à.30
10.l+,

.30

.30

.4>

.15
,00
.30

Vel-o AL
Verburch 42
Zververs Bl-
Honselerdijk B2
EOC 81
Verburch C1
Vred.enburch CIt
NVC Di
Zoetcrrneer CI
ScheveuÍngen D:L

Zoeterrnee.r D1
GDA D3
Juventos D2
ADO El
GDA lI3
ADO E3
Zoetermeer I;2
GD+1 lllr
KiJkduin E?
Zoeter:rreer lil+
GravenzandeSV 1,]6

IIMSI't }'1
Zoe Le}'meer Il-
ADO I'2
ADO I'3
Zoctex'meeï !'?
GDA F2
HBS f'6

'Uhuis Vl
uÍt v . Arkeleveg/Poel.d i j k
thuis vI
thuis V3
thuis V3
thuís Vl
tiruis V3
thuis V.l.

uÍt Ep.!s-rk l,Iest /2,'neer
thuis V3
uii, sp.lsrk West, /Z 'rneer'
uÍb Mad.esteyn
thuis V2
uit Zrtid.erpark
u j,t Ma.desteyn
uit Zrtidorpark
ui,t sp.parl Nesb/Zrïleer
uib Made!:beyn
uit I'1. Vri jenltoeklrrnn
uii; sp.!r 'k West/Zrmcer
u:i L Gern. sport park
uit Vrederustlaan
uit sp.park West/Z'rneer
uit Zuiderp&rk
uit Zuiderpark
uit s!. pt],rk Weet/7,I neer
uit l\lÈdesteyn
u j.t Dsal. en llergsel.è(rn

25 jan
25 jan
25 ian
25 jan
25 lan
25 jan
25 ;i'èn
29 jat
28 jan
25 jan
30 jatt
25 ian
215 jan
25 Jan
25 jan
2) ian
2! jan
25 Jan
25 jan
?9 jan
25 jan
29 jan
21 J.rtt
25 jan
25 jan
2'l ;iàn
25 j a,n

25 ia.n

:t3
L3
11
t?
1lr

.30

. o0 (Bus )

.1,5

.00

.00
1.0 . 00
9.00
9. 00

1? . 00 ( au'bo )
10.l-,
l-'7 . 00 ( aut,o )

9.00(auto)
l-2 . 00
].L , 15 ( aut o )
B.t5(arlbo)

:i.0. L5 ( auto )
L.I.00(auto)

B. r5 ( auto )

Ill-.15(auto)
l.? . O0 ( auto )

8. .1., ( auto )
9.15(c.uLo)

1T.00(aubo)
9.15(euEo)

l-Í?.00( euto )
lL'í . 00 (:r.utcr )

10.1!(auto)
I0.00(auLo)

T\Ó

D3
D-)+

E1
E2

!'2
Í'?

FIr
'n,

L4
E5

.00

.00

E6
F1

00
00

o

9
IÖ
i0

10
a2

9
I2l
:LB

9
10

l-?.00
9.0ó

11. 00
18, 00

1B .00
10 .00
13.00
tto, .00
11 .00
:1 t .00

00

B]JZONDEfi}IED!:N :

-aarrvezi6l Juko vzlnaf 8.00 uur: A. vd, Ionck, A, vd. Heuvel, J, I'ronk, I. vd. Slreen.
-gér.ar.ne outlers rnet vervoer voor': !fiN$ D] (18/:L), n2 (30/1), D3 en E1 t/m Irj
-1ees onderst*artde kopy gocd. rloor (o.;r. feegtjtr i)-Jeugrl, r'eisJes einrie seiz,oen)
-opstellingen ills bekend met uLtzondcrirrg van:

o LENS
o I,ENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o iENS
O LUNS

A2
B2

Dlr

n2
xi
E6

met D . Goutlon en tr{ . l,ut
?oDdel i. Fïonk
met J. Sand.Ll'ort
met N. Hoogvl,j.ët, F. vd. Post erl J. Deul'l.o()
zonder V. de Boer, A. Ihil]ïroe, ir. Ioch en [i. Sireg{r.r
zonder J. Fiets en mct 11. Kaffu
met K. Ilouír.Ii
nret Clrr. t.]cltnits.

AfEekeurd of iet 'i??

llEI'lS A1 t/rn Cl hijkerr bij tvijÍelectrtige Heer$onr$t$.ndigheden vanaf t 8.!5 uur rraar
Lok{rte.l ïV t:f <le llas66chbr Courant TV of hun Hedstri;id doorgsat of nic.t. Naar LllNÍi bellen
is eclrt nie'b nodiËi. DÍt nogen vel de spelers vÍr,n D'l t/nt F5, Vanirí' 8.00 uur (ctus echt
niet eerrler) mo{;en ;iul.l:i.e l)ij Lvi,i:fel.acllt i g weer 366f.31.I (klutgebouw LEN$) bellen of
julIie $cdstrijd doorgaat of nicb. Is hct afgekeurct volg dan ondcrsbaanal pïogrnnma.

6



Sc had.uríprogÍi]@l

tsiJ j.nr:idenbele afkeuring verwuchten.rrij zoveJ. dc spelels ol"Ír de leÍders bp de verl,anel-
tii;d yan d(: hoflpët i t ievedstriJ ti op 1,U1{Íi om onaleïl i g \,rat te voetbÍLlfen. Neem in dit,
geval ai.Lijd Je èigen sporbkledirlg fleri cr een brainingspuk cn gyrrschoenen en voetbal-
schoerrerr. Bij II16ehe1c a fkF.iu.ri ng werhr:n ue ondeïstaÍrrrd progr&mnra a:f :

Sarnertkonrs:'U I,XNS

13.30
12.00
Ll. 00
10.00
11 ,0u
10.00

uul'
uur
uur
uu:t'
ullr
uur

LTNS
l,I]NS
]JENS

IJ;NS
LTNS
i,I]Nti

r.3.30
tP.00
11 .00
10.00
1:1.. 00
.1.0 . 00

lluï
ulrI'
uur
uur
uur
ulll:

AI err A2l Lraincn
81, ts? eI) .83 tlaj.rten
C1 en Ci,l traÍt:en
lJ1,I)2,D3 eu Ul+ 'bratnc:n
I,li- t,/nr Ii6 traÍner
Ifl L/n 1"5 trí+Ínen

Nieb aIIe Lijderl ho,rren overecn mct (tc tÍjden van dö }{edstri.ld.(:n.
en konren hoor here:r 'Lraine rs , Icirlers en s1:eIers. Tot ?:aterdi]g.

Evcn oplÉrt ben al"Iemaa-L

I,ENS }1 Íoen? ? ?

A.r. zaterdrr.g kÍln L1fl§ DJ. kanpioen vo:'den. I)e si,{rnd met nog,bvee vedstïiJden l;e spr:Icn
is:
r) u.rNri r)l- 16-2'i
2) LaakkEaïLÍer: 15-fl2

LETIS 'Dl oeb àg-l LHee kcer: tegcn uumrnr.:r' larrtr;1 sp.1.on L.w. 8VC. A. s. z;rtertiag beétint dc
uedstr.ijd ()m 9.30 uir]' op I,INli (vc1d .l- rrrrtuurlí;jk). Dc1 zenuHr:[ ?,ul:Len dè Brootsbe tegen-
stand.er zrijn. Ccïoon lekker voe'Lbell-err ir; ()nÍl advieÍ;. iliJ uinst z.iJn jullie echt karu- -

pioel en dan z.i jn e:r nol;uur:l.i jk bloem,rn cn Í.i bailL er ecr tsírrt el1 }irnollutle kllrar. lk el
vee:[' r'iu(:(:cs en_ r:r.r'L;uuri),i J.k verwac]:ten wiJ heel. vcef toeschouvers la,rrgrr de lijn ou ,iull:ie
pos:irLieÍ t,e steunerr. NcrgnrLa.l.ri Íjuc('cs .

Fce$tavord IJ-klassr:rs

A.s. z(lLcrdaÍï grir,rn de ll-klasser:s: t1Ír: zich opgc+I€)r.cn hebberr naor heb ilihibad op Duin::e J.J..
I,Íe Yerwach l,en julfie rneL jo zwcrDkl-eding orr J.8.00 uur op I,!)Nti, Nir, het z,}renuren $hrlaí ex
op L}iNS psL8,t, hip$41,ó en -Limo ade vor)r .jlrll.ie kl.aaï. onr .i 23.30 uurr 7"a1 di'U op z.Í..1n er
kunnen jul.lie nog even nubirtr'bo-Lr:n of rSevoon rrarlr htris. De J tí{ens die nog {ieen ! }! ,)0
bebaald hcbtren hunncn dit a.s. zal;erd 6 no4 doen bi.l Joop lJronk ol Inge vd. ïcl.8. M0.iik
el cen hel-c leuke nvond van.

Ileísjes eiud.e sej.4oen

No6; lrng niet a.l-Ic spele:'s: hebl.:eu 'het inst:hriJ fgc:l-<l ( J 20,-) bt:ta+rJ-cl voor de fr-.i.s,jes aarr
het eincle vflr diL rie:i?()cn. 'Ioch mocte]l vij binrenkort -or:slis;rir:n of vÈ vcl. o[' niei; gÍfon.
!e j.nschrijvinÍ{ vool. de l,oe,.rnooi|n sLnil, j rrunc:r'r: bi}rnenkorL. Wij vil.len dar}ror[ uilier]j.jk
medio I'e'bl.ua]^i uetcn of vír nrct komple-e tetrns 1íeÍ4 gaar ol'd i: ve rle voor:lopige rr.Csprnken
noeben ÉrlLnulcren. Hct rrcor:ttt is nu ccirL uan jul),ic. Wochb nÍet l<rnger +ldr.:rs is het da-
tlcli j h te LaaL . NogJnatL1s vc r^,ri ller oI) ïeis rnct :

LINÍI 41,l]1,t]?,C.1 ,D:l.,IJil en dc lt-sell.q'kt i.e .

Wc gaan cir<1 rne i /28 L/n 3l-) trÍ' ber5in ;iuni (P:tok§;tcrcn). 1,1,,5',t[i D], SíraL al. rnc'b ['asen.
We verzoekert ('lL' Íjpq:Lcr'Í; (ou(lers) ort o"'a.íi. zatcltlir8 § 20r- konta.nt op LINNfi be beba-tcn
ol' <.rrn nrt J 20,- ovt':r tÈ nlahen op È1)'o 2013911 t,nv. ll. vd. SLeeI, ::ejsja:s vocl;'bír,l.

Pupil. volr rlc Wr:ck

Zonda"cl n.s. speelL LIfN§! l. let1L.n I)$0. i,Ieer cen belenllri.ike wedstri,jd. De pu2i1 vnn ile
veek is hopel j.jh eell ke-r$vcïÍj(: kalnpiocrt vrrnb ,le;rnrtoL Pror:k is dc ge]-ukkig(i. J<rcr.n nr.)t j.s
de dcgclijkc vool'slopl)el vr}n l)I drie ïlrrL e('rr vricrr<lelijh glirnJi:r<:h de meeste spitscr on-
schaoe.l.i.jk nr-ruhL. lie verrrachtcr je (»n J?.11, uul oI, l.;lrNÍ;. lleel veel- pJ.czicr en oak jij
noÉq met jouv stÉjï op rtc foto. 1,11r: zal- he'[ wcrden ?'Í'?

-'t -



Nog Leng niet e11e verte8envoordigers Yan de Jeugdaftlelin8 hebben de enguetefortulieren
dié zij hebbei: ontvangen ingeleverl. Trainers, leiders, outlers en Jeugdspelers 8è er

e.ns gó.0 voor zitten deze week vent a.s, zaterAag verïachten viJ a1le 
- 
fomulieren terug'

Het ii ook in Ju11ie belang en dmv. de enquete kunnen Ju11ie invloetl uitoefenen oP het
nieuw te formuleren beleid.

Fornatiekonnissie

ra1n1 NA

Slitlinsbroeken

op donderdag 23 ianuari is er looptreining voor de c- en D-klassers. Een veek later ziJn
aà n- en B-iLassers aen de beurt. We hebben besloten o.-deze groeP samen te voegen. De

l-ooptraining is vbortaen van 19.\5 tln 20'30 uur '

,e laatste l,eken zien viJ hier en daer ireer lENsspeLers lopen met die rare slltlingbroe-
[àn-àu". ZÍJ steken veelà]. yer ontiel' het normale LENSbroekJe uit'' Geen gezicht vinden

$iJ en ve wit"len aanàof dat Jeugdspei.ers a1s ze beslist aen tleze nodegril mee willen
doln de slidingbroek oprolten zodat deze niet zichtbear onder het normale broekJe bliJft
zitten. Heren l-eidere 1et daar eYen ()p.

Uitslagen Jeugtl
IENS Af
BEC A1
],ENS 81

.- I,ENS B2
IENS 83
Gravenzende Cl-

'Dso cLo
Quíck Dl
BiJst'iJk D1
Voorburg D2
DUNO D2

RVC A2
LENS A2
,HC B].
Verburch 91
HTSV 81
I,XNS C1,

LEI'IS C2
i.,xÍss D].
I,ENS D2
I,ENS D3
I,ENS DI+

0-0
l+-3
2-l+
,-o
l_-ö
b-u
6-3
L-2
3-0
D-t
\-z

DSO E1
DSO E5
DSO E7
DSO E8
DSo E1-2

I,ENS E6
DSO F2
DSO Flt
DSO r'6
],ENS E[
IENS T5

LEIIIS E]"
r,5NS E2
LENS E3
LENS EI+

LENS E'
UBS X6
I,ENS F]-
LENS I'2
I,ENS T'3
DSO I'7
DSO F8

5-O
0-\

11-0
3-1
0-L
6-o
7-2
2-L
2-3

Een voltedig progranma met heerl-ijkT*eer. I'Iat een rreeld.e zo 1n Januari ' HopefiJk bLlJft
het zo ïant er is nÍets feukers dan een zoterdag volop voetbal-'

LENS A1: rle leider van RVC sLoeg de spiJker op tle kop, na de wed§trÍitl. fliJ vroeg:
ElleÍ-Juffie A1 voor het kanpioenschep?? TiJdens de vedstrijd dacht ik tlaar ook aan.

rË *"inie inzet biJ enkeLe spàIers. Dit kan toch echt niet. vlakker worden en stroop d.e

mouven g;rust naa.Í op. Echt het kan tlit seizoen naar Jullie noeten het ne1 a11emaal Hil-
1en.

IENS A]. - BVC A2

zaterda8mid.dag 1B J anuari stond voor IENS A1 een zlra.re tegenstander op het progranma

nameliJf RvC AZ. Vàoraf vist A1 at dat ait een rroeiliJke vaar zlrare wedstriJtt zou vorder

,r., ,ËL te vinnen. LENS begon sterk ríaar zvsJtte na een kleín kvartiertie helemaal ve6

en dat bLeef zo de hele vedstriJd. Pas aan het einde van d.e HealstriJd kregen sonmige

het itlee dat ze er toch wat voor moesteo doen om t'Hee puntJes te ps,kken. over het alge-
meen ïas het een hele slechte vedstriJtl. Er waren near 2 spelel,s díe toch vet redeliJk
gevoetbald. hebben. Det uaren Ito en Er8in en d&n ns,tuuTliJ k on niet te ver8etën de

Ïbetrou*bare) doel:nan Dennis, Die Ito ha.d. mear veer eens een keerÈJe problemen met de

itJd ,.rr ]aten rÍe deze vedstríJd r[aa]. gauï vergeten en vooruit kiJken naar volgende
weók vant dan koEt het WateI'ingse VELO op bezoek. En ats AL dan wee]' punten laat li8gen
ziJn ve de aansLuiting net HBS hel-ens.aI kriJt en kuunen ve a1Ieen nog naar uitkiJken
,luà, 

"uo 
buitentand.s reisje aan het einde van hgt seizoen. De stand ís nur

1) HBS t5-2\
2) IENS 15-21
3) vuc !3-a9
b) ADo 1\-19'

Een geschorste boeschouver.

o
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LENS A2: d.e eerste nederlaag is er. I'r de laatste minuut viel dè beslisselrde treffer in
het voordecL van BEC. ïu tvee weken glen kompet it ievoetbal maar natuurliJk wel vrÍend-
schappeliJk. ë.

ï,EI{S àf: ivalr vel- net 2-0 voor m8,ar è-'rlijk DHC vas eigenliik. beter. Maar tochl! Nog voor
rust "era het onnod.ig 2-2. Ne. rust fi,:p DHC nog uit naar een \-2 overwinning. Met wat
meer rust in het spe-I vas één punt misschien nogelijk geweest. Wie veet lukt dit zater-
dag. Of denken Jullie aon twee punten?? Wie v'eet '
LENS B2: een regelmatige overwinning o]) een nog geeneens zo slecht Verburch. BiJ rust aI
lr-0 voor, Na rust gihg het vat ninder naar toen speelden Jullie ook een groot dee] met
10 spelers.
LENS 33: het blijft noeilijk met zo'n sua1le 6roep. Afs er dan no6 twee spelers afbeilen
en 83 met \,ijf spefers noet spelen die er al een wed.strijd op hebben zitten vord.t het
bijna onmogelijk om een Leuke wedstri,ld te spelen. De spelers vun ADO komen ooh niet'
vriendjes brengen ook geen oplossinE, Bel dus zo min mogelijk af en probccr toch nog cm

een vriendje ovel te helen om in Je eLftal te konetr voetbaLlen.
I,ENS CI: biJ rust 1-0 achter en na ruit echt veggespeel-d. Een 6-0 nederla.ag derhalve.
Pïobeer zaterdag tegen Verburch de nega[ieve uitslagen te doorbreken. Verded.Íg vst ge-
concentreerder er: wie veet.

LENS C2 - Quick Clr

Afgelopen zaterdaE ves het weer tle ee,:'ste wedstrÍjd van C2 na de winterstop. Wii waren
bang of C2 de dTaad veer kon olpakken v&n voor d.e wÍnterstop. Wii moesten orn L0,l+5 uur
beginnen en om 10,25 uux hadden }Je 'í :[an. Ge].ukkl.g was op het 3e veld. Theo Hoefnagel,
aan het trainen met D3 en El-, Dus kregen l,Ie zo 6 spelers van D3 (kls.sse jortgens).
llij begonnen gelijk fei op de aanvaL te spelen, naar een ccunheï' von Quich en het Has

0-1, Toen ging het pubfiek als é6n ma"r achter g2 staen en FrikÍ ging op recltts er vanl
door en uit d.e voorzet tikte Moneir dÈ gel.ijkmaker i . Buststand 1-1. De tweede helft
is Quick e:'bi,ina niet er.an te pas gek)men, nn uit een voorzet van }inks [ikte Mohanmed
2-1 binnen. Toen kuan í)uick Dog met een pear gevaarlijke schoten, maa.l' onte keeper
(van D3) rlas niet te passcren. Ai.Ie st?eLers van D3 bedankt dat julLie mee hebben gedaan.

' Fred en Jan.

LINS C2: ook hier hebben we eigenlijk ie[s Ee veÍnig spelers. Kljk eens om he heen of eer
vriendJe op LINS uil- koren voetbaLlen, Nu moesten vier spelers van D2 ju:l-Iie komen hel-
pen. Det lukte !'eI maar DSo vas gevoon vsE sterker.
LENS D1: een moeÍ1ijke pot tegen de nur rer voorlaatst Quick. ZiJ waren ei8enlijk iets be-
ter en kHiuneD op l--0 voor. Toch knokte Dl- zich llaar een 2-l zege. Zaterdag voor het ka:n-
pioencchap. (zie kopy hiervoor )
I,ENS D?: poule D5 is iets te hoog gegfelerr voor jul.Iie. De tegenstandeïs zÍjn steeds iets
beter en sneuer don jul.1ie. Probeer ?chter positief te blijven voetballen vant je leert
er echt, lneèï van du.n voetballen in poule D'f .

LEN!i D3: Iouecl ing heel sportief met )L mec orndrl'b zij te veini8 speLers hadd.en. D3 Bibg
r:aar hoploper Voorburg en wist daar beel knap 2-2 te spelen. Klasse hoor.
LENS D)r : ging cok a1 noar d.e koploper. Di,t vas DUNo. Bi. j rust nog l--1. Drj.arne toch ol]-
nodig nlet )i-2 verforen. Zaterdap! .Iuventas. llie veet.

In verbB,nd nret gebrek aon tijd stopt hier het overzicht. Veel Il- en E-te.!ns gingen naar'

" DSo en eI waa voldoend.e vervoer aanwezÍg. -tr,en konstant langzaam ri. j d.ende file voLgens d.e

verkeerspclitie be Zeist. Dcd{:rJlkt oudjrs. De meeste zagen Jeuke vedstxíjden. El. t/nr El+

en Fl vistcn bun partij vÍnnend aÍ' te sluil,en. llij Er, I'2 en lr3 ging het vat rnindeI,
E6 (3-1 uinst op.HBS), Fl{ (2-l- ríinsb ,-:p IS0) en F, (2-3 verlÍes no een o-3 achtersb&nd),
speeLderr thuis. het vas haï'ts'bikkc }e'rÏ. Hefeils a.s. zaterdag alle Il- en I'-teams uit.
De liaagsche Voetba] Bond 6af olrri zovell- j eugdvcdstrij aen (a t/m D) thuis dat er geeD
p1.ek meer over !Ías vool'namelijh in onze kleedlclialen. We rekeneu lreer op voldoendr: ouder:
met veïvoer. Jon€,ens naak el' hele LeuKe vedstïijCen var. VeeL plezier.

-9-



LEI{S E6 - T|BS tJ6

)s**iÍ*ntiti+ii*tr**** flo]! a 0EWoNNEN *rf i(|fit lt lixiÉ # n -s t t * tHl * lÍ

Íjonge, tjonge Het een tedstrÍJd. vas dit. De eerste gellonnen partii dit seizoen' Har-
teli;ik gefeliciteerd. ii6. l)e parLijen ÉÍngen goed tegen elkaar op. loor het Soede oYer-
spelen vcu alle spelers van LI,NS sej'd het heel snel l--0, 2-0. 3-0 en op het l-aatst
3-i. Ju]lie zien dat rlcor de extr'8. tt'aining van afgel"open z,óndag en natuufiiik de cus-
sus die ï{sr,-s en Teurr volge;r. De ro:sultat,en ni,et uÍt kun en bli jvert. J.rurn:ner ïss het tlat
Fick (dc hceper) 10 minutcn vooÏ hct eirrde geblesseerd raakte. Dol.f na,n het over van
Rick er: hield gelukkig een schot op he+- doal te$en ook danlrzj.j de rianwiJzir:ílen v€.n Rick
die ochteï het doel sl;ond. l)e rloelpurttett Ïrerden Sc;naakt dool' Iloy, l'l{}ru)r'eet cn onze
nieu--e arni.,inst Chr.istirren. l'le"ilr dezc doelpurrtel) kontlen alleen uaar genai:kt wo]'den door
het goede r:amenspel en hct op bj..jd or/er'rrpé:l-en von tle bul- zode"1; de teÍ{en pa.r'l,ij de doel-
punr;o:r nlet kon voorkollen. Ilody prinrr geepeeJrl, 65tt. zo door. Nu nlq,ar hoperL clat onze
]eid.ers tials en Teun ni()t vogf,.ÉIïocht, vorden do.Jr irÍlV oí' I'EYUNO0IiD, gezi.en dit succcs .

io116ens g zo tloo::, !rj.i c)tlde]'s zÍjn trots op Juuie.
de oudcrs.

!
':

$i:

Een speler
van BTC
(links) du€l-
l€ert met een
.legensland€r
van LENS.
I FOTO;

BELGBAVE h.
'Íl
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65ste ,laargang nunner 25, 28 janua'^i 1992.
{t* n ** *tt * * * ** * ** ti**$,ttat t{ tt*** t t* ** ítt L* *in****t ** * }lit t *fl*ll;fi{ltÉ* lÈ** tÉ tÍ*lítt ti l Éi{ ll *t *at*16**+l** **llti+
OFFIClEEL:
WiJ zieine lidmaatschap
Li.03 R.J. IÍam vordt NS,

Àdres wÍJ ziging
1319 B.D. Bogísch wordt LandziJde 3Il5, 25h3 EG Den Haag, tel: 36?1050
1661r S,H. d.e Nennie vordt líolveversguarde 339, 25\2 AN DeE Haag, tel: 366?29B.

Afvoeren als lid
1 Y. Basdogan

2629 s. siregar.

Boetes
HE[istratiekoeten 2e boeking 5 25,-: J. van Sfee
Admini stratiekosten strafzaak S 35,-t 1,1, Keus.

*3eta1ing díent per o[gaande te gebeuren door overmaking op girorekening 336?11 of
bankrekening 729927229 Rabobank Den l{aag, t.a.v. "v'v. LENSfl te BiJs$iJk, onder ver-
nelding van "BoETE".

I{et Bestuur.

A,s. zondag speelt LEI,IS L uit biJ S.V.Ï,.V. .Dst wordt tlus genieten, kor kiiken.

Vo,n de xedactie

Een geheel afgekeurd prograr Da het afgelopen veek-einde op LENS, trouvens door bee.L Den-
Hs.ag en omstreken verd. veinig tot niet gespeel-d. Mee.r geen nood., op LENS vordt dus a1tÍ"i
vat gedsan als het voetba] eveD niet doorgaat. Zaterdag klram Feyenoord op visite. l'lou

. kan- Feyenoor+_ye1 punten lakkeí iE de ere-d.ivisie, hier biJ onzc IENS-ieugd bIÍikt dat
= toch wat noeilijker te verlopen. Getuige d.e uitstogen weten ze nu ook in Botte]'dam dat '

ze in Den Haag een cLuppie hebbeu vaar de jeugd !,'e1 goed zit, Trouvel)s over grote naren

.in het betaa,lde vereldJe te spreken. wat dacht U van 10 februari, en zet U dat mas,l: vas{
I in U* agenda L,ENS tot 23 Jaer tegen Fc.Den Haag A-IandetiJk. Kunnen ve meteen kijken

hoe het net Hans veÏheij is. De zondag leverd.e ook Leuk voetbal op. Zovel het eerste als
het tlreed.e voetbal-de tegen S.V.V., opzich ook geen onbekende naam in de voetbalwerel-d.
En dat ze beide vonnen is toch rre] l-euk, het tweede met )-L en het eerste met 6-]. A.s.
zondag gaat het eerste naax S,V,L.V. U Saat toch zeker kiJken. Succes.

Redactie.

DeEenJtrofeé
Hier volgt den eveD de tussenstantl on de toch ve1 fel begeerd.e trofee, beschÍkbaar 8e-
steld door de hoofd.sponsor van LENS n.1. Ed s.uw+Johannissen b.v.
1) tr'red Spa 92 punten 12 vedstrijden
2) Petrick Puister 90 pr:nten 12 wedstrijden l

3) t'tart in f,eyendekker 86 punten 12 vedstlijden
4) I'orco Endlich 82 punten 12 }redstriJden
5) EdHard Entllich 81 punten 12 HedsbriJden

De leider in deze tussenstand, Iredje Spa, heeft besLoten on d.e komende paar weken even
op vakantie te gaan, dus volop kans voor de rest om hen van die plaats te verdringen.
Met naJne va.n Patrick Bosman verHachten viJ in d.e rest van d.e l'edstrijd.en een goed.e scor(

DI en het (uÍtee stelde ) kampioenschap

Af8elopèn zaterdag was alles afgekeurd voor een ieder j €Íner maar vooral voor ons D1.
ZiJ moeten thans in d.e uitr.redstriJd biJ R.V,C. D1 Ae 2 punten pakJ<en om de eerste kam-
pioen van LINS te worden. 0m l-0.30 uur moeten zii aantred.en ' I,riJ hopen dat het a.s.
zaterdag Iukt,
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Het zou een prachtige beltroning ziin voor deze JongenE' dÍe onder leiding vsn To
rs-Gravendijt s1 divelse nal.en heeft laten zÍen d.et ze een heel l-euk potje voettal
nen- spelen. Komt }iJken en zÍe hoe leuk ieugdvoetbal kan ziin. 

.

Pupil van d.e Week

Zoals U al-Len veet, hebben ]lrii bii IIIIIS, bij elke thuÍs ÍedstriJd, ecn 'rpupilr' van d.e

veek. Deze jongens vorden uitgekozen en mogen dan o! zondag biJ ons eerste teatn aorLve-
zi-g ziin. Tijdens de lredstrÍjd kiezen zij dan hun 'rsterspeler" uit. Àlet rlic sterspeler
nogen zij na <1e vedstrijd op de foto. Deze foto wol:dt gepubliceerd in d.e LTI]NS re1rue eII

ook krijgen zij die foto die trouvens geheel gratis beschikbaar voïdt gesteLd door NI!B0

superfoió,s. Màar vij van de redactle hadd.en nooit Eedacht dat deze opzet verrtïekkende
gevolgen zou hebben. Bij de lo.atste Lhuisve0$ Lt'i-J d vas Tim Jozee de pupiJ- v/d veek.
Afs sterspefer koos hij de aanvoerdcr van ons eerste llouald Boé*isch. Then:; echter kL:i.j-
gen wij van het bestuur de officiële medodcLingen. Tob onze verbijstering lÉ)zen ïii dat
Bonal6 verhuisd is naor perceel Larrdzijde 3115. ,Íuist ja, dat is het adl'es van '.llin Jöl:ec-
Leuk h6 dat zo'n siÍpel- ideetJe van Ipupil v,/rl r'eek" tot zoiets "rnoois" kan l-oiderl.

A,s. zond.og 1l+.00 uur S'V.I,.V. - LENS. Pskt l4aarten met zijn team de ïevanche'

U kunt het eigenlijk zelf veJ- lezen in het ondef$taande versle6. l.le b is veeï zover. hct
kaa.rten gaat beginnen, troul{ens a} vcor de tuecde keer. Als U Du dirckt de date tga$t,
noteren in Uv agenda dan komen eï misschicn r.rat meer klaverjasscrs- <;n jokerarlrs; dsn 'oi.l

de vorige ,,driv;'t. Dat U een prijs kunt vinneir is l-euk moar va.l, dacht U vir-n de 14cze1li[-
heid al-leet dat liJkt ons het aI vaord om goede tijd.en, sl-echte tiiden voor )l kecr op Ce

video op te rreinen. Dus lrat houd. tl te€ien o).'r niet te komen. ,

Attentie - klaver.iassers en joker'aÈrs; - Attentie.
Zoals u veet is in een voorglande LlNliSrevue gesclireven dat het klaYerj B-s boernooi uit í)

keer h wedstrijden bestoat, De eerster vier ovondcn voor d.e kerst hebbelt we i t-'mi dtlels;
veer achter de rug. Wij merelt te rnogt,n zeggen doL het voor <1e aattwezigerr gezelli[e avt,n-

- den varen. De loterij om mooie prijzr:n sloeg ook prima .rart. We gaan ons tius mr oplnahcrt '
voor het Paastoel.nooi, vearbij iedere Bvond veel avorldlrijzen gevonnen ktlnnen ïoJ'd.en. 0o
gaàn we veeï zorgen vocr een l-oter:iJ r.et veef mooie prÍ.jzr:n. U ziet hct, niets hoeft u

-te beletten om niet te kcmen ook o1 }:eeft u d.e ee'r^sLe vier kaerrtavorden ttieU neesesl)eo,Ld
Laat de konende vicl: avonden voor he1, Paasrooster voor u goede tijdcn vorden ert vttt et)n

avondprijs of een ven de schitterend.o priiT,en in ite loterii. vlij rckenen op u. Bii vaor-
baat dank, Noteert u ook even tle daLa?
Vri.l das 2B februari r

Vri,i das 13 maart
VriJdag 2T ma,arb
Vri.i das 10 april ( slotavond )

..Klavexiassen cn .i okcren. "
Jos Witbing en Jun ilí n.

SSSSSSSSSSSSSSSSÍiSSS§S
S SENJO}IXN ZONDAG S

$SSSSSSSSSS!]ÍJSSSSSSSSS
Uitslaiten zondag 26 ;ianuari
Gehc]e l.redstri j dprogramna afgelasL.

Uitslagen s chaduwprogranna
LÏNS l- - $vv 1
],I,NS 2 - SW2
I,Ie dst ri J dprogramma l'ondee 2 februo.ri

i
b-t
,-4

kun-

ull1'
uur
uur
uur
uur

svï,v l_

Itljsl,,iJk 2
I,ENÍJ I}

BTC 3
tlrNs 6

- I,ENS ],
- LENS 2
- Wippolder 3
- ]JnNs 5

- Wippclder 6

P.
iT.G
F.N
E:

Meijer
. Visser
. t en 3r:i nk
Rahl<xrÈaks

n.n,

1À .00
10. 00
l-1 . 00
10 .30
13 .00

2

5[3/1060
6!0 /!o9?
,5]r / 3oB1
,6213106
5'toi3r5o v2



l-L.00 uur IENS 7
12.30 uur BTC 6

Dinsdag l+ februari.
l-9.30 uur LENS 1 - Die l{agh,' L

20.00 uur Die Haghe 2 - LENS 2

Wedstri.l dprogre.rma volgend e veek ( 9 fc.bruari )
th.30
11.00
11. 00
10. 00
13. 00
i.1,. 00
10 .00

OPSTET,LINGEN.

- Wippol-de.: 1]-

- LENS B

26/3258
2813269

vr.
Yr.

5143/to6o
670/!09\
55\/3077
562/3a06
'tTo/3t\6
626/325\
62813269

n3B

LB
n1c

R3B

H1C

1B
83ts

6
6

n.n
n.n

n.n.
n.n.

.J,

.c.
n.
n.
n.

v3

v2

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

RAVA 1
I,ENS 2
IENS l+

Groen llit' 58/3
IENS 6
LENS 7
NAVA 6

- LENS ].
- UnÍtàs 2

- CONA 2

- IENS 5

- DTi, 7

- !íestlandie 19
- LENS B

. Kraak

. Kroon
K
t)
J
A

TENS
LENS
LENS
LEN S

I,ENS
],ENS

1
\
,
6
7I

en vorden door de trainers bekend Seneakt '
als bekend.
als bekend
al,s bekend
als bekentl
s.ls bekenal, zond.er I{. Eisse.

Minnaard
Seyersbergen
n.
n.
n.

l,oosd.uinen

l,inaeuss brdÈt
Kasteienring
LinaeusstI'aat
LinaeusstrsEt

Houtrust Spoït v3

De Buitenhof
De PiJ 1.

Afschrii ven
I,ENS
I,ENS
IENS
LENS
IENS
LENS

1
l}

5
6
7
B

en D bi
M.
1{.
!'.
G.

f'

j de treiners
vd . Meul-en
i{e ij rre n
v. Írnijff
Duyvesteijn
I.eus

02122-30989
c7o-3!61088
o?o-38971'J6
01891-r?913
o7o-3601-511

tel,:
tel-:
tel":
tel:
tel :

L1GGING TERBEINEN:
SVLV - Ju1iÍlna vaD Stolberel-een, Voorschoten (biJ station NS) te1: O?L-615\3?
nijswiJk - Sportpark "P:'inses irene", Schaapveg, Rijswijk' tel: O?O-39h09f2

3Tó - A. Kortekaasplant soen (Houbwiik), t,el-: 0?0-397\008.

s. v. r. v. IENS

lr L lr L lJ L b lJ b L b L zr u L u u

Z ZAAIVOETBAL Z

Z,ZZZZZZZ'IZZ'I.Z'/"L2,7'
Wedstri dDIoEïarnma 31 anuari t/ n th februari
Vri 1 anuar].
21.00 uul' I,INS

Meand.ag 3 februari
21.00 uur LENS 1
21.\0 uur RKAvv ,
21. l+0 uur LENS 3 *
22,20 uur LENS l+ n

Dins 11 februa"i
19 . h5 uur L,ENS 2

Woensdag 12 februari
21.00 uuï SIGo f
l-9.00 uur \{estlandia 8

Lies ing Sporthallen
toosduinen
I,inaeusstraet
I(astelenring
Houtrust Sport

- IC The Bo::rbers T

- Tlie Ye]Iovs 1

- .IENS 2
- The Yef-IoI{s l+

- Cromvfiet lr

- 81(D80 3

- IENS 1
- IENS It

- G:'oen van Prinsterr:nlaan
- P. van Troost'.riJ ckstraat
- Sportpaïk "Kaste1e:rring" (BKAW/SÏV), KasteLenring, .Leidschelldef,

- iÍoutrustweg 108

3

l



De BuÍtenhof - M. Nijhoffloan, Delflj
De PijI - Sechlaan l-, NaeldwÍjk.
tt LENÍj 3 en ll (tree keer): zelf s chei d.srech+,er leveren.

ZZZZZZZZZZT"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ?.ZZ7,Z
Z IANCS DN SPONTEN VAN DX 2,.M. LADDEN Z
7,'1,2?.ZZZZZ7,I.ZZZZ'à'ZT,ZZZZZZZZZZTJZZZZZTJT,'ÀZZZ

Uitsle8en zaterdag 25 .lanuari 1,992
Te Werve 3 - LEN$ 2 afg.
Plogranltra zatelcqeg t febllrar !.1_91!rl
r?
th

.30 uur

.00 uur

.30 uur

ITENS 1
Li.tNs 2
I,ENS 3

- Velo L
- Vit. Delft 6
- DYj. Bizon 3

env. Gij z
n. n.
n.n.

R

I.. Hertman
3. Lakhi

tI.n.

oor/102,
013/1066
026/r-3or-

005/1.ozT
013/1068
026/130b

Afnclden voor 1 en 2 biJ llans de lJruyn, teL: 015-612396

OPSTNILING I,ENS 3:
aIs bekend, afmel-den biJ Ben vd, NouLand, teL: 3962016

Programma zateïds,g I febru&ri 1992
r[.115 uur QuÍch St. 1 - IENS 1
12. OO uur DLINO ).I - IIINS 2
11i.30 uuï DSO 7 - IENS 3

Pro6rarnna líoensdag 19 februari 1992
19.30 uuï IENS 1 - PZI| den Heij er (r". )

l.loensdag 26 februali 1992
19.30 uur LENÍ] 2

VAI\I }IET JEUGDFRONT

- PZ/.l den Heijer (vr. )

Al-gemeen kontakt?ersóon: Paul v.d.Steen, Chopinstraat l03, ?r5! SV Den Haag.
te]: 3970151.. Bii geen gehoor: 3635!LB Fred Grens.

. llealstrij dpl.oAral ní. A-B-C-D-E en tr' j eued.

Afbelfen voor onderstaaDale ved.striJden afleen bij ?au1 v.d.Steen (39?015!)
zo snel hogel,ijk tloch uiterlijk voor vriJdagavond 1!).00 uur. Bij geen gehoor-beIIen naDr I'red crens (3635\18). ïn uiterste nood nog op zàterd.agnorgen op
I,ENS (3661-31I) na B.oO uur bÍj ienand van de Ieugdkommissie.
]llfï&I drltun aànvang tegenstander ui.t/thuis terrein/ve-ld sam. k. Lens

B1
n,
B3
cl_

D1
D2

1)r . 30
r_2 , 00
13.00
10. à,
1)+ .00
10.00
r.0 . L>
10.30
18.1'
12 .00

9 .30
12.00

1 felr
1 febr
1 febr
1 febr
1 febr
.1 febr
I Íebr
1 febr

30 Jan
1 febr
1 felr
I felr
I febr
1 Í:cbï
.L lCDI'
I febr
I Íebr
1 febr
1 febr
1 febr
l- febr
I febr
1 febr

ISVP 41
JAC A1
Neptunus B1
líonselerdijk B2
H]4SI{ 32
AnO c2
Laahkvaïtier C3
NVC DI
Zoetermeer Dl
YÏOS D1
VCS D2
!'u11 Speed I,2
I.lestlundia I:l-
GDA N3
HW Ï?
.LJohenen E] ( vr )
Iivv Il\
ornas El
Juventas tr'l-
oDB I-1
Bl'C F2
Die Haghe Fl.
ADO r,'3

uit De Groene trlijdte 13.00(auto)
uit Buurt\reg 10. 15 (bus )
uit zie routebe schrij ving 11.15(auto)
ui. L De Strijphorst 9.30(auto)
uÍt Vredeïustlaan L3. 0O ( fiets )
uit Zuiderpark 9. Oo(fiets )
uit J'. v. Beerstraat 9.h5(auto?)
uit sportpark Pr'. frene 9.3O(auto)
uit sportpark West/Zoetenr. 1? .00 (auto )

r)3
D4
E1
E2
t.l3
Elr
E5
E6
I'L
F2

I'T
F5

uÍ b Melis SLokel-s.an
thuis v3
uÍt Kerkpolderwe6/De1f b

t hui s '12
thuis y2
thuis Y2
thuis vz
thuis v2
uit tsuurtveg
uit Vredenburchveg
uítr Albardasllraat
ui't Houtvijk
uÍt ockenburgh
uít Zuiderpark

]1
9

1l-
9

.00

.00(auto)

.00
11. 00

9. oo
13.00
13.00
9.30(auto)

10.15 (auto )
9.15(auto)

10.15(auto)
8.r5(auto)

1.1 , l.! ( aut,o )

9. 30
11.30
9'30

13,30
13.30
]0.30
11.00
10.00
r-l-, 1-5

9. 00
12.00

lr



BIJ ZONDEBHIiDEN :

-aanwezig Juko vanaf 8.30 uur: A. vti. Donck, H. Hagedoorn, ?. vd. Steen.
-gaarne oud.ers met vervoeï voor: LENS A1,81'82 

'C1'C2,D1,DI+ 
en E6 t/u f5.

-lees onderstaande kopy eens goed doo:'.
-opstellingen aIs bekend met uitzondering van:

o IENS 82: zonder J. Pronk en P. Smoo"enbuïg. As,nvulLing Yan Bl
o LENS 83: aanvulling ven ll2 (dïie spelers)
o ï,ENS D3: ivm. niet opkonen bii de vedstriid tegen Zoetermeer staan A. Basdogan,

A. Ha6edcorn en Y. Yas.qr í'6n helft ïeÍlel-ve.
o LI1NS D\: zonder A. Jhinnoe en S. Sire6èr en met S. À1tin5.
o I,ENS E?: z,onder J. Fiets en met fi. K3ílfa.
o.LENS E9: neb K. 3ouall.
o LINS E6: met C, Schmits.

Ëoutebeschrij vinÀ l{cptunus

Den ÍIae.g iichting notterdsÍ vol.gen to'È aarr Kle inpolderplein. Daar richting Ïlotterdàn/
Oyerschie aalhouden. Neem de middeLsto of l-irtker 'boan bij de stoplichten. Weg volgen tot
aan de tveede sLopiichbell. D&trI recht&f. De weg loopt naar betreden. volg deze veg
(l"inks benzinestat ion ) . Bij een gr:ud/oranj ekleurig gebouv rle bocht naar ]inks vol"gen.
Ëinde 'oocht links aanhouderr de A.v. Sbolkveg op. Daar liggen de velden van Neptullus.
Terug uet minimaof é6n punt (of tvee??) de tegenovergcstelde lreg. Succes.

Afsekeurd of niet ?'i ?

Het bliJft schijn'oaar een moeilijke materie om bovenstsande vr:aag Seed te kunnen beant-
woorden. De telefoon stond inmers roorlgloeiend. op I,ENS. GtÍ).t het voetbol"Len door??? Zoals
ve vekelijks al- in de LnN$revue scl['ijven is iedere zÍ]terd.agmolgen vanof t B.l+5 uur via
Lokatel- TV of de lls,aèIsche Courant TV be zien vooï A1 A/n C2 of eï jncijgntrgef vedstrÍj-
den zi.in &f€iekeurd. De spelers van Dl t/n I'5 mogeu dan near LIINS bellen (366r:fà) en

nergens anders heen. Bij een totale afkeuring )let aIs s.fgelopen ïeekcnd hunllen ook de

spelers van Dl- t/rn f', n{ror doze kabefiletten kiiken. Er ziin dan dlie tnogeliJkheden tc
zien:
1) KNVB afdeling Den l{aog afgelast d.w.z. eIIe wedsLriiden van A1,A2,Ë? t,/m f'5 zii af-

geheurd, LENS 31, spcett ïegionBoL, en zij kunnen dan we1 '/oetboll"en.
2) LAND$LIJK emabeurrroetbal afge1est d,v.z. LENS llt is afgekcurd. Staat ook de toevoe-

ging I$VB erfdeling Delr Haag irfgelast erbiJ dan 6aan ook cle andere wedstriiden niet-
door.' (A1,A2,È2 t'/n F5)

3) District West 11 afgelas,t d.v.z. LEN$ 81 Ís afgekeurd. §baut ook de toevoeging KWB
afdeling Oen tieag Ír,Í'gclasb erbij dln gaan ook de arntlere vedstfiidcn niel, dool''
(Ar,Az,Ë2 r /r; F5\

Bevaor dit goerl en probeer bij tviJfelachtig veex met dit bij rie he-nd nu eens ont het te
volgen, Wedden dsL het .Luk'U. Is het kcmletit ievoetbal afgekeuÏd volg tlttt ond.crstaan(l
s chadu'nT))'ö g"a.nxta.

Schaduvl)rograrnna

3ij incidentele afkeuring veruachte wij de leider en de spclers op de norÍíale verzaLracl-
tÍjri op LDNS on onderling vat te Saon voetbollen. BÍ.'i al.gehel,e afheuring vcrken ve on-
derstaand progr{rÍu[a af. Kom allemeul en neem naast je nornra.Ic voetb.]itenuc ook een
trainingspalt, gyrnschoenen en voetbt schoenen nee.

Samenkomst t,ENSi

13. 00
11.30
1\ ,30
9'30

l-0 .00
10.00
10.00

13, 00
l-1 . 30
r-3 .30
9'30
9.7.5

10 .00
10.00

uur
uur
uur
uur
u'ur
uur
uur

LIINS A1 en A2 traíneli
ï,EN§ 11 en IJz trainen
Quick 3! - LIINS B3
LI,NS C1,C2 en D:l tÍaine)r
Quick D2 - l,IiN$ D2
Í,fiNs D3 t/m E6 tleine'n
LENS I'l- t/n l'5 trainen

llur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï

Qulck heeft veldeí die bijna a.ltiJ11 tespeelbaur zijn. Is het totsl-e konpe lritievoetbsl
afgekeurd dan kan dcsr vaak ve1 vl-i end sche-ppeli,Jk gespeeld wr:rden.



A1s d.e l,reergoéen het toelateh vordt LÏNS D1 a.s, zaterdag toch h8fipioen. ziJ spelen om

ró.ro "ro 
,it t"gu., EVC op sportpark ?rinses lrene te RiJsHiJk. slechts biJ vinst is het

iàu"t, Uil rekenó. er elgànt];t à1 eer beetJe op. De taart, d.e tloenen eí een verrassing
ziln af bóstefa. Jltfie ioeten zaterd3,g d.e rest zelf maar doen. Heel" veel sterkter niet
te zenuvachtig z.iin en na afloop ë!}]etaal near I'ENS ko&en hoor M

IEI!$ D1 kanpj.oen? ?

Loo ptraini

Reis.ies einde seizoen

Laat is.
LXNS DA ga,r,t op ?B ntei naar Seharn (llaostricht) '

I,ENS E-

De afgelopen veek hebben vij diverse.mogeliJkheden bekeken' Zo zoekcn ve voor:
LI'JIS 11 eirr toernooi xnet Pink$teren (6-t-B iuni) in Duitsland'
LFt{s 81 kiJken ve na&r Íèts }euks in Limburs, l":.Ëlo-ài 

-»"iisiana 
(zB b/m 31 "nei) '

tI'À$ 82 ieis met Pinksteren (6-ï-8 iuni) richting Llnbur6'
iiiiffi "iiLï"t 

pinr."t"".r, ,uar Bà:gië saa.n. Il;laes rle velden zi.jn daar dan bÍjna elre'
!::=_:= ;;;i-.ï-;";i;ten - 11e bekiiken nu de ncgeli'jkheid cim eind mei te gaan (28 t'/n 3L

nrei). llaï.uurUjk ïe,Betcn ïii dan ook het vild,ater varen niet en de voetbal-d.ag

bij PSv op 31 mei.
LINS !I E5oàt aurinitief rret ?asen na&r een heel sterk bezet toernooi in 6e omgeving van

iieulen, verbl'ek op góede vrÍjdag ]? &pril en terug op tweed.e paasdag 20 &pril-,
Een paspoort of tàeristerrtaart is ccht nodig. Begel dit nu alyast voor het te

Donderdag 30 Jrutuari verwachten ve de A- en Il-klassers gelÍiktiialig op deze }ooptraining
van 19.hÍ !/n 2O.3O uur. Een veek later, 6 februeri, zijn de C- en D-klassers veer aan

de beurt. Niet vergeten hoor.

Zij blijven dasr tot en nnet 30 of 3]
mer.. voetballex is de hoofd bezigheid.

sel.ektie étuat o}) 29 mei naar ÍJcharn (Meastricht). ziJ komen op 31 nei Í'eer teru8'
N*8.tuurl-Í jk ook voor j ul-1ie vetll voe+.baI.

Uitslaeen Jeugd

DereisvoorDlisdefinitief:deinschÍiJvingisgeregeld'VoorD2endeE-selektieheb
ben ve voorlopig ingeschreven. 0p 1 llaal't moeten ue definitief beslissen. voor A1,81'
-IZ en Cl 116t het R]Iem&al wot nàeiliJker. MogeJ.iJkheden genoeg ma.ar er komt te veinig' .

reaktie van r.lc spelers. Ondanls heo] veel- verzoeken van onze kont is er nauweliiks geld

binnengekomen. vocr ons (Le red.en orn sJccht oriönLerend bezig te ziJn. ons crgens aau bin
tlen hunncn ve echt nog niet. vandaar voorlopig ons l-aatste verzoek ou 4,.s. zaterda8
kontènt Í 2C,- op trENS te betal-en of om nu J 20,- over te ntaken op 65iro 201392 tnv' I

P.vd..steen,],eisjesvoetbafte])enHaag.1'IijwetendanoferanirnoÍsvoordezereis-
jcs.Eindfebruarikotnenveel:opte:i'ugviadel'ENsÏevue'Aktienulll

f,ftliS lf - Ieyenoord 2-?
LnNS 32 - FeYencord 1-L

Zoetermeer
LEÏS D1

- urlls cL
- Feyenoord

4-J

DÈ velden ïaïen te hard en te glad voor kompeti bievoetbal. 0p kale veld.en zoals ons tve€

develdka,nenmE.[qJedanbes!vabvriendschappeliJkvoetbol}en.Datdeden}rijdanook.
Ài ,roug in de weàk-verd. 1'eyenoord benodeïd. Un met succes' ZoaLs altiJd tegen [eyenooic
verden het best le.ke vedstiílden rlic gelukkig goetl tegen elh:rar op6ingen. llet werd drÍe
keer eer gel-iJkspel. AL en 01 zouden noar zoetermeel gaan. Ilefaas Sing A1 oB het laatst€
nonent nièt door. De jongens èie ex booh varen trainden net dè zaterd.agsenioren nee. i
C1 gÍn61 door tle mist naai Zoetcnneey en speelde tegen een A-B-C-D- cornbinatie. De D- en

E-klassers alie toclr naa:. L]INS Élekomeo waren (zo'n 30) speeltlen onderlinS vat' De oveÍi6€

Jeugd volgcte ons a<lvics: zij gingen vaorschiinliJk net als enkeLe oudeÏs en slelers Yan

E5 en F2 lekker schaatsen. Lces het veïslag mai,l':

0ckcnburgh

Af€eloperr vocnsdag n& dc tr&ÍI)ing va§ afgesproken on met de Jongens bÍj algehele afheu-
rin6 tË gs.an schaa.tsen. Orn 10 uur vas het verzffnelen cr) Om 10.30\rur vert::okken ue vana:

LIINS. Ee; uaa] aarrgekonen rre.ren de iizers aI gauv onder gebonden en gingen 1,re ruet veel

fi.ui.r schaatsen. SonurÍÉle van ons (kj.nderen en ouders) had.d.en Ilog nooít geschaatst en

irarlden vat be8eleidintl nQdi6i. Ouders hadden ook sleeën en hockey stícks neegènomen en

zo konden we ons uitleven op het iJs.

6



ZiJ proleerden uH verslaggever zo vel' te krijgen d.st hiJ ook het ijs op ging (net
schaatsen) uaar dit mocht niet lukken, ïriJ (de schaa,t sers dus) ziJir zorn tvee uur op het
ijs geveest en hadden veel plezier (zeker al-È een van tle ouders viel). Jongené, probeer
zoveel nogeLiJk te konen trainen zgdat JulJ-ie. het weten als er ws,t afgesproken wordt.
Yerder hoop ik dat lle zatertleg weer ]:unnen .Ioetb&I1en. Mocht tllt hiet gebeuren kon dan
ve] naer l,U\iS rlant dan gaan ve onderi.ing trainen of iets anders d,oen. (misschien reer-
scheatsen? ).

Jul]ie versl"aggever: M, Kipp. .

Het zlrenfestiJn vs.n de B-klassers

0m 6 uur zaterdagavond varen er toch 23 man (3-klassers)'on nee' te gaan naar het Tiki-
bad. De Jongens hsdden er yeel zin in om zich lekker uit te leven in het bad. De eerste
EinuteD liepen ze te rennen en te spr:ingen om al-s eerste -vanaf de langste glÍjbaan te
gaen. Het we,s niet zo druk, dus ze konden er zich aardig uitleven, maàr ]ater op d.e

avond ver<I het al- een stuk nintler net rennen ea springen; Dat ves wel te !ögrijpen,
vant I s*nitldsgE hadden de Jongens eerr ved.strijd. lespeeld tegen' Eeyenooral, Ne 2 uur aprin
genenzwenEenvesd'eIooneraf;ouk}edend.usenna&rI,ENStoe.opIENSwasheteen
d.rukte van belang om bet eten: patat, salaàes, saté En fimotrade kl-iar te zettèn voor tle
boyts, die het, reuze naar hun zi.n hadd.en gehs.d in het bad. 0p LENS aagekonen, leek het
'weL een restaurant. Zes man in d.e keuken om allés piekfijí in orde te maken. (net rrgqlrm;r

kok(s) Jan l,aners en viouv, salatle's specialiste Mevr. v. Die[en Mari ké Sloorenbur en
Diana 0osterveer aIs opdienerE, Bar specÍe1lsten'8ené en Marcel Keus eh natuurll Jk de
ttmotortr atÉter het geheef Inge vtl.. Berg hadden. a1les tot in de puntJes verzorgd. En dan
de mensen die d.e boys heblen gereden naar het bed. en terug . Waarond.er John v. leeuïen
Uenk Kl-opstra, (net banàje) , Kees Xraayenoord. Leen vd. Berg Mari.ike Smoorenbur:g. En
ook zeker niet té yeïget,en va,tler, leider, trainer, herder en regelaa.r: Joop Pronk ll
Xn dan nog de nensen die het eten lel:ben verzorgd: Gerrie'Mulde} (het vas grantlioos )
heeft de seté perfect verzorgd, De f8rílie v. Diemen, die niet alleen voor de kerstbonen
en het fruit zorgen, mear ooE d.e saI&ders gratis en vocr niets hèbben verzor6ti. A1 met
al een zeer gesl-a8.gd.e avond v-erzorgd d.oor een groep nedewerkers die zich a1len sponteal

Iedereen heel erg hartelijk bedankt i !
'Spe1ers, leiders en outlers.
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DE LENSRXWX
I{TXIGLAN VAN DE VOETBAIVERENICING IENS
65sie Jeargang nunmer 26, 6 februar i' 1992.
ii*'lí** !,r***tta$&*{t **i{ * tt*àt **t++ t(** * ti tÉ* t{ ta tÉ * lÉ t( *.ti*ttl$a ****}+ ol0a( ** ll tÍ*t *lt * lt*ll lt*ílt** l++ lf l+lllíl{l( ltlllí **l(ll lt*
grIIrIsEL:
AdresrÍiJ ziging
eSrl C,N. "a" ToI vordt Keizerstraat 33, 2rB\ BK Den Haa§
2'(BZ C.A, Sakker vordt Constant de Rebeccastraat 10, 2518 RA Den lIeag, teI:
2389 J, Hop Hordt Nieuvensdarolaan 5l+3, 25\7 JZ Den Raag, tel: 3231[99
2B3B I. Antonissen vo::dt (per 1)+/2), Jade L)+, 2T19 BT Zoeterneer.

Afvoeren a1s lid

36!Tooo

Gougon
BuyteLaer
Urgert
Pronk
Lorie

de Jong ( donateur )

I{ij ziging liduaatschaP
272\ P.J. llop vordt NS

0976 E. \.IarnenhoYen Íordt Sezo

Iieul, l-ld
19r' B.J,À. Tettero, sezo, 21-l-1-19T0, Schependreef 1l+, 251+2 NW Den Haag, tel: 3661328.

Kontributie achterstand..

De volgenàe senioren. Ieden hebben hun kon-.ributie over het seizoen a99l/1992 en sonmige
ook over het seizoen 1990/]-99l-, nog niet voldaan:

fl. Ayd.ogtlu,'A.U. Bal, P. Bosman, A.lf . de Sruyn ' J.Ï1. de Bruyn, M. Endlich' n. Endficb 'A. Essabri, M, Fissa, F. de Jong, J.l{' Leyendekker, 3.1{. Linger, T. Massa, J.B. oden-
kirchen, E. osman, S.J. nozema' H'R, Ianuan, tr'.W. Spa, W.B' Sirnson, P. vd. Toorn,
G.T. vd. Velde, K.Ir. Verkijk, H,3. Vermolen, H. v. Hassenn, 0.K. Wittenan ' C. Wolsheiuer.
B. vd. 3erg, B.G. v. Ceppeleveen, S.E, Garonne, Itl. Keus, Ï1. Mahieu, T'tr'. Merghart 'R.S. Soebarta, J.N. WeEtstrete.

Bovenstaande l-eden dienen hun volledige kontributie over het seizoen 799]-/199?+ hun evel
tuele achterstand over het seizoen 19901799a per ongaande te betelen op girorekening
33671-1 of banlirekeËing L2.99.27.229 Babobank Den Haag, t.a.v. "Í-v. LENSTT te BiJswiJkr
Indien op 28 februari l-99? nog geen kontributie is ontvangen, uordt u uitgesloten voor
het deelneuen aan uedstriiden en trainen , tot dat aan d.e vofledÍge kontributie verplich'
tingen is rroldaan,

P,S. mocht u nog vragen hebben, dan kunt u kontekt opnenen net Ina vd.. Berg.

Het Be stuur '

Zonder Spa is LENS als bier zonder alcohol oftewel net geluk wordt je ook dronken
(van vreugde ).

Afgelopen zondag qaren vij aan!Íezig op het meer dan gezellig onderkomen van S.V.I.V.
te Yoorschoten, om getuige te zijn van de 1e vetlstri-Jd in d.e 3e periode tussen ons eer-
ste en SVLV, Kennelijk hBdden de supporters van SVIV andere interesse, vant and.ers kun-
nen viJ het niet verkleren dat het I,ENS legioen veruit in de Eeerderheid. was. Klasse
Dellsen, houden zo, Misschien dat de massBle opkomst van de LENs-Eupporters bepalend wàs

voor het verloop van de vedstriJd. Hant a1s het tean ooit geÍazzeld heeft in een wetl-
striJd dan vas het vel tegen svlv. Maar eerliJk is eerliJk het team heeft, zeker in de

2e be1ft, deze mazzel ook afgedwongen d.oor een behoolliJke dosÍs vechtfust. Door de af-
vezigheid. van Fred Spa(vakantie)' Ed,íard Endlich(ziekte van P.o.g.) en Jan Buytelaar
(blessure) l-iet het evenwicht bÍnnen ons team duidelijk te wensen over. Voor de vedstri,
zei l,Íaarten Bog het nog dat de prestatie 'ran het tea.rn, nÍnmer beinvloed mag uortlen de

afwezigheid van 6ér of twee spelers, doch de eerste heLft !Ías daar niets aan te merken.
Nee, de hiervoren genoend-e spelers verden node gemist en dat nas J a.m[er Yoor Richard. en

Maurice die een puike vedstrÍjd speelden, Ook hiel-den de beÍde Patrlckrs e1k&ar in eYen'
vicht öoch dat 1,Ias tneer op het verbale vIak.

1 D.
3 I{.
BM.
2 f,.
7 P.

2723- "$.J. vtl. Geest
2710 R.E. Heidel
2855 u. Kok

237
267

288
J.
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Door een vernuftige taktische ornzetting was d.e baLans in de ?e helft in on8 team veel
beter en zo uaer ontstonden er nog erkele fraaÍe kansen die he.Laas nÍet werden benut.
Na een veel- rneer spannend.e dan goede vedstrl.id hadden wij gelukkig 'ueer 2 punten binnen.
ilet vas trour+ens ook prettig om Pin tr/estgeest weeï te begroeten. ook hij wa6 bii SVLV
de lreds-,"rj.jd ean het bekijken. Pi-m, rlie een beetje met zÍjn gezondheÍd. sukkelt, vensen
'^riJ dsn ook het a1l-erteste toe. ook ons tveede bea.n Leverde een goede prestatie rloor l:ij
itÍjsvijk.een puntje te ?akken. Wat'zeker ook verneldensvaarri.iS is, is het feit dab ons
8e uet ?-o BTC klop 6af met ? hele fraa.ie doelpunten van tr'red S.iliakus ' A1 met a1 dus ee
goed weekeinde voor ITENS. HopeliJk L,ordt heL a.s. zondàg ook zo. ilet 2e tean speelt
thuis te6en UnÍtas en ons eersti moe1, uit tegen het altiJd lastige R.A.V.A. A1s ons eer-
ste tean de vecht.Iust van de l-astste vedstriJd veet te co:nbilleren met beter verzor:Ed
voctbal- dan noet n.A.V.A. een te nemon hindernis zijn. U komt toch ook om te zien dat
ÍnNS 1 ook zondeï Spa toL grote hoogl,e kan komen,.

RedÍlctie.

Bed.ankJ e

NeUy v/d tioek bedankt een ieder die tijdens en nà hàa!' verblijf ín het ziekenhuis cen
b1i,,1k van beJ.angstelling heeft gegeven. AI die bfoenen, kaarten en andere attenties vare
oiervcldigend en hartyerweïrnend en hebben zeker bijgedragen tot een goed herstel. Verder
1à,e*" Nei§ ucten dat heL goed net harrr gaat en dat zij aLle vriendèn eÍr bckenden veer
slccdig op IENS hoopt te begroeten,

4iïgl@ (.o noteert u hei; in uw a6endrr,)

-a.s. Ilaandàg 10 februari ]-992, ].9,00 uur LEitlS tot en :net ?2 iaar tegen het ]andeLÍjk
jeugdteaur van !.C. Der Haag, T.len veerzien met Hans Verhey in een nrogeliJk aanLrekkefijk
{iuel met onze LENS jongens.

- liaanda€! 22 febïuari 1!12 aanvrrng 20.15 uur speelt dit LINS tea.m tegen G.D.S. onder de
2i iaar.

- Vrijda8 23 februari 1992 aanvang 20.00 uur ued.eiom klaverja,ssen en jokeren op LENS.
Placlrtige pl'ijzen zjjn daolbiJ te v:.nnen en boverd.ien beregezellig. Konen d.us,-

cerucht
yÍa doorgaans betroulrbare bron hebben \.IÍJ vernomen da+- de speLers, begelej-ders en traii
ller van ons eerste tea.rn -oÍJ proniotÍe naar de 3e kl-èsse gratis in de lENs-kantine voor
elte LENs-danres een soort " ChippendaLr.-show" zullen geven. llÍj houde+ U op de hoogte.
P,S. líedden ds.t leo van Rijn nu veer met de trliinin8 ga.at begirnen.

Ziekenbceq

Bobert i,v'asserman, sleler von LENS zo 6 e.n z.La! ?, heeft vel- een elge nare blesslrre opge-
lopen. iiiJ heefb nemeiiJk een pan ko]:end heet vater over zijn benen gekregen en dÍlarbij
ernstige 2e gr-aads, brandvo den op8e:operr, Bobert nÍLmens LENS vensen wij je veeL sterk+"e
én een goed herstcl-.
I nedactic.
i
1

-d, s . zondag R.A.Y.A.
(i'.c

- LliJ,lS aaLnvarig 1l+.30 uuL: .

Den llaag spr:elt niet thuj.s).

ue è en J rt'ol ee

Gerard van der l(Iey, onze ttformatcurtt en speler. von het lle zaalvoetbalteam, hcrlft j,1.
zondag de punten voor de Il en J trof6e Be6errcn. Geraïd. bedankt en heeJ- veel sukses met
je rtcpd.rachtt'

SïLV-LENS , ne-" qp,n.\' aan .-: rB!4rlel 3 ,

Na ?.flL1op volop tevred.en gezichten bi,j de L[N$aanl:ang. NÍet alleen vonwege de zo felbe-
geerde wlnsL $aar zeker ook vanvege de inzet iíaÍ1rmee-was gespeeld. Het :nind-er goede spel
wercl ditmaal dan ook teïecht op de koop toe gelrJíren. iloe and.ers zag er haJ-verve6e de
eerste helft uit toen een fïis en direct spel.end .Svlv verdiend een 1-0 voorsprong n8{a.
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Eyen dreigde e:' een catastrofe naa.r de 1-l- van Michel Konin6 zorgde voor eelr keer ten
goede: beheerst schoof hiJ de bel binnen na Soed aangegeven Yan John van Tol-. Iiet kon
dus tcch! Er Leek zeffs geen vuiltje aan d.e .Lucht boe vlak voor de rust de nummer 3 van
SVLV, uit een voorzet van d.ezelfde Jchn v€m To1, op meer dan fraaie vijze LENS naar een
L-2 voorsron6 kcpte. Voorvaar een beauty en de hilaril,eÍt onder de LENssupporters 2a1 de
ongeiukkige ziel zich nog lang heugelr. In de ook aI niet fïaaie naar weL spannende tr^-ee-
de he1ft kregen en nisten beÍde teams nog dotten van kÉr,nsen, maar: het vas ett bleef (ge-
lukkig voor ons) 1-2 en chrs weer tvee punten 'in de knipr. l^iat r,ij betreft vas het wé6r
een leuke voetbelnidda8.

Geraï'd v/d. Klcy

zonriag e&nvalrg 1à.30 uur R.A.V.A. - LXNS

h'ederom een 6root I,ENS-legi oen? ? ? ? ?

I,ENS D1 KAMPiOEN

Namens heel LENS ïi.Ll,en uiJ van de t'edaktie de Jongens van DI en Ton 's-Gravendijk van,
harte feliciteren net het bL'halen van hun' kuupioenschap in d.e klasse IU. op uaberdag i

i februarÍ 1992 om 11.1+5 uur vns het een feit LENS had RVC mct h-0 verslagen. Na een
fanta'uisch seizoen net slechts 1 nederl-aag en 3 geLijke spelen en na 1.3 overwinningen. r,'a:

Dl onbereikbaal- gevorden voor de concurreritie. Voorvaar een prachtige prestatie. Na&r
cns iAee (en vcle voetbalkcnners Lrarel] het mei: ons eens) I-reeg deze p]:estatie nog Ineeï
glaus door de uijze ,.r*erop hit k rpioenscbap verd behaald. Er uerd nanclijk dooï dj.t
TIIAM een €ioed tot zeer Eoed spel-letje voetba] op oe niat gelegd, waar de t'hsndtt van t'mee-

stert' Ton in te herkennen was. Bo\.endien viei het clrs op dat het ook een (]r) echt team
is. ooh in deze kampioens}'edstri j d vr:.s het te aerken, ol-hoe'weI in de eerste hclft de ;on.
gens duidelijk lsst haddcn varr oe zenulíen. Tcch ilr het verLoop van de vedstxijd krcgen
de jcngens meer vertroulren. Door gced. conbinatier,'oetbal- , vaarin Ïlet gehele eLftaL bii be
tïotken \.'as, 'verd H.V.C. goed ohdcr druh gehouden. Via een síeI uitgevoerde combinatie
over finks, rÍearbiJ de snelheÍd van i':utger ]lendriks opviel, zette Ricardc NíaHat l.-0 voo
I,ENS op het scorebord. Ns. de ruÈt bleef LiiNS net goeC combina.tie vcetbaL R.V.C. orlder
druk houden. Steeds verd. vanuit de a(,hterlioede de lijnen uitgezet. nr l,Ierden zelfs prach
tige één-tvee+.Jes opgezet vaa.r dc verdediging van I.V.C. Been entr,roord op had. Uibein-'
d.eLiJk uerd het viar nutger: Heudrihs, ïlicardo lliamat en wederon Rutger b-O voor LENS.
t{ocht u uit deze stand. conclucle]'en dc.rt F.V.C. niet voorstekle clan heeft u het nis. ook'
B,V.C. vcrscheen zo nu en dan voor hot ']liNs doe1. Doch d.e zeer talentïolle slui'bpost
van LENS, Rovin Kolfinaker, ranselde t'p bekvarne vijze een aantal- ball,en uit ziin doÉ].
Dat de vedstr'Íjd het aankiJken neer can waard is bleek ve1 uit het feit dat de. vele LUNS

supporters tct het eind.e bleven kijkcn ondanks de kiLle veersoDstiud.igheden , Na d.e ved-
strijd was het Leuk om te zien hoe biij d.e jongens varen. De uitgereiki;e bossen blcenen
verhoogCe de feestvreugde, llognaals l.bduI À-likabi, Jeroen Buj.s, IsmaëI el. iladdioui, "
nutger ]lendr.iks, Aridy v/d Heuvef, ia.riie tïilgerson, Itrans l(aïrpflaat, Il()vin Ko}fmskel',
Bics.r.do NÍenat, Jeannot Pronk, Akif Sien en ïon is-GÏavendijk van llarbe proficÍat enre
ga zo door! ! !

Sedactie.

IAGBOEK VAN D!.i FOAI/I!'TÍE

Op dit moment is er }etrekkelÍ.jk veinig nieuvs var het fornat iefront te nef 6.en. De con-
nissie is d.ruk doende d.e enqueteÍormtrlieren te verwerken, terviji öok het voeren van de
d.iverse gesprekken gestaag voïdert. Cns beeld van wat er .IeeÍt binnen LENS, positief zo-
veL als nega.tief , is bijna konpleet, miler er moeten ook nog een aantal- formulieren Ín€e-
leverd vorden. SneL invullen en deze lleek nog inleveren, heus het is bel,angriik! Zo

lirngzeiterhand ga[rn 'wij darr toekonen airn het echte fol.matieverk, in voet'oalter)nen zoiets
als het rna.ken van d.e opstellÍng. Enige tegenwin<l lijkt daarbiJ vel-he-as t r:nvermi j d,e Ii j it,
Eaar met de gcede vil van allen op lrle wij een beroep d.oen, hopen vij toch dat er oP or-
ganisatorisch gebied iets mcois tot stand gc'bracht zal kunnen worder.'

3
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S SXNIONEN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
UitsLase n zondafi 2 februari
svï,v 1
ni j swi,lk 2
ï,mis )+

BTC 3
LENÉ 6
Ï,ENS 7
tsTC 6

LENS 1
I,NNS 2
llippoloer 3
lrl..ll b )
\i]-pÈo j.der: b
Nippolder 11
i,ENS B

t-2
0-0
afgek.
2-3
s,f6ek.
afgek .

0-?

iieclst r. i J d.proËranrna zondag 9 februari
1l+. 30

11. C0
10.00
13. 00
11. 00
10. 00

10 / 109l+

5\ i3077
6?/3to6
7o/3r'46
261325\
28/3269

uur
uur
uur
uur
uu]'
uur
uur

IIAVA 1
LENS 2
i,lINS à

0r.},litr58/3
I.ENS 6
IENS ?
NAVA 7

- Unitas 2l

- GONA 2

- ],ENS 5

-DXT7
- r,.iestl.3ndi& i9
- LENS 8

K. Kraak
D. Í.roon
i.J. Minnaard
.Ír.C. tseij ersbergen

n.n.
n.n.

vt-
\2

v2
v3

v2

0T0-388?)+25.

L3/ ro6o5
o

5

5

6
6

l:aandaA 10 februar:i
l-9.00 uur LENS iot 22 iaar - ï.C. Den Hsag landeiiJke Jeugd.

iiedsiri IO r?"nna vcl ende 'weeh ( 16 retruarl ) .

1 .00 uur LXI{S I 3/ic59

(vr. )

uur
uur
uur
uur
uur
uur'

OFSTEi,].,IIiGIN.

Tone6ido 2
Delft 3
LENS 5
uerl l_a o
Lyra 5
TENS B

- Kï?-nenburg i
- I,ENS 2

- I,ENS U

- Kijkduin 3
- I,ENS 6
- I,ENS T

- Zoeterneer ll

Oussoren
Verbanac
lleslander

5 T

r
.;

10.00
t0.00
LL, 00
12.00
13. 00
11. 00

6ro/I096
5r\ /3076
562 /3to?
i'to/3L\5
626l3Pr6
6?B 13268

Hoek
n.n
n.n
n.n

I,XNS
I,ENS
IENS
NllN §
LXNS
iENS

en1
l+

6
'l
B

wordea CooI de ti-rainers bekend gem&akt.
als bekend
als bekend
als tekend
sls bekend
als bekend

AfschliJven
LENS
LSS
LENS
IEIiS
LENS
IENS

tel:
tel:
tel:
tel-:

f
h
,
t)

I

B

en bij de trainers
I'1. vd . Meulen
W. Heijnen
r. v. Kni J ff
G. Duyvesteijn
R, Ke11s

025?2-30989
070-3ir61oBB
010-3897176
0r-89r-1?943
o?o-36o151+1

-r,IGGING EIIIFEININ:
XAVA
Gr. WÍt'58

- Mr . P. iroogl-ever I'o I'tuynr^reg , Zuj.derpa!"k 2e gedÉ]elte , tel- :

- Melis Stcke1asn hoek Ded.emsvaa.rtÏeg, te!': OT A429)5)+2.

Uitslagen
DSO

vvP
HtsS
ItVV
NASSSNAAB
SÏLY

KiIA}.IENJ]U]iG
CHOMVLIET
hIlK
BTC
XAVA
llr]is

?-1

:I-1
?-?
3-1

L



gqlEggujg§l4!9=E!è!EEi=!g=898:=93=9r=-1293

'',lDS GE\.I

11
B

B

t{iis I3
1)+

13
1ll
1à
1l+

Ih
u
1l+

, S\AV
6 nAvA
? Knr\NXNBiAG
BHW
9 I.,IASSENI.Àfi

10 l,,ltK
]1 CRollvlrtr'r
12 VVP

PBoGn&LUA : 09-nr-t oo?

WASSIINA]\N

l,ItK
CECY,VLi E,T

K§ÀI,iENilURc
TAT'A

G EI, VERL PNT

21
-lb
- 1ll
-11

V

Io
zl

r- Dgo
2 BÍC

r-,IlNS

1!
1\
L.l

i
I
2

2

5
l+

.l-4

72
9
9
()

l+

Ir

6

o

7
B

B

t_0

3
I
2
l+

)'

5
)
3
l+

6
7
6

lt

3
3
0

).5

L!

20
2t

26
TJ

1)i
I'r
l.h

Ïl
2t
é5
29
26
2ll

JÖ

- HVY

- Iiits
-vvP
- DSO

- SVIV
_ Tï]NS

3.T.C.6-LïiNS3
De voo:'bereiding:
Ik had. z.rtel'dag voo}. de wedstriJd de beschikking over s lechts 10 man (-uvee geblessee:'d,
een afgcleld). Op zordag morgen kree6 ik een '"el-efoontje ian de afbel-Ieï, dat hii toch
7ou komen. Dirar ooii tvee 'r gast spc-Ier:;'r zich spontaart hadden aangeboden nlee te vcetb{:llen
sbcntl ik piatseLing voor het 'rluxe" proIleeEl, dat ik 13 man had. 0p s.T.C, asngekonaell

begon ik :net het mèken van een ops tel,l-ir8. VooI rriJ l',as het duidelÍJk velke tvee mensen

de eel'ste helÍ'i r.eserve zouden strLan, Iaar óér, viln die tvee zich d&ar niet in hon vinden
en veïkoo§ nar:r'huis te gaan besonnell lre de lredstxiJd uitei'ndelijk met 12 nan'
De licdstïi o:
De eerste hefÍL vr)s rcÍone1ig. ET ueTd $af, ig gevoetbald rnet, eerr paaL' kansies oen veers-
zi jo.en. To-,rlat l-5 nrinuten voor r1e rur]t de spelbepal-er van l,Fll{S onze línk(:I'§pits lellceerd
tiie meb eex schitterend niooi scilo'u de keepcï vsn BTC PasÍreerde' We stonden 0-1 voor. Dat

,lrerd ook de rur;tstand. Na de tthcerli,lkett J-ate theer be6olinen ve de tveede helÍg iÏl de

',vieÍde,, versnelling. Na t 30 seconden scool.de onze spits/keeperf 0-2. De ïedstrÍJd uas

toen eigenlijh aI gespeeld, v.ent dL. rlefensic vír.n BTC zÈ.kte a:i.li cen ka§rtenhuis ineen.
ile-" verd o.L snel 0-2, 0-3, 0-lr en 0-'), toen onze spits/ke,-.per he.t tiirl volxi voor een
,'publiekswi 

s seL " . Na deze v!.ss.el Liepen ',íe Llet L0 man nog uit naaï O-T. Toen Yond de rrin

ierresant" fJ-uitende sclteidsrechter ihij voud tijdens; de vedstrijd een Èarf,r nieuve re€lel
uit) het vc]l.etjes en fl-oot ef. Ih kan tlus zeggen, dut He riet veel inzet een toch miiklie-
lijke overvinning hebben behaald op een heei slecht ETC 6. De lvee Sastspeiers (mid-
:liàdcn en xÈeper) bedar:kt voor jullio niet gerixge biJtlr'age.
noelpunten::rokJrs : Olrze lj.nkerspits 3.\, onze spits/keeper 1X, de mld-midden 1x and

last But Definitly not l.ee$li: F. Siliakus(vd. lat) !4 Klasse tr'rerl! I

De nasLeep:
Het is heel erg bet reurensveardig, drlb na
een ilnde)'e manier ziin ongenoegen venst be

bijna eike vedstrijd Ininstens één speler: op
uiten over de gi-lng van zaken binnen LENS 8 ':

ïedereel weet, dat voetbal een teams JoIq is. fede:'eel: veet, dat er bepaa.Ide regels noet€ ,

zijn vat 'r:etrÀft: ofschrijven, op gi13 t<omen (d,v.z. een hal.f uur voor aenvatr65 vair d.e

vedstrijd) Ilouding in het veld e\2,...enT,., En ooir ."-fgel-open zondag Liep er weel een

speier boos reg, oudrub hij de eet'ste helft I'eserve noeÍit litaan wegenÍ; te Ia&t komen. Nu

r,'il ik nÍet zcggen, det ik goed harideld.r:, maax ve8lopen lost niets op. Lk vi]. a11een
i.ceen hen ze8gcn: sorry voo? de fouten tlie ik gtrnaakt heb en ih hoop, dat ji.J ie eígen
Í'outen acl( inziet. Kc:n zo:rdag a.s. o:0 U).00 uu} tegen iihYlr uit l'oetbàlIen en kon erover
praten. tiaut hei; is toch 'oelscitè}ijk, d8,t LIINS B "door dii, soort toeÍjtartden eI terutlSe-
bracht 1,aï 1,6 nan naar. 12 nnnrr v6ór ienrond dïeigt i(\,ij L te raken, .Da.t vi] en dBt kan
ik nie'" mr:cl' accepteïen.

,
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Uitsl-aeen 13 t(m 1? .j anuarÍ 1992
LENS 1
IENS 2
],ENS 3
QUlntUS 4

tledst ri.jdprog ranme 10 t/n 21 februari
Ditrsda 11 febluari
10 5 uur LENS 2 - nKDno 3

I"loensdag 12 februa::i
21,00 uur SIGo 1
19, 00 uur' I'lestle.ndia E

I,iaendag 17 februari

- LENS ]"

- LENS L

21.15 uuï Snackbar Enjoy 1 - IENS i
]9.00 uur EKAvv 6 - I,ENS )+

Vrij dag 21 febïuaïi
20. L0 uur IJII'IS 2 n - The Yel-Lows 2
2i.30 uur LENS 3 * - nhDEo 5

* LEï'IS 2 en 3: zelf scheidsrechter leveren.

tigging sporthal.l en:

- Medestein i
-OSCl+
- Concord.ia 2

- IENS lr

1-3
6-lr

o-2

R1C

iB
p?a

l_B

- Houtrustveg 108
- I{. NijhoffJ.ean, l)el-ft
- Sechlaan, Naal-d.wi jk
- Slicherstraat 11
- I{e§t.el-enrÍI g ( B&WV/SEV ), leid.sehendam.

Hou+-rust Sccrt

De Buitenhof
De Pij I

0ranj eplein
Kastel-enrinB

I{outrust
lloutrust

v3

H1C

R2i)

\Í2
y2

Houtrust
De Buitenhof
De PijI
0ranJeplein
Kastelenïing

ZZZZZZZZZZZZZ7"7,7.ZZ7.ZZZ7,ZZZZZ7,Z7,Z'4,ZZZNZZZ
Z I.,ANGS Dii SPORTFÀ' VAN DE Z . M. J,ADDIN Z

ZZZZZ7,ZZZZZ7,7"ZZ'ZZZZZZZ'L'ZZZZZZZZT,ZZZZ'JZZZ
UitsLag en z,aterCag 1 februa::i .1992
LENS 1 - VELO 1
J,ENS 2l - vit , Delft 6
.LENS 3 - Dvj.Bizon 3

ramrna zaterdag I februari 1992
uur Quick St. - IENS :L

uur DUNO l+ - LINS 2

uur DSO 7 - LENS 3

L9 . 30 uur IENS 1 - PZ,:t

?rograms Hoensdag !Q le-!1lraqi l-992

af6
afg
afg

r)+ . l+,

12.00
1à.30

L
B

iiartman
Lakhi
n.n.

H de Wij s
A. I{as samin

n,n.

I{. Nuhl-

o05 /1.027
o13i 106B
0?6/]3o\

afnelden voor 1en 2 bij Hans d.e !ru:,n, 'be}: 0i5-612396.

!IGCi.NG TERIIEINEN:
quick Steps - Nijkerklaan, teL: 3635050
DUNC - Mgr. Nolallslaar 9, tel: 3685363
DSO - 3rug.v. Tw1 S!or-;park, v.d. Hagenstraat, Zoetenneer oost (vijk 22)

tel 0?9-315591.

OPSTEI,T]NG LI]iIIS 3:
S. Niamat, M. Osnan, L. Ms.nte], vJ. vrl i{eer, I{. Jagesar, J. Kouverihoven, E. }laket,
J, Zuj.derviJl, A e1 }loubarak, C. Lipraan, .R. E.Idesouly.
afmelden ],ENS 3 bij L. Mante] , tel: 31071+26.

?rogre.mnra zaterdag L5 februari 1991
11 .30 uur LENS 1 - PostalÍa l-
12.00 uur LENS 2 - SVGI{/GEB
11r,30 uur LENS 3 - sv EoC 3

Programma Woensd l-9 februari 1992

o)i/]t0?6
013/1066
026 1L302

(vr. )

6

19.30 uur LENS 2 - PzlI den Heij er



VAN IIET JEUGDFNONT

Algemeen kontaktpersoon: Paul, v.d'Steèn, Chopinstroat 103' 2551 SV Den Ïaa8'
. te1: 39?01r\. Bii eeen gehocr: 36351+18 !'real Grens'

l.IedstrÍJ dprogramma A-3-C-D-E en F ieugd.

AÍ'beuen voor onderstaand.e L'ed striJ d.en ell-een biJ Pau] v'd.§teen (lgfOl:h)
zo snel nogel-iJk doch uiterl-iJk voor vriJd.agavond 11.00 uur. BiJ geen gehoor
bel-len naar Fred Grens (3635h18). fn uiterste nood. nog op z&terdagmorgen op
LENS (366131)+) na 8.00 uur bij iemand van de j eugdkomrnÍssÍe.

Elftal- d.atum aanvang teAenstander uit/thuÍs terrein/vefd sam. k. Lens

B febr
B febr
B febr
B febr

BI

A1
A2

92
B3
C1
c2
Df
D2-
D2

1)*.30
l-l+.30
1"2. )+5

uLc

GDA A1 thuis V1

Laakkwartier A2 thuis V3
EBOH 81 thuis V1
Verburch 81 uit v. ArkeJ-veg
Opgeheven (zie kopy )
Die llaghe C1 thuis V1
Kranenburg Cl thuis V3
Yitesse De1ft Dl, uit Sp.perk Tanthof/Zuid
oDE DB-taI uit Albsrdastraet
Die ilaghe D1 thuis V1

Zoeterneer D1 uit Sp.park h'est/Zoeterm.
Laakkvartier D3 thuis V3
Cromv.IÍet D2 uit Rederij kerst:'aat
VUC El uit rt Kleine Loo
Sv. IíiJkduin Xl uit l,Í. Vríjenloekiaan
DUNo E2 thuis Y2
HVV 33 uit ïoogenhoucklaÈn
GoNA E2 uit Beresteinl-aan
Quick Steps n5 uit Nijkerlílaan
BiJsvijk F1 thuis 'YZ

SEP FI thuis U?

Gravenzande F3 thui.s Yz
SY'35 F2 thuis vz
WP F2 thuis Yz

13. 30
13,1.l 5

l-1.115
jL.42 t auro,

10 .00
9 ,00
9 . o0 (auto )

1T. 15 (auto )
9. oo

1?.OO(auto)
11, 15
12 . 00 ( au'.o )
10.00(auto)
11. 00( auto )
13.00(auto)
9.00(guto)
9 .15 ( auto )

10 .15 ( auto )

9. oo
1l_ . 00
9. co

13.00
11 .00

febr
febr
iebr
febr
febr

o
B

B

conb 6
8

11
ö
o

o

o

o

o'.B
B
(J

I
B
B

B

D3
D\
E1-

t2
E3
E)+

D5
E6
tr'1
F2
F3
FII
F5

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
t'ebr
febr
febr
febr
febr
febr
febr

10.1+5

9 .30
L0 .00
i8,00

9 .30
18.15
11. b5
13. 00
11. 00
12. Od

13.30
t-0 , 00
t-0 , 00
1t .00
9.30

11. 30
9-30

13. 30
r.1.30

B]JZONDERHEDEN :

-aanwezig Juko vana,f
-6aa,rne ouders net ve

I . l+5 uur: A. vd. Donck, ï{. Aeuver , R

rvoer Yoor: LEN$ 82,DL ,Ei ,E2 ,El+ ,E5 e
. Vereecken.
n Éo.

-l-ees ondeïstaand.e kopy $a&r eens goed door'
-ouders denk aan kontribut iebetaLingen. Het hoort er ook bii!!
-opstellingen aIs bekend met uitzonde'ring van:

o LENS
o I,ENS
o IENS
o I,ENS
o I,ENS
o LINS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS

A2

B3

zonder D. Gougon en met ï. Ekren en M. de Kl-erck
met IU. Koca, B. Msaad. en H. Vredenan. zonder P. Sroct:enburB'
is helaas opgeheven, Zie oI;stel]ingen 42,B2 en C2.
zonder N. Eoogvlie'"( zie Db) en net p. Kco en \r, vè, Spek.
zonder Y. Yasar
met N. Hoogvliet
zonder ,L Fiets
zonder P, Bod.aan
zonder P. .Lor].e
zonder n. oosterveer.

D3
DI+

E2

rL
F5

- OUDERS DENK AJ\N }IEf BETALEN VAN DE KONTfi]BUTIE! ! !

'l



Afcekeurd of niet? ?

Ook zaterdeg ginB het niet helenaal goed, Teletext gaf de total-e efkeuïing nog door van

vorÍge week. Xnkele vïoege kiJkers (tr'+ o.a, ) verd.en hierdoor gefopt. Een goed lezer h8d

het echter kunnen zien vant d,e oud.e d-rtum stond. erbij. tsij twi-jfelachtig veer kiJken de

spelers van Al t/m C2 naar Lokatel- TV of de Haagsche Courant rV of hun veds*"riid is afge-
keuïd of niet. De thuisspelende vereniging uordt eltijd genoemd.!!! Speel je uit hijk dan

dus bij het elfta] waar tegen Je moet spelen. De spelers van DL t/m !'5 mogen twii fel--
achtig l,'eer naer i,Elis be}len (36613L1+) vanaf ! 8,30 uur. Niet eerder en ook nergens an-
d.ers heen, Bij totale afkeur'Íng werken we onderstaa.nd Progïëtmna af.

Schadur"p roErajma

BiJ algeheLe afireuring vÍrn het koDpetit ievoetbaf !íerken ve onderstaand lTogïarma a.f:

Sorenkonst LENS

10.00
10.00

13. 30
11.1+5

10.00
9. 00

Ll.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï

BTC Ai
JAC A1
Iíeptunes 81
Iionselersdijk 82
laakkvartier C3

LEIS AL en 42 trainen
LENS BL en 82 trainen
LENS C], C2 en D1 treinen
QuÍck D2 - IENS D2
L,ENS EI t/rn E6 trainen
LENS Í'1 en F3 trainen
lnNS I'z,I'h en F! trainen

i3.30
11. I+5

10.00
9.1'

10.0c
9 .00

10,c0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Niet al-Le tijden konel overeen net de tijden van dc kompetit ierredstri i den. Let dus 6oed
op en neetn naast je n'ormal-e lXNstenue ook voetbels choenen, gynschcenen en een trainings-
pÈk mee.

LENS 83 opseheven

IIelaas, ondsnks vefe (rnisLukte) pogingen van onze kant on nÍeuwe B-klassers erbiJ te
lirijgen, hebben wij afgelopen z8,teldeg noeten besluiten om LEN.] E3 terug te trekken toen
no6 eens tuee spelers te kennen Barien eï nee te viIlen stoppen. ]iet uekel-iiks aaÍrvullen
gaf iedele veek aI meer prcblennelt en Has tevens toch niet zo leuk voor de 'rvastet' spe-
lers en de feider van B3. De ze'ren speLers die ve over hebben zÍjn verdeeld over A2' 82

en C2. We hopen dat Jull-ie de rest var dit seizoen in een vast eIftaI met nleer plezier
zuJ-Len voetbalien. Met leider Jos !íitting zijn r.,e overeengekomen om hem volgènd seizoen
veeï een elftal- te geven. Aan Jos heeft het besl-ist nÍet gelegen.

Looptxairing
0p donderdag 6 februari looptrainin8 voor de C- en D-klossers. Donderdag 13 februari
ziJn de A- en B-klassers tesa.tnen van 1"9.)+, t/n 20.30 uu weer aan de beurt. l^le hopen op

1.3/2 ook veer eens wat B-klassers te zien'

Kontributies
ileel veel jeugdleden hebben over rLit seizoen nog geen kontributie betaald. Dit ken na-
".uurIijk niet. De oud.ers zijn d.eze rreek op de hoogte gebracht. lie vervachten van aIle
jeugdleden vooï 1 naart minstens 3/U deet van de kontributie op gi]'o 336?11 tnv. pen-
ningmeester 1XNS te BiJsl,-ijk. Kontant betalen ap LENS nag natuurlijk ook'

UitslaEen .i eugd
- LENS A1

- i,E}IS A2

- INNS 81
- .IUN§J B2

- LI]NS C2

BVC Dl
Juventas I'1
O}B Ff
BTC T'2
Die }iaghe tr'1

- LENS D]-

- I,ENS I'1
- LirNS 12
- LENS T'3

- IENS F)+

J-O
'l -)-+
q 

-'1
L-t)
2-4

u-4
)+-2

í-J
u-4
T-0

Ëelaas irerd,en er nog heel wat vedstriJden, vaarorlder a11es thuis, afgekeurd. l'Iat vii zo

6raag boverr de gronC hebben zat eï nu dcor de vorst nog in: namelijk de haI. Aangezien
er ook nog niet ge:'o1<1 \,ras varen onze terreinen verboden gebied. Daar hadden niet \.eeI
riensen op gerekeud er1 de teLeurstellin6 vas begrijpelijk groot. Hopel-iik volgende veek
beter. De D- en X-klesseïs dÍe toch kwamen voetbelifen onderling op de trainingsstrook
ncg vat. ock vee] speiers en ouders tezochten de kÉunpioenswedstrii d van LENS D1. laar
r^'as het gezelJ.ig d.ruk. Leuk hool'.

B



LENS A1: snel vat met BTC geregeld.. y'oetballen ]ras Ímmers echt 'weer eens nodig. Al_ von
6[Ï-ukk"fi;l ondanks het missàn van drie van d.e vj.er strafschoppen,
LXNS A2: ging naar JAC, de numer twee uit poule l+. Het werd een nealerlaag. Dit is niet
zo belarigriJk, ïlat vel J amner Í.s dat sonmige spelers teveel babbels hebben als het niet
gaat. Dat helpt echt niet hoorll
@_Ef : voor rust Has het best nog '.re] aarrlig maar erns. liepen enEele spelers rneer te
dollen. Dit kan echt niet hoor. Prob,-.er leuk te b3-iJven voetballen ook eI ben Je veel
sterker. t

IENS C2: gesteund. door Lorrie en Fikri van C1 speeld.e LENS C2 een goede pot tegen een
best veL goed (ook versterkt?) Laakhvartier. IIet verd een L-2 oyerwinning.
:Lry4: }Íerd. ka[pioen. Lees het verslag maan van d.e leÍder:
B,V.C. D]. - TENS DI

De laatste veek van janueri werd door Dl op dinsdegavond een oefenvedstrÍjd gespeeld te-
gen Zoetermeer C1 (uitslag 3-3). In ,1eze vedstriJd werd van tiJd tot tijd biJzonder
aard.ig geconbineerd ondanks een bevr,)ren veld. En d,ondertleg vas de laatste training voor-
B.fgaand Ean vat d.e ka:apioensvedstriJ d noest gaan word.en. Onzekerheid over het wel- of nieF
d.oorgaan op zaterda8 uas toen aI nadrukkeliJk aanwezig bij de spelers. O! zaterd.ag l-
februari 1992 verd die onzekerheid. weggenomen, en kr.am er nervositeit voor in de plaats.
3iJ B,V.C. aangekonen probeerde Ík de jongens duideliJk te naken èat een mooie tekro-
ning op eeD tot nog toe fa.ntastisch seizoen kon vorden gezet, a1s uiJ tenminste van onze
eigen kracht (zoveel nogelijk de conbinatie zoeken) uit zouden gaan. Voor de rust bleek,
dat inderd.aad de meeste spelers nogal zenu[achtige weïen. Toch verd d.e rust net een
nagere 1-0 voorspronk ingegaan. In de rust heb ik de Jongens gezegd. dat een groter
krechtsverschil op het vel-d, que scoxe zichtbaar moest vorden en det de zenuven nu ÍÍeI
verd.venen nochten zijt. De Jongens pakten dit goed op en na de rust verd het talrÍJke
pub].ielr biJ vlagen op aantrekkeLijk voetb&l getrakteerd, met e.Is resultaat een kliDken-
de l+-0 overr,rinning eh kanpioen. Na d.e uealstrijd waren er bloemen van het (ieuga) te-
stuur en ook bloemen van R,V,C., yoo: aldegenen die dit seizoen in Dl zo uitstekend gel
presteertl hebben. Van de U tot nu t,:e gespeelde uedstrijden verden er 13 gewonne, 3
geLijh gespeel-d. en slechts 1 verloren. Dus 29 punten uit ]-J vedstriJden,.net een doel-'
saLdo van 50 voor en 20 doelpunten tr:gen. Na afLoop uerd het behaaLde kampioenschap op
bescheiden naar gezeLlige viJze gevierd. in de LnNs-kant ine. Het aand.enken van het Jeugd.-
bestuur zal voor iedereen een waardevol-l,e herinnering bLÍjven. Van deze gelegeneheid. wil
ik Braag gebruik maken om aI de aanïezige ouders te bealanhen voor hun onderster:nÍng,
evenals de overÍge supporters d.ie op R.V.C. varen, alsned.e ook d.e spelers en l-eiders
van andere LENS-teans, die hun eigen wedstriJd afgekeurd zagen, Een {oord van dank gaat
verder uit naer het bestuur en j eugdi..oruris sie voor hun aanuezigheid en bfijk v&n wa.ar-
dering,

Ton I s-Gravend.ij k.

Noot J eugdkommissie

Ook viJ ziJn trots op LEïS Dl en op 1;rainer/leider ToD ts-cravenalijk, Natuurlijk roepeir
wiJ attiJd dat een kampioenschap niel; zs,ligmekentl is naer plezÍer in het spel staa,t voor
op. Maar ook wiJ veten dat ksmpioen vorden een specíaaI geyoeL los naakt bij de spelers
en de oud.ers, Nogmaals all"eÍaa]. van harte gefeliciteerd. Jul1le zÍjn d.e eerste kampioen
van Den Haag. Nu veer Lekker gaan vo€:tba,Ilen zonder zenulren vant dat vas er de laatstel
weken Diet neer bij. De komende tegerrstanders komen uit poule D1. Die zul]en best r,rel :

sterker ziJn dan de teams uit poule l)2, maar juIlie kunnen ze aau. Succes en veel ?Le-
zierr+ant daar gaat het on.

LENS I'1: ook hier schreef de leider iets: 
I

Juventas F1 - I,ENS tr'l-: \-2
Na de winterstop gingen we vandaag lreer om d.e rrknikkerstt spelen, Jammer genoeg ontbra-
ken Tommy, Hans, (Ton beterschap met Je voet hè) en Achned ( eveneens beterschap met je
voet). A-Ls inval-Iers gingen Ferdi en Bart mee. Wa.t een spannend begin zeg via goed. aan-
vallenal voetba] kïË,m LENS BI snel op een 2-0 voorsprong. ]let eerste doelpunt was een ;

schuiver van Ferd.i. Doordat TomnJr afïezig vas keepte de eerste heLft Sal-adin, Noast
voetballende kwaliteiten bliJkt Seladin ook zeer goed te kunnen keepen, vat hielè hij'
ztn doel goetl schoon zeg. Helaas klram Juventas terug d,,n,v, lr doelpunten doordat ï,ENS
eindelÍJk afleen maar aan aanval-len dacht en d.us verzuimde om ook met ztn a.I1en te ver-
geglcs!li

-9-



Xchter de positieve punten varen vanilaag een zeer boeiend.e wedstrijd en van een ieder
tr)eïsoonLijk:
Stefan- a1s aftiJd cveral op het vel,l te vinden en Seen duel- om de ba1 verloren.
tr'red- vendaag de baL steeds Boed. oYeigespeeLd
Salec.in- zeei sterk gekeept
Birt- hard ge'ï{'erkt in d.e achterhoede (en biJno een doelpunt Ser.aakt )

NÍels- ved.eron veeï gescoord. vandaag en al-s vsnouds zeer 6oed overgespeeld
Michaef- a,ls laatste man zeer goed gespeel-d en een paar heeï met lange pushes doorgelro-
ken .
Ferdi- het "biJtertjel' van het tean d.us a]s tegenstandel zeer moeÍl,ijk te passelen en 8e
scoord natuurli; k.
Dus jongens als ve het verdedigen vo)rts&n ook nlet zrn allen doen ben ik +"evreden.

Jèn .

!El!§_ Ia: op kunstgras bii ODB. Dat i-:; best veI rnoeiliik en heel and.er§. De bal bliift
roll-elr. Zo varen eï aan gewend. Thuis nemen jullie vast ïevanche op onze :nooie grasmat
( ve]<i 2 )
IENS T' cok deze ]eider greep nsar d.e pen:

BTC T2 - LENS I'3 O-U

Na een ko]'te 'winterstop ging het zaterd,ag toch heel 8oed. Het bl-eeÍ spannend tot I 15
minuten voor tijd. Doox een eigen doelpunt r.an D,T.C. 1-0. Daarna Liep het al-s een treir.
Dooï 3x Cocky dat r^'as \-0. Het 6ing heel goed, Dooï het saruenspel en positief verdedi-
gen en 65oed. keepen r.an Bobbie. Door te luisteren gaat het steeds beter, Ge zo door ion-
gens, Alex en ilrian vilnneer kcmen jullÍe veer tïainen?? Dat hoort erbij, en d.aar l-eren
ju11ie alleen maar t'ani. Tot zaterdag.

r,Eris r'lr: denken dí]t het arsekeurd is breek weer eens r"*r. r"rrlÏlï:"t;:i;, , r"r.oonl
íffii-uri6, B . 30 : drie spelers present . llaar is de 1eÍder? ? Gefopt door eeII fout ieve be-
richt6evin6 op ',eLetext. 3e11en en t.ch 7 spelers. Oh nee, toch niet. Eén ging naar huis
en de ander kva'n toch niet. Dus n;et j spelers.kansfoos met 7-C veïl-oren. Ook de shirts
werden wergeten. Snel veI:Beten rnaar deze vedstrijd.

-10-



DE I.,ENSREWE
IIEEKBLAD VAN DE VOXT3ALVETEI'I] GÏNG LEI.IS

65ste jaargang nurnner 27, 1,3 felrua',:í 1992.
*ar* *** **tt ** tttÉ*te * * * * *r( *tt t{ rÉ * n* *tt n** * rÉl t*** *+*te {G rf nt! * n**** tÉ*lí tÉ |ltí* lti+* ta* * títi.* tÉ*l Étt*n+*tat+* tÈ*t{ t{*
OTFICIEEL:
Wi.j z ieine l.idmaatschap
2229 R.J. Blokpoel vordt NS
251+? s.G. vd. Togt !Íord.t Seza.

Aivoeren als 1id
lJ.J.-t'. xoos ( uonateur.l .

Boetes
Regi strat iekosten 1e boeking 5 20r-: J. Bekker.
negi stratiekosten 2e boeking Í 2),-: J.l,l. de Bruyn.
Admini stratiekosten strafzaak f 35,-: li. Rannan, C. 3o3-nan, J. Mansveld.
*Betaling díent per omgaande te gebeuren door ovemaking op girorekening 33671-l- of
bankrekening a29921229 Eabobank Den Haag, t.a.v, 'rv.v, LENS'i te RijswÍjk, ond.er veniel:-.
ding van ttBoETEt" 

Het Bestuur.
TRA]NERS

Er is veer nieuvs te mel"den van het trainersfront. Het ïaarnemend bestuur heeft het kon-
trakt net Zaterdagtrainer Hans de Bruljn voor het komende seizoen niet verlengd.. Hans
heeft deze groep aan het eind van d.it seizoen t,iee jaaï onder zijn hoede geha.d. Graàg
wilLen we van d.e gelegenheid gebruik naken ou hem alvast te tlanken voor a1 het werk dat
hij in het belang van onze zaterd.agse lect ie heeft verricht. I.lij hopen op een goed resul-
taat aan het einde van d.e kompetitie en uensen hem een sulrsesvoll-e voortzetting van zijn
trainersl-oopbas-n toe. Zijn pLaats zal vorden ingenomen door John Boeresma, thans tweede
trainer van de zondagseLectie. Wij vensen ook Jolrn veel sukses toe, en hopen op een
goede samenverking met bestuur, zaterd.agkon',rDis s ie en sel-ektiegroep.

vlnd, Bestuur.

ook bij onze jeugd.afd.eling is er nieuws m.b.t. de trainers.
het nieuvs van het Jeugd.front.
l

Ziekenboe6

Zorn twee veken geleden slee1de good oltl Joop Od,enkÍrchen, alhoevel zo oud. is hij oo6 t

ïeer niet, een vriend.schappeli j ke 'wedstriJd in het tveede. llat een stap op ueg I1aar een
terugkeeï in het eerste moest vorden, pakte die wedstriJal voor Joop helaas heel andexs
uit. Bij een ongeluk-hige botsing liep hÍJ een vervelende btessure aan één van z'n (kluts
knieën op, Na eentàl dag met tvee vaste maten (krukken ) op stap te ziJn geveest, 'verd.

bes.l-oten om in het Bode Kruis ziekenhuÍs een kiJkoperatie te ondergs.an. Helaas voor Joop
bleek de knetsuur aa de knÍe erger te zijn a1s vervacht. A1s u dit berÍchtje leest Ís
Joop hoo5gstvaarschi j nlij k af weeï onl,slagen uit het zÍekenhuis, Daa" viJ va de redac-!
tie niet Í,reten in welk (te) huis Joop zal gaan ïeyalideren geven viJ u het adres van de
oud.ers van Joop, dÍe eI zeker voor zullen zorgen dat ur.r haarten cg ettenties bi.j Joop i
terecht zuLlen konen. Joop narens hee] LENS vensen vij je een 6oed en volled.ig herstel
toe. Het adres tuidt: Joop Odenklrchen, Wezel-rade 3)+2, 25\4 XJ 's-Gravenhage tel:
36??181.

Redactie.

Pupil van de lIeek

A.s. zondag bij de vedstríjd LENS l- - Kranenburg 1 is Jeennot Pronk door de speciale
commissie gekozen al-s pupil van d.e veek. Deze robuuste en souvereine verded.iger van het
kampioenselfta] D:L vordt a,s. zondag om 12.1+5 uur op LINS vervacht. Jeannot een hele
fijne en ]eerzsJle mÍddag' 

Redactie.

IZie hiervoor het verslag bÍJ

redactie. J

1
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IeEenJtrofeé
Jan Spaans, vader biJ LENS tvee voetballende zoons en ook nog leider van het toekomstig
sterrentea.n vèa LENS, C2 nanelijk, lÍas bereid om tle punten Yoor deze trofe6 afgelopen
zontlag te geven, Jan, wiJ hadden aI 'Degrepen d.at ie zaterdag met iou}I C2 had 6enoten van

Je tean eD dat je eiger:liJk met 2-1 had noeten !Íinnen, naar op zondag h8'd Je dezelfde
einduitslag en speelde de scheids in deze 2-2 geen belangrÍJke ro1. Jan bedenkt voor de
punten en voor je verslag.
Voor de derde keer naar het Zuiderpark

Afgefopen zondag bracht ons eerste voor de derde keer een bezoek aan het Zuiderpark. N&

eerdere overwinningen op llik en VVP hoopten we op veer een overvinning. L.,ENS begon Eet
eén stevige wind in de rug, maar in het eerste kvartier moesten }Íe toch uitkijken voor
tlé counters van BAVA. In de 16e ninuub dan het eerste gevaarlijke schot van L,ENS, midde}
Pdtri.ch Bosrne.n. Daarna bleef LmS vel sterker, maar echt gevaarliJk werden we niet. Dit
kli&xa vooral doordat de rechterkant een beetje vergeten werd. In de lr3e minuut vas er een
schot van BAVA bovenop d,e Lat, maar de ruststand. bleef 0-0. De tueed.e hel.fu ïas nog Seen
l-0 ninuten oud of LENS stonal e1 uet 2-0 achter. In tle 3e minuut werd er te gema"kzuchtig
uitverdedigd en uit een voorzet ven rechts kon een geheel vriJlopende RAVA-spelèr de bal
kansloos langs Patrick koppen, De 2-0 was een misverstand tussen 3 LENs-spelers en de
vierde man in de buurt vas helaes een FAVA-speler. Toen ging het hele team er tegenaan
en na een knappe actie van John van To1 op rechts en een overstapje van Maurice, vas het
oscar van der l,aar die van buiten het strafschopgebied de bal met d.e IÍnkervoet snoei-
hard. in de kruising knald.e. Dit betekende 2-L na l? minuten. Daarna was het LENS dat tocl
nog probeerde de gelijknaker (of neer) te pakken. Een klÍartier voor tiJd brecht Èlaarten
nög twee verse spelers in, 7 ninuten voor tijd een ba1 van IENS op de 1at. Mea.r in de li3t
minuut was het Edv&rd die de bal voor de voeten van broer l,larco .legde, die geen probleeo
had met de RAVA-keeper en vlak voor tijd de 2-2 aantekende,, Proficiet voor de no8-boys
dat ze bleven knokken voor een goed resulta.at.
P.S,: Noteert.U even iÍI u'w agendar '

-zondag L!.Oo uur LENS 1- - Kranenburg 1. 
JAN SpAANS. \

cc ocd cao oc6 c cca cc QcccQ

S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Uitsl-agen zondaq 9 februari
EAVA L
I,ENS 2
I,ENS )l

Gr.llit' 5Bl3
Lms 6
I,ENS 7
FAVA T

- LENS 1

- Unitas 2

- GONA 2

- LENS 5

- DHr., 7
- Westl-andia 19
- IENS B

0-6

r,-3
L-5
o-2.

wedst"i
l-ll.00 uur
10.00 uur

LENS 1
Tonegido 2
DeLft 3
LENS 

'DelfÍa 6
l,yra 5
IENS 8 II

Kranenburg 1
IENS 2
TXïS L

KiJkduin 3
LENS 6
I,ENS 7
Zoetermeer 3

)+3h0r9
610 lLo96
55t+ 13o76
562/3aoz
57o/3tI+5
6a6/3256
628/3268

S.
it.
J.

0ussoren
Verbanac
WesÈlander
I{oek
n.n.
n,n.
n. n.

d o a.rLTa zon 16 februo,ri

10.
1l-.
12.
13.
11.

00
00
00
00
00

uur
uur
uur
uur
uu?

v1

Y?

v3

l.ledstrí J dprogra.nma vol=genqe v9§ll(?3 leEUeL
rtl . oo
11 ,00
LI.00
11. 00
13.00
11. 00
10. 00

uur
uur
uuÍ
uur
uur
uur
uu.r

Cromvliet l-
LENS 2
Ï,ENS I+

Archipel 3
IENS 6
IENS 'T

H3S 12

I,ENS 1
líilhel-nms 2
DHL 3
I,ENS 5
FKSVI,I ?
O1iveo L1
IENS B

5)B/tojg
6!0/tog)
5rh /30't6
562/3L03
,70/3a\>
626/3"5\
6?8/3266

H. ni.J sbergen
J.G. te Pes
H.J. Schuller

n.n.
n. n.
n. n.
n.n.

* LENS 8: zondag 3-6 februari barpersoneel ]everen.
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T.,ENS

LENS
LENS

],ENS
LENS
LENS

OPSTELLINGEN.
en 2

Afschri.iven
en

1
L

,
6
T

vord.en door de trainers bekend geneakt.
als bekend
als bekend
a]s bekend
als bekend
aLs bekend

IENS
I,ENS
LENS
I,ENS
I,ENS
lrlll'! D

1
I
5
6
7
B

bij de trainers
M. vd. Itleulen
W. Heijnen
F. v. Krti jff
G. Duyvesteijn
R, Keus

o?r22-3o989
o7o-3L6r.oBB
o'(o-3897t't6
or.B9r.-1?9h3
o?o-36015!1

te1:

te]. :

tel- :

teI :

I,IGGlNG TEBRIfNEN:
Tonegido
De1ft
Delfia
tyra

- Sportcompfex Damsigt, Bodelaan, Voorburg, tel: 070-38 60896
- Kexkepol-derweg, Delft, tell 075-616262
- Mozartlaan, Delft, te}: 015-r?1ll0L
- Sportpark 'rDe Zweth", Veilingweg 26, de Lier, tel-: Oll\5-f3677.

Uit slagen zonda€ 9 fe!ryaqi hfklasse rq

EAVA
hÍassenaai

I.IrK
Cromvliet
Kranenburg

Stand

- IENS
- Kon. HVV

- H3S

-VvP
- DSO

- SVIV

2-2
0-1
1-1
2-O
0-3
1-3

Lt4ltd 3e perioqe
l"e DSo
ae WIK
3e LNNS
)+e Ht/v
5e SVI,V

--2-[ +l+

?-3 +2
9-? +1

)-a +1

z-è +r

Progranma a,s, zondaE l-6 febrria"i

2
3
!

6
'l
8
9

10
1L

1. DSO

t_2. wP

ZZZZZZZZZZT.ZZT,T,ZZ
Z ZAALVOEfBAL Z
ZZAZZ'IZZZZZZZZZZZ
wedstri.i dproEraruna 1? t/n 28 februari
Maandeg 1 februari
21.15 uur Snackbar nnjoy l- - LEI'IS 1
3-P.00 uur RKAW 6 - IENS \
I{oensdag 19 februari
22.20 uur LENS 1

vIijdag 21 februari
eO. )+O uur lftlS a x

21.30 uur LENS 3 n

Maandag 2\ februari
- Àttent 2 r?5 1

- Àttent 2 r75 2
- Attent 2 r75 3

Dinsdag 25 februaïi
í:.. fj uur LENS l+ * - BAVA 5

tÉ IENS 2,3 en L: zeLf scheidsrechter .Leveren.

BTC
LENS
SVLV
H3S
NAVA
Kranenburg
HW
WIK
Wassen&ar
Cromvliel:

tr-26

t5-2]-
t5-a7
1L-16
l-)+-15
1r-1\
15-11+
1r-1r.
]q- o
'r (- o
L5- \

)+:-r6
28-]-5
29-t3
2I+-21-
2r--18
Zlt-?3
27-26
2\-29
t6-2\
20-2'l
t'l-35
1u-Il0

I,ENS
DSO

WP
HBS
HW
SVLV

- Kro.nenburg
- }JIK
- BTC

- Hassenaar
- ÏAVA
- Cronvliet

1B
R3B

0ranJ eplein
Kastelenring

Houtrust
Houtrust

Linnaeussèraat
I,innaeusstraat
Linnaeusstraat

- Engelsman L Bj.nnenhofcup Zuidhaghe

- The Yellows 2

- NKDEO 

'

_tÍ_Lt

II2D

1B
R1C
B2D

't2
\2

20.30 uur LENS 1
21.15 uur LENS 2
22.00 uur IENS 3

3

B3B lloutrust y2



Afschrilven
ïn de periode 1\ februarÍ t/m B naarl. is voor ],ENS I eL 2 contactpersoon en afschriJfj
adres: A. Kuypers, te1: 070-32501+?1.

Ligging sporthqllgq
0ranj eplein
Kastelenrlng
Zuidhaghe
Iloutxust
I,innaeusstrast

- S1Ícherstraat l-L
- Kastelenring (Bru.W/SEV), LeÍtlschend.an
- Melis StokeLaan l-201
- Houtrustveg 108
- Paets van Troostl,iJ ckstrBBt.

T.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,T'ZZZZL'ZZZ
Z ],AI'IGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.IADDEIi Z

L l! L lt lJ'L Ir l! lr lJ lJ lJ lr lJ tt L b lr A L L L b A L L L bL b o L Ab Lt) t t LL t)

Uitslagen zaterdas B februari 1992
Quick St. 1 - LSNS I
DI]NO )+ - I,ENS 2
DSo 7 - ],ENS 3
genoeg spelers vsren.
reen er weer is,

2-L
Z-a

Deze ved.stïiJd kon helaas niet
Jon8ens dit is echt trlest. HiJ

doorgaan. omtlat er bij IENS 3 niet
hopen ook dat a.s. zaterdag iede-

Pro8ra,nna zaterdag 15 februari .1992

1l+.30 uur LENS 1 - Postalia l-
12.00 uux LENS 2 - SVG!,I/GEB

1l+.30 uur IENS 3 - sv EoC 3

- i,ENS 1
- I,ENS 2

H. de }íiJ s
A. Hassamin

n. n.

J.J.A. Visser
P. Zuiderrrijk

n.n.

ooSl].0?6
oBho66
026lt3o2

0o5ho26
0L3 /to6'l
026/130\

EÍbel-den voor I en 2 biJ Hans de Brulrn, tel-:- Oar-672396.

OPSTEIiIING IENS 3:
S, Nia.nat, M. Osman, IJ. Mantel, 1I. Yd. Meer, N. Jagesar, J. Kouwenhoven, E. Haket 'J. ZuiderwiJk, A. el- Moubarak, C. Iipnan, R. Xldesouli, M. Knops.
Afnelden IENS,3 bij L. Mantel, te1: 310?\26, vriJdagavond. tot 8.30 uur, b.8.8. André Spa
tel:3291-737. 

i
ProEraflue. l.loensd.a 19 felrua:'i l-992
19 . 30 uur LfltIS 1 - PZH H. Wuhl- . (o.. )

Progra$ÍIa maendag 1? februari L992 (vr.
20.30 uur LXNS con 2/3 - H.f .l'1. Busmratscha.ppiJ
opstelling voor deze vedstriJd is els volgt: L. Mantel, C. lipman, E. Haket, Ï{' vd. }leer
J. Kouvenhoven, S. Niamat; M. osman, N. Jagesar, M. I(nops, E. I'llddelburg, I"l. Spe'
J, ZuiderwiJk, W. Stuifbexgen, S. vd.. Toet, I,I. Mos, ?. Pronk, A. eI Moubarak.

Progra.mna Woens 26 februari 1992
1,9.30 uur I,INS 2 - PZH

Progranma zaterdeg 22 feblnaÍí J992

den HeiJ er (vr. )

L4. 30 uur l,Iassenaaï 1
12.\5 uur Devjo l+

IU. JU UUr UOrr 4

SedankJ e

Fred Klein, een speler van Texes DHB 1 (zaterd.eg ) laat biJ deze weten dat hij de spelers
en begeleitlers van IJENS zaterdag t heel harteliJk dankt voor d.e fiJne fruitnnand die hij
mocht ontvangen.

l+



VÀN TIXT JEUGDI'RONT

1,led str j.i dprograr:na A-B-C-D-E en F .j eusd.

Algemeen kontaktpe"soon: Paiul- v.d,Steen, Cho?instraat 103 ' ?55L SV DeD Iïe.48.
teI: 397015I. Bij geen sehoor: S6S5h:-B Preal Grens.

A:flbel,len voor onderstaande '"redstrijden allem bij Paul v'd.SteeLl (:sror:,,)
zo sneL nogeliJk aloch uiteriiik voor vriidagavond 19.00 uur. Bii geen gehoor
beflen naar tr'z'ed Grens (36311+18). In uiterste nood nog op zaterdagmorgen op

IENS (3651-311+) na B'oo uur biJ ienanc1 van de ,l eugdkotrmissie.

Elfta] daturn aanlrang tegenstander uit/ thuis terrein/veld s aJE. k. Len s
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Quick Steps Fà thuis
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8 . 30 uur: A. vd . Donck, r', Schuuman en x
ïvoer voor: LENIi A1,81,82,C1 en E1 t/m E6

-Iee§ ondeïsts,and.e koly goed. door.
-met! va.lrantie van 29 /2 f /n 7 /3 be1 n'r B,lvast 39?0111+ ! | !

-d.enk aan de betei-ingen voor d.e reisjes: gíto 20L392 tnv. P. v

-opsteflingen als bekend met uilrzondering van:

o LENS .42 met tr'. ALLadin
o LENS D\ met ll. Hoogvliet
p IENS n! zonder M. vd.. Voort
o LENS 12 zonder n. Antonissen.

Afbell-en verplicht
Ook afgelopen zateïdag kvanen enkele spelers niet opdagen. Bij navraag bleken ze ziek te
zijn. Heel vervelend natuurlijk naar sfbellen .roor het voetbaLl-en i{arl natuurliik altijd.
Doe dit dalr ooh yoor vrijdagaYond 19-00 uur biJ Faul vd' stëen'
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Hij kunnen dan het team eventuee] earryullen. Af.bellen op ale zB.teïtlagEorgen op LENS aI-
l-eàn in uiterste nood. AanruLl-en wor'lt dan echter aL een stuk raoeiliJker' Ben Je 6én

veek later nog ziek bel d.an ook gevoon 'weer af als Je niet kan voetballen' ÍíiJ weten s,n-

ders niet of Je nu HeI of niet komt.

Verzamelen

Verza,nelen doen we altiid op LENS op het tiJtlstip rÍat achter het HedstriJ dprogranne
ste8.t. 3ij uitvedstriJden versachten we ook vaak ouders Eet vervoer. ook dit steat dan

vemreld. Oualers kon dan ook eens mee net ulr kind en laat het vervoer niet steed.s aEn de-

zelfde ouders over. Ook zien ve steels dezelfde spelers te taat verza.Ine1en. BtJ uitlred-
striJd.en vaak 10 à l-, ninuten. federeen zit dan te lraehten. !e leÍders bellen dan tever-
geefi. Ai3 thui svedstriJ ilen konen ook veel spelers pas 5 minuten voor tijd. aan- Dit kan

íatuurliJi. niet. De leiàers veten imaers niet of ze vel of niet vofdoende spelers hebber.

SamenvatteD.d: ouders/spelers kom op t'iidl ! t

Afgekeurd of nÍet ? ?

De spelers van 41 t/n C2 kiJken bij bviJ felechtig l,eer naar d.e Tv of het voetballen dcior

ga.at of niet. Via Lokatel TÍ, de HÀagsche Courant TV en Tefetext Laten ze vanaf B.l+5

i1r de afkeurin6en zien. ïs het hele programrrrEl afgekeurd volg d.an onderstaand schatluv-
proBra.nEa, ïs er een incidentele o,fkeuring (de thuisspelende teams uorden den vermeLd
-t.r. sv,3, 82 - IENS 32 dan staat svt35 82 als afgekeurd) kon dan op de 8e'Í{one verz&mef-

tijd naar IjENS toe oE ouderl-ing vèt te voetball-en. De spelers Yan DI t/n F! nogen vanaf
t ó.30 uur naar LENS be1en 366I31h (niet eerd.er en nergens anclers ) of hun lredstriJd ,

aloorge.at of niet.

Schad.uu])rograEna
BiJ algehele afkeuring Yan het konpetitievoetbal Herken Íe ontlerstaa.nd progra.nnÍna a.f :

Se.nenkomst IENS
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uur
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uur
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IENS 41,A2 en 81 trainen
LH'IS B2 en C2 trainen
LENS C1 en DL trainen
Quick D2 - LEN§ D2
LBrS D3 en Dl+ trainen
ïiENS I1,E2,E! en E6 trainen
IENS E3 en El trainen
LENS F1 en tr'3 trainen
LENS I'2,FI+ en tr'5 trainen

líe venrachten natuurl-iJk a]le str:elers en feiders met biJ zich hun eigen voetbal-k1eding,
voetbg lschoenen , gl6[schoenen en een trainingspak. De tiJden komen redeliJk overeen ín d

meeste gevallen met die vax de koEpetit ievedstriJ den. 3e11en is bÍin8. overbodig' Gevoon

komen aLLenaal.

0nderlin T oetbal
A.s. zondag yeï.rrachten we heel- veeJ- E- en F-klassers on 1.2.30 uurr op IENS on onderling
een uurtJe te gaan voetballen. Na het ondeïlinge voetbal misschien nog even naar LENS l''
I(ranenburg 1 kiJken maar dit 1éBtste is niet verplicht. Kcmen hoor! ! |

Loortraining
op donderdsg 13 februari heeft de voltaLfige A-ieugdsetektie l-ooptrs.inÍng. Aanvang
20,30 uuI. De veek erna, 20 februeri, ziJn de c- en D-klassers I{eer a8,n de beurt.

Kontributies
Vorige veek trebben r,rij een flink aantal brieven uitgegeven aan jeu6dleden die nog geen

kontributie hebben betaald over dit seizoen. Helaas bleken enkele brieven onterecht uit
gegeven te zÍJn. Heel vervelend en nogmaals onze excuses, Yeel ouders reageerden echter
net de medetteling: sorry, hefenaal vergeten. I.IiJ hopen dat deze &chterstanden voor 1

maart betaald zijn op Siro 3367Ll, tnv. penningmeester LENS' Kontant op IENS betalen
kan ook. Een tip van onze ka.nt is de volgend.e: laet de kontributie naandeliJks automa-
ti6ch afschïíjyen vÍa uL' bank of gi:rorekening. Vergeten kan d,an iDmers Diet,
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Feisi es

Toch nog ma.ar even.een kleine herimering en tevens een verduidefijkÍng. l,Ianneerrvi j óp
reis vi.Ilen rnet één.of neerd.erd jeugàteans noeten wij vroegtijdig o.a. regeLen: ''

.4
het vervoer, de inschrijving voor een toernooi, het verbl-ijf etc.
Dit kost geLd afs Je j.ets a.fspreekt,, Daaron moéten wij ze_ker weten vie er mee gaan op
rèis, Èonderd jongens kunnen vel zegg;en dat ze mee gaan màar onÉ is dat echt te vaag, Ííi
nemen dit rísico echt nièt vant vie l)etaalt de schade al-s ve toch moeten Ennuleren. Nog-
m6.a1s L maart is eiht Ae dèad-Iine, ::e weinig speLers die f 20,.: betaald hebbdí: rlan
gaat ale reis echt niet door. 0p.dit ()genblik geld.t d.it voor A1,B1,B2,CL,D2 en de E-se1ek
tie. Ons adviés: }rÍt je op reis beta&I dan a.s, zal,erdag op IJINS kontant bij Paul'vd.
Steen .

Jeugdvoetbalbeseleider

Hans Pekking, Teun de. Klerek en Melis Kipp hebben afgelopen maandag de Laatste Éursus:- ,

avond bij6ewoond. van d.e cursus j eugdrroetbalbegeleid er, Volgens 2eggen hebben ze dae.r
Ieel veel van opgestoken. Heren prof:.ciat en vij hopen dat onze,jeugd nog heeL .Iang van
juIlie kennis mag profiteren. i " ., i.
PuliJ va4 de Weeli

Vorige kee:: had Jeannot Pronk van LEI,iÍl Dl pech o&.dat de wedstrffd niet door ging. Marir
wat in het vat zit........dus a.s. zondag is hij opnieuï aan ddibeurt a1s LENS 1 thuis
speel-t tegen Kranenburg. Je vordt on 12.\J uur bij d.e heer 's-cTavend.ijk verwacht. Vee]
pLezier en Je ueet het: na afLoop met jouv ster van de veek op.de foto.

Trainers nieuwe seizoen

1

I
I

i
l

ii
Lange tljd vas het,stiL. Veèl- verd.el gespecuLeerd.. Hoe zou.hètl nieuve trainersplaàtJe
er uit komen te zÍèn bij de jeugd. foiiel- Gans. haal zel-f al- verteld dr na dit seizoenl nee.
t,e stoppen, Ook Ton rs-Gravendijk heeft dit aan ons kenbaar gemaakt. Wij betréuren naar
respecteren hun. besLuit en giD6en op zoek naar vervangers. Voor'&nÍeL is dit gelukt in
di persoon van Peter Bos. Peter is 33 jaar en heeft zeif in BiJsviJk en HMSH ge1'oetba1d..
Mbnlenteel is hij trainer bi.j RvC-3-rcgionaal. De A-klassers kunhen er tegenaan want hiJ
gaat drie keer per veeh met ju}IÍe trainen. Fred Grens blijÍt tiainer vai ae l-seiéttiË
eh lick Hooning bHjft de C-sefektie trouw. Nu noeten we nog oiióek naar een trainer voo
de D-selektie. We hopen binnenkort de aieuwe txaÍneï bekend. te,krrnnen naken. Last, but no
least: Theo Hoefnagel b1iJft traÍner van de E-setekbie. , ; r .., .r ..

j,

t.

ENS

lIENI,ANDENSPEL: Zaterdag 21 decenber 1991

0p deze dag hadden rte ook een baLl,onwedstrj.j d. Helaas is er niep, één kaa
en daarom hebben uij besloten om de l,Ialknann te verloten ondei àe E-klas
hebben a.IIe lootjes van nanen voorzieo en de trainer van de E-klassers h
de Lot getroklen. Dit 1ot Has yan LourinÍo Suknan. Lourinio , van hafte gefel-iciteerd. en
heel veel pJ.ezier er mee.

Vrijdag l- aei pp2
L,airgzaarn maaï zeker beginnen d.e voorbereÍd.ingen voor het Jeugdieest. I{ij
o-theek 5'er+eest en hebben een heleboe] spellen gehuurd voor"d.iq dag, o.&.
een znernbad, to.choukers, kruiptunne};, funslangen en nog veel- neer.

- .t

xt terug gekorDen
sers. 2 uoeders
eeft het í,Íinnen-

zijn in de spor-
het Luchtkusse:
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À1 deze slellen vortteD uitgezet op rf,rlarschiJnliJk het eerste ve1rl Eet is d.e bedoeling
d.Bt de hele Jeugè uit de tr'-E- en D-g:roepen ontler leiding veJl de eigen Leid.ers hieraau
deeheelnt. Voor de C-B- eu A-groepen wordt naar all-e lraarschiJnliJ kheitt een ond.erling
toernooi georganiseerd.. Naest aI dit veldgebeuren hebben ve nog een paar leute dingen in
eE rond het clubgebouw, o.à. eeu [sft-. gezellige öi6cotheek Ín de bened.en zaal (Waterloo)
Een loteriJ van l+ of 5 rondes Eet hele leuke prijzen. Er kout een pótatkraarn maa,r ook
een echte poffertJ eskrae,n van Gerard Tieze, vader ver Dennis (keeper D3). En vano.f onge-
veer 16.00 uur knettert de barbeque -roor iedereen die op LENS aanvezig is, U zuLt begriJ
pen dat er 1roor d.eze dag veel hulp n,>tlig is. Enkele oudels hebben zich aL spontaen aan-
geneld. Andere outlers hebben nisschicn ïat tlrenpeLrrrees r denkt u er a.u.b. even over na.
Al- roet al beloofb het veer een hele gezel-]ige d.ag t,e vorden. (aLs de veergoden er ook
na€rr zo over denken)

Groetjes vsD de Jeugdfeko.

Uitslagen.Jeugd
I,ENS A1
LENS A2
IU'IS 81
Verburch 81
TMS C1
LIlts c2
Vitesse Deffb
LENS D2
LENS D3
CronvLiet D2

I

D1

GDA A].
laakkws,rtier A2
EBOE 3].
IiENS 32
Dle Haghe C1
Kranenburg C1
IiENS D1
Die Haghe D1
Í,eakkÍart ier D3
I,ENS Dll

vtJC Bt
KiJlduÍn E1
LE}IS E3
HW E3
GONA E2
Quick Steps E5
IENS I'1
LENS F2
I,ENS F3
Ï,ENS Tll
I,ENS F5

I.,E[IS El
LENS E2
Drn{o E2
IEN§ EI+

LENS E'
I,ENS E6
RiJsviJk F1
SEP F1
Gravenzande F3
SVr35 I,2
Y'IP F2

3-3
6-z
.J-U
.L-4
D-5
2-2
3-2
0-1
6-z
i+-0

3-2
o-2
l--4
?-5i
ó-Í

10-0
l*-3'
2-t

'l-4,
2-5'
1-0

Een volledig kompetitieprogrsma. rÍerd weer eens aÍge$erkt, I s-Morgens vroeg varen de veJ
tlen nog wet hartl maar tlat nocht de plet niet tlrukken. De leetste fese van de konpetitie
(ten:ninste de neeste) is ingegaen. Vanaf Pasen ]8-19-20 april de toerlooien. He voet-
baLLen door t/n 31 aei.

ry: heefL duideLiJk :noeite om het enthousiasme en de televing ïat op (le trainingen
zeker aanvezig is te vertalen in tle lÍed.strijden. Gooi de schroon en de spanning gerust.
van Je ef eB proleer veer eens vriJ uit te voetballen uet zoafs JuLlie trainen.
LENS A2: biJ rust 2-1 echter ueair ge,)n paniek, Na rust de turto erop en ge',roon 6-2 win-
nen. Klasse.
LH{S 31i d.eeè ïat het moest doen en won Eet 3-0 van EBoH. Dle laten JuLl-ie net RVyH ze-
ker ond.er Jullie. Alexaatlria 1ron ook én heeft nu evenveel- punten s,]-s Ju1]ie. ZiJ speel-i-
den twee rredstriJdèn meer. Ook d.e Zwervers en Sliedrecht ziJq veer in zicht. Misschienr
YUC ne a.s. zaterdag ook??? Succee
IiEl{S 82: von Det l+-1 van eéri 1eu} vo!:tba11end. Verburch. Me.er dat kan 82 ook en dit keer
:-ietea 3u:-fie het zien ook, Ga zo tlor:r.
I,ENS C13 DÍe Hagbe uas gevoon de betí!"e ploeg net eDkele bele goeèe' voetbàI1ers . Irlaar i
tocb gaat het ons iets te geBàkteliJl(. We niasen Ín.dit team een beetJe: iets extrars
geven zowel biJ de treininlen a1s in ale ved.striJden. Werk hier aan boor,
LX§S C2: een ÍIaar Epektaket tegen ko.)loper l(ranenburg. Zelfs kwau CZ fret.24- vóor raaar '
door een penalty ïerd bet toch 2-2. A'1 6 vetlstriJd.en niet verloren. I

LE{S Dl: geet nu een.serie weds-triJd.Í:n spel,en tegen teams uÍt poule DJ.. Dit gaat toch :

lets snelIer. Dit bleek afgelopeE za'ierdag vel. Even vennen- en,d.an kunnén Ju]lie tlat ook
boor .
LEIS D2: èen aaröige ïealstriJd. tegen een vrij stevig Die Eaghe. Toch verloor DA veer met
eeu klein verschlL. :

I,H{S D3: een lekkere pot voetbaL legtlen Ju1lÍe neer op veLd 3. De 6-2 winst vas nog naa,!
karig gezien het spelbeelil
IENS DI+: speeltié een onplezierige wetlstrLJè biJ Cronvl-iet. Niet orndat er verloren verd,
naar de sfeer lres niet erg sportlef. Snel vergeten mear.
IENS EI:.zonder leider Ttleo maa,r met Peter'v. Gaal. het systeem moest om en El vas van
s1eg. YUC profiteerde en von. Iet geroep on f'heo vas hevig vanuil-EëT publiek. Zaterclàg
nog é6n keer uet Louis Hop. I{ie veet lul<t het dit keer ue1.
LENS X2: glund.erend krÍe,m Donny terug vaD KiJkdrrÍn. Het ïes een he].e leuke vetlstrijd gé-
ueest. Nlet oEalat E2 gewonnen had naar er weral hee] Leuk gevoetbal-è.
LENS E3: het ronnelde in en 14486 het veld. Onrust tlus e! d.an is het sl-echt voetballen.
concentreer Je op het spel ( aanvellen ]tra&r zeker ook verd.edigen) en ruister naar de 'leÍder.

ö



L,ffS n)+: tegen koploper HW een schil,terencle 3-! overvinning.
op deze prestatie.
LENS E:: Gona vas inkompleet. 0f er i;vee D-klassers mee mocI.t
E5 von toch rnet 0-l-. Keurig boYs.

ick Ste - LENS E6 ]-O-O

Terecht weren Jullie trots
i

en doen. NatuurliJk en LENS

EP uas vol
1
J
{

gens de,.Jongens

WiJ beginnen dus weer hel-emaal opnieulr. Vooral biJ elkaar op een kluitJe bliJven spefen'
(niet dus). Het overspelen ging we1 leter naar mislukte ook vaak. Kon op Jongens, ve
ziJn een TEAM ! ! ! Maar een noot voo" íe ouders die altiJd trouw neegaan:
Haec or1im, Eeminis'se juvatbit (eens zullen wij ons met genoegen deze d.ingen herinneren
Geef de noed:niet zo gauw op en tot volgende r'Íeek. Houd Je taai

.,. I- ,,...; 
I.I.

l( -t'I: 4-LENS F1 - Ni S1I1

Op een in het begin zeer bevroren vel.d was Bijs;iJk vantlaag onze tegenstander. Zonder l

Fied (afgefeld) Hans (ziek, beterschap na.rnens de Jongens en niJ) en Saladin begönnen we

iets veriaat de liedstrijd. Kevin en L]as van E2 maakte ons team tanalaag weer konpleet. )le
als verLeden week was het vëer een zeer l-euke ïedstïijd on te zien. 0íd+nks d.at 'we met

l--0 achter Èwarnen te staan" gingen ve niet bij de pa.ldíen neerzitten integend.eel Ïiels zet
te de liJn van,de Iaatste veken voor.t d.oor niet één mear liefs.d.ïie keer te scoren. Ton-
ny die een paar prachtige reddingen 'reïrichte kon echter niet vËrhinderen dat.fiisviJF
tèrugkvam tot, 3-2. Een zeer langà rushes vun Stefan ven achter i:aar voren bepaalde de

stanà op \-2. oat Rijsvijk vlak voor tijd de stand op I+-3 bracht kon voor ons de pret ni
meer drukken. Jongens eei prachtige overvinning met é6n 'kanttekbning: Ook de iongens afie

toor staan moeten meèheLpen verded.igen vanneer dit goed gebeurtr maken '1.Íe het ons zelf
niet meer zo moéi1iJk.

Jan,

LENS tr'2: twee spelers hadd.en er aL een vedstïiJd op zitten. S

een makkie.'AL did ukkies. Dat viel tegen rnaar toch won tr'2.

LENS tr'3 - SV sr-Gravenzande: 7-2
zo jongens, door de combinatie Jongens en meisjes ven d.e tegenstander ging het natuur-
lijk wel ms,kkeliJker a.Is and.ers. Maa:. het 6ing toch hee] goed.. De vechtl-ust }Ías prÍma.'
Ga zo door jongens en tot voensdag op de training. (doelpunten Michael àx, Cocky 3x

a

en Stefan 2x). . . . Cock sr.
IENS T')+. ( I'2+F3 ) - sv'35 2=5

Ik kvs,Íl op IENS met dé gedachte dat we er .Lekker tegen aan. zoutlen gaan. Wat hoor ik 4

afbellers. Gelukkig varen de jongens van F2 bereid mee te d.oen londanks dat ze e1 geVoet-
bald hadden. Eren l-ater hoor ik d.ab de brcertJes d.e Eootle in hdt ziekenhuis lagen (beter
schap Jongens). lÍoest ik nog 1 iongen (r3) inschakelen. Jongen! Àr,r,mqa.ql BEDAÏKT ' In
de Ie helft gi.ng het nog aardig op (2-3) meer je kon echt nerken dat Ju11ie a1 hadden g€

voetbald. Jongens het vas een WEBELD vedstrijd.. Ik heb echt genpten. He bleven vechten c

d.e ba1 rnaar helaas'.' Jongens ik en de jongens die er l\rel uaren hopen d.st ve mogen ver- l
trouven ds,t jupie ons nog.tel eens i{i1len helpen. (ff loop echtei dat het voorlopig nie
nodig is). Dan, nog even dè ouders villen Jul1ie er voor zorgen dat de kinderen op tiid.
ziJn van verzameiËri zodd,t ik lreet of er nog.iemand ingeschakeld uoet voràen. (H&rteliik

LENS I'5 - YVP F2: 1-0

Einde1iJk 'veer een overwinning en wat voor een, Iedereen heeft gevochten als l-eeuven.
Afle spelers speeLden een goed.e wedst,riJd. Als Jul1ie zo doorgaan zul}en er nog vel vat
overvinningen volgen. Trainen kan ook ve1 een steentje biJdragen aen de goede vorm, dus
jongens faàt ;e nÀus ook op de training zien. i

een tevreden leider '
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DE IENSBEWE
WEXKBLAD VAN DE VOETBALVMENIGING I,ENS

65ste Jaargang nurureï 28, 20 februari 1992.
** lril** tt;t lt*** **lt l{* ll líi+* l+ í{* * *** lË l+,{*lt ** * ll *lt *** *tt

oFÉ]c]EEL:
Idïë!*i.l rieins

* t{ tt*ta* t+ * ** +l *** lt l+* li**** l( **ti *lÉ+t*t+

22rT P.G. Lankamp lrordt Meppel,veg 900C' 251+\ cA Den Haag.

I'lieuv Iid
3or-o v. mrxti, !, 15-5-r8o, G.J, MarrewiJklaan 112,

i
2552 Jltl Den Haag, tel: 39?3372.

Boetes
Registrat iekosten
Registrati ekosten
Administrat iekdsten

1e boeking
2e bceking
strafzeak

f
I

J

20,-1
ln -.
20,-i

J,H. van Ío]-
D. lamers
D. E. llei.ns .

*Betalin8 d.ient per omgsande te gebeus'en door ov
bankrekening f.29927?.29 Rabobank Den Haag, t.8.'v.
ding van ttBoETx".

t

2-1, !Íaardoo rde spanning weer t erug lí,J€.Ic.,. Echtèr

ng op 6iro kening 336?11 of
LXNS" te RiJsvij}i, ondez' ver el-

ilet Bestuur,

er:naki

Kontributies
Als u dit l-eest heeft u nog J. ll2 veek de tijd om te zorgen dat u uI, kontrÍbutie betaald
heeft, al,s op 28 febr. l-992 nog geen totale kontributie binnen is nag u. nà deze d.atum

niet meer dee.Lnenen aan vedstriJden en tïainingen. l'4ocht u vragen of andere oilnerki:rgen
hierover hebben, neem tlan in iealer geval even kontakt op, 

I

Het \rnd.. Sestuur.

Van de redactie

Het ves me líat de afgeJ.open veek, irmers d.e ollmpische spelen wa:'eÉ legonnen en wie hoop-

te er niet op'eén gouden plak vAn een ven.onze sporterS daar in het zomer:s aandoelde
Albertville : ' Die gouden plak klían tlan vel,. niet naar ni.euve sportternen hebben ue zeker
kunnen Ieren. ïs. een week vol met sport be6on dan eindeiiJk het ieek-einde. Ge.lukkig r'

hadden de r,Íèergoden het deze keer niet op-het veld van LE§S voorzien, 
-zcdat 

het voetb€.l-
Ien gewcoal doorging; ' De Cl, wcn lnet O-l- biJ VeIo. Een prima prestàtÍe tiachten viJ zo, niel
in da Laatste, plaats omdat Jackie Sandefort z'n doel dan tcch eeà keer schocn vis"" te.-
houCeil. ,Lo ziea ie Jack, hayd trs,inen .Loolit. Dè felibit.aiiés gaan'latuurliJk ock naar
Dick. De Bl verioor'na een harde vedsliiJd mei 3-1 Ëii V.U.C. Jenmer jongens! En Cat de

,ri, rrur"r" ook dit tea.m gÍng met 3-l- hen'onder biJ laakkvaÏtier. I Kcn op jofigens laat nu .

,r., """, eens. zien det juliie Sewoon ook als/team, kpnnen ycetbailen.:Het ëer:ste, bericht i

van de zondag dat ui-j ontvingen i;. det I'réd Sil-iakus'.veer gescocrd heefb. En hce, een i
bal die nornaal gesproken xnagÍstrae] door Freg gemist \^rcrrlt', Ïaakte nu cp 3en bevuste I

nanier zijn voet en vioo6 geheel gevild het'dàe]. in'. Het tveede bericht uas dst zondag 2;

geliik Eespeelq had.,Pri.ma jongens enr ga zo dooX alleen. zorg voor tw:e- lu,*.Ï'en per wed'-..

Et"ilA i,p,". éa". lfót steun van de jongens,,van Emiel G'ans noet riat lukke$/. Zcndag é6n '
.p""Íd" ti:uis te6en Kranenburg. Een slechte eerste helft ïe.ar LENS achter' de t5sin1f1::-,,
oàr aantieli, teeÉ het versl-ag,-verd ceT?Isd door een redelij\,tot goed tveede bedrijf. '"
I,ENS harn de yo-crsprong en boivde dit uit Àaar ?-0. K'-bul:'g vèiileinde dè voorsp:'cng naar

IENS via'een lopenCe. je.anvaI. L,ENS yon ÈiteiDd
ning! A.s. uit bij GröitrYLiet. U. komt toch; z

niet vooi ia,rl6 lrent opnieuv Bcocrde - í
elijk rlet.3-2. Een verdíende overvin- '
eker kiJken, i

| :. 'i_ '!{'
":" 

'ii - ..:lRecactie . '.. 
: .'.- . ".:

góed
onoag

j

L:+J versla

Afgelcpen zondag ves Hans verhey Jr. weer op het LENS-veltl, U kent heri vast nog wel-,

Hans aie vorig seizoen in de 31 voetbal-de en het d.it seizoen bij FC Den-i{aag }aode}iJke
A knokt voor een plaats in de basís. Hans, beda.nkt voor Je ve:'slag en succes j-n Je voet-
bal-looplaan.

-1-



Afgelopen zond.ag moest LENS 1 tegen è: mrmer ? Kranenburg. Een vettstriJè d.ie gelÍonnen

ruoést iorden om nog bii te bliiven in de aanloop naar een periodetitel. gnder barre ueers

omstandighed.en begon LENS de vedstriJl, nisschien iets te voorzlchtig. Het be8lí za8 er
aar6ig uit, rra*r à. kansen verd.en nleh afgenaakt en LENS sukkelde in elkaar en speeLde

niet loed. Kr8,nenburg kreeg neer vat op de vedstriJd en LENS ]iep steeds meer achter hun

tegenitander aan in plaats van anderscn. Àan het einde van de eerste heLft kva.m er wat

druk van LENS, maar ze wisten nog niet te scoren. De tveed.e hefft vas een stu.h teter
(za1 dat aan ired Spa liggen). Er vas !Íreer bezieling en LENS speelde beter dan Ín de eer-
ste heift, hetgeen ook rèiulteerd.e in een doelpunt van Merco Endfich, Dit vas misschien
!Íat LENS nodig had., vant het verd al gauv 2-O door Petrick Bosman ' Zo bleef LENS de Y'ed-

strijd spelen en von ui-teindeliJk rnet 3-2, v8.ar er misschien een hogere uitslag had kun-
nen ;iJn als de kansen beter vorden afgenaakt. Er ziJn tr,ree pr:.nten blnnengehaald en die
ziJn hóe1 hard nodig om voLgend iear weer in de derde kLasse te voetbellen, waar Ík vind
taàr IENS echt hoort. Ik ïens de selectie dan ook vee] succes toe en hoop dat ze dit jaat
gevoon pro[oreren.

Hans Verhey Jr.

LENS - Kranenbur 3-2

Pupil van Week Pupil .v8r de lleek Pupil van de week Pupil van tle week

Afgelopen zondag was Jeannot Pronk de gelukkige, Jeannot had. vat Inoeite om ziJn ster-
sp;lette kiezen, maar kcos uiteindel.ijk voor JohE van To1. IIet resul-taat ' Semaslrt door
N-EBo: superfotots, kunt u hieronder a"enschouven. Jeannot bedankt, en veel, succes in Je,
verd.ere carriëre.

Pupil van de lJeek Pup1l van d.e Week Pupil van de l,Ieek pupil van de Heek

Tussenstand Topscorer IENS

Hieronder volgt een tussenstand. m.b.t. de Topscorer van ï,ENS, zond.er ook maar iets af
te doen aan d.e nummer 1 noeten d.e achtervolgers er toch moedel-oos van vorden dat zorn
goaltJesdj.ef cq bomber er in LENS rondloopt. NatuurliJk kan hij ex enkel- zoveel inschop-
pen d.ankziJ het meer dan voortreffelijk veldspel van zijn tea.u.

-2j
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Uaar toch hiJ schopt ze er toch naar in. AJ.s Je de kansen vÈn de voorvs.aïtsen van zoD-

dag 1 bekiJkt en het niet benutten d€.arvan zou Je biJn aop het idee komen om Frans, voor
dié spitsen,'een paar tra.iningen laten geven n.b.t. het afwerken op het doe1. Fra'ns ga

ín ieàer gaval zo door en met een gertiddelde van bÍJne 3 doelpunten per gesleelde ved-
striJd moet het nogeliJk ziJn om ie niet geringe aantat doefPunten va,n vorig seizoen
(h3 stuks ) te overschriJd.en.

1. Frans Disseldorp
2. André Kuipers
3. Jos Heyink
Ir. Sanmy de Nennie
5, Co v/al Stee
6 .- Edvin Kni,l tr

tr'red KnÍJ ff
Bob I{asserman
Michel tr'ortnan
latrick Bosraan

?. PreA 'rv/d" 1at Siliakus

Zon ,\
Zon (,
Zon T
Zon 6
Zst !
Zon 6
Zon 6
Zon 6
Za+, 2
Zon I
Zon B

doelpunten
d.oelpunten
d.oelpunten
doelpunten
doefpunten
doelpunten
doelpunten
d.oelpunten
d.oeLpunten
doeLpunten
doelpunten

5\3/1359
6Lo/L09:-
55\/3076
562/3t03
57013t\,
626/32r\
62813266

'6to/lorz
vr
,6213035

628/3]-95

?q

t,
l2
10

't
1

7
'l
'(

í

b

Klaver assen

u vergeet het toch níet hé. volgende veek vriJdag, 28 februari 1992, aanvan8 20.00 uuÏ.

klaveilassen en jokeren op !ENS. Prachtige priJzen + een fantsstisch priJzenaanbocl in
de lotèriJ. Het zou }euk zijn om eens oud,ers ven Jeugdleden te veníel-konen op d.eze avond.

Kom, vorrn eens een paar koppels en kon gezel-lig bÍj IENS k1&veri8,ssen of Jokeren.

SSSSSSSSSS§SSSSSSSSSSS
S SENTOEEN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Uitsfasen zond.ae L6 februari
I,ENS 1
Tonegido 2
Delft 3
I,ENS 5

Delfia 5
Llra 5
IENS 8

Kranenburg I
],ENS 2
Ï,ENS I+

Kijkduin 3
TENS 6
I,ENS 7
Zoetermeer 3

&mma zon 23 februar::.

3-2
l+-)r

5-L
B-0
2-2

,-l+-

Hedstri d r
1

Uedstri,idprogramma volgend

- IENS 1
- I{ilhelrrus 2

-DHL3
- IENS 5

- BKSVM ?
- oIiveo 11

- LENS B

e veek (1 maar

.00 uur Crourvliet 1
LENS 2
IENS )+

Archipel 3
],ENS 6
IJNS ?
HBS 12

W. Rij sbergen
J.G, te Pas
Il. J. Schuller

R.A. Stffn]rootl

tr'. lÍinhada Silva

1,1 . 00
11. 00
L1. 00
13.00
11 .00
10,00

uur
uuï
uuï
uur
uur
uur

I

L

n.n.
n.n,
n. n.
11. n.

vL
v2

v3

t)

1I.00 uur
l-1.30 uur
10.00 uur

10.00 uur

LENS 1
u.v. s. 2
I,l1l.he-LmuS +

KíJkduin 3
LENS 6
LENS 1
Zoeterneer 3

- vriJ
- i,ENS 2

= LENS b

- IJBNS 

'- vrij
- vriJ
- LENS 8

OPSTELLINGEN.
LENS
I,ENS
IENS
IENS
I,ENS
LENS

L
It

5
6
I

B

en 2: worden d.oor de trainers bekend gemaakt.
als
als
aIs
als
als

3

bekend
bekend
bekentl
bekend
bekeud

n,n



Afschrijven
],ENS
LENS
LENS
IENS
LENS
LENS

bij de trainers
M. vd. Meulen
u. HeiJnen
E. v, KniJ ff
A. Bil-derbeek
x. Keus

LENS
!s0
vuP
HBS

HW
SV],V

ggEEEgIIIE!r4!={:r49gEi=!g=EEE:=1É=93=}223
I{DS

t6
1-6
l-t)

GEW GEL VENL PNT \I / T

132r2Bl+\-L6
96121+29-I,
9522332-45

1en2
)+

5
6

7
B

te1 :

tel-:
tel:

02522-30989
0?o-31+61088
o'to-389'ttT6
o't9-516't86
oTo-3601r)+1

LIGGING TEEREINEN:
Cromvliet - Anna BiJnsfaan, ingang nederiJ kerstraat ' tel: 070-38883r2
Archipel - Sportpark "Groenend.aarltr , Surrtveg, llassenaar, tel: 070-32h[3l+8
HBS - Daal en Bergselaan, t'e}: 070-3686\5lt

Uit slagen :

KBA].IBItsUBG
I1IIK

BTC
WASSENAAT
NAVA
CNOMVLINT

a-)
1-0
0-1
1-0
Il -1
5-2

L. DSo
2. BTC

3. TENS
l+.

5.
6.

l_0 .

l_1 .

t?.

29

28
2'
29
-Lt)

20
10
_14

1B
30
27
DO

4o
)+1

SVLV
HBS

HW
RAVA
IGANE}IBUFG
W]K
WASSENAAN

CBOMVIIET
WP

PBOGB.AMM: 23-02-1992

_Lb

t,
t6
t5
a6
t6
a6
t6
16

1
)+

I+

3
l+

3
5

3
l1

9

6
6

,
L

2
3
0

6
)+

6
6
,|

9
9

l_0

r_9

18
IO
L5
l-l+

l-t-

o
)+

HW
1{ASSENAÀN
BTC
WIK
CRO}lVLIET
RAYA

-WP
- DSO

- LENS

- KRANENBI.EG

Stand periode 3
1.
2,

)+.

6.
7.
o

9.
l-0.
1l_.
L2.

3-6
3-'
3-5
3-I
3-)+
3-)+
3-3
3-2
?-,

3-0
3-0

DSO

HW
T;ENS

BTC
IIBS
I.IIK
W.ÀSSENfulB

CNOMVI,IET
NAVA
K]iANENBUNG
V\TP

1. DSO

2. LENS

6-1
'l-3

9-5
l+-3

3-3

)+-9

\-8
l -r)

Periode 3 Bsar over B vedstriJden. Voor period-e
2 moet nog 1 conpetitieronde vord.en afgeverkt met
o.a. de rved.strÍjd LENS - DSO.

Stand periode 2
6-rz
o -l-u

19-6
15-1-1

7,ZZZZZZ7.Z'ÀZZZZZZZ
Z ZAAL'IOLIBAT' Z
lr tJ lr tJ L 1r Ir lr ITLTtJLL bAL t)

Uitslasen 20 .j anuari t/m 5 februari
- I,ENS 1
- [he Ye.]-lok's 1
-Eoc2

r-'l
L-t)

l+

DWo 1
tElis 1
LENS 2



RKAW 5
I,ENS 3
LENS h

LENS )+

IENS l+

llettstri d

- LENS 2 6-'
- The Ye11o,ís \ 5-6
- Tonegido 3 BJ+

- Lhe -BomDers í Í-o
- Cronyliet )+ l+-0

ro ama 2l+ februari t m maart
Meandag 2 februari
20.30 uur LENS 1
21.l-5 uur LENS 2
22. 00 uur L,ENS 3

Dinsdeg 25 februar!
' Zr-. r: uur lrl,Is L *

Ma.andag 2 naart

5t
53

LÍnnaeusstraat
LinDaeusstraat
l,innaeusstraat

- Attent ZrJ
- Attent Z!?
- Attent ZrT

- RAVA 
'

R3B

LB
B].C
R3B

J.J.A. Visser
?. ZuiderÍiJk

n,n.

Houtrust

Zuidhaghe

1B
B1C
n2D

Y2

20.20 uur Burtenrode 1 - LENS 1
19..\0 uur Buytenrode 2 - LENS 2
19.00 uur FC The Bombers ?- IENS ll

Woensdag l+ na4ur'!

De Veur
De veur
ï,oosduinen

Í9.00 uur HMSE h - LENS 3 R2D

Zaterdag 7 naart
19.00 uur LENS 2 - Bolnes Toernooi, Rotterdas.
Verzamelen: 1?,15 uur bii A. Kuypers, Mient l+59.

Liegine Sporthallen
Li.nnaeusstraat
Houtrust
De Veur
Loosduinen
Zuidhaghe
* LENS )+: zelf scheidsrechter feveren.

ZZZZT,ZZZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZ
Z I,AIiIGS DE SPOBTEN VAN DE Z . M . IADDER Z

ZZZZT,ZZT"ZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZT.'I.ZZZZZ7'ZZZZ7,
zater l_ februe.ri

- Paets Ya-n T"oostvÍj chstraat
- Hourustveg 108
- vijk 19 Bokkeveen, Zoetermeer
- Groen van PrinsterenLaan
- l'Ie1is Stokelaan l-20L,

UÍts
LENS 1- Postal-ia l 0
IENS 2 - SVG'í/GEB
IH{S 3 - SV EOC 3

Prograuma zaterdaE 22 febnaari :..992

1l+.30 uur Wassenaar 1- - LENS 1
12.L5 uur DevJo l+ - LENS 2
l-0 . 30 uur Dorr )r - I,ENS 3

Progralrl:ma l^loens 26 februari 1992
l-9.30 uur IXNS 2 - PZH den HeiJer (vr. )

Afne].d.en yoor 1 en 2 bij Hans de Bruyn, tel: 01"5-612396.

OPSTELIING IENS 3:
S. Niamat, M. osrnan, 1,. Mante]' W' vd. Meer, N. Jagesar', J. Kouvenhoven, E. IIaket,
C. Lipnan, J. ZuialerïiJk, A. e} Moubalak, B. Eldesoul-i, M. Knops.
Afme]àen LE]{S 3 biJ L. Mantel, te}: 310T126. Vriidagavond tot 8.30 uur, b'g.g. André
Spa, te1: 3297737.

IIC,GING TERREÏNEN:
Wassenaar
Devjo
Dorr

- Charfottesttaat 'l , Kerkehout, teL: 0a'l5L-797 l+B

2

L-5
2-O

- oosteÍnd.e 2!J, Yoorburg, tel: 38T0B96 l

- SpoorlriJk, Dedemsvaartveg hoek Melis Stokelaan, tet': 366?531+

oo511026
oL3ho67
026lt3o\

Progra.trma zaterdeg 29 februs,ri 1992
l"l+.30 uur LENS L - fl.S. Texas DHB l. de WiJ s 005/1005



LENS 3 zet
i,angzae.r uit het Def ?

Na het debacle ven vorige ïeek; toen ve met te veiniS genotiveerde mensen stond'en om te
kunnen voetballen, moesten we vanöaa15 laten zien vat Í,Íe nog vaard ziJn. De eerste tvee
tegenslagen voorspeLden niet veef go'-'ds. John Z. vgs, zonder af te belIen, niet koEen

opàagen. 
-Daarn6"i vas er ook geen srheid,srechteï àp'f,nnS te kriJgen. GeluktÍg konden we

een beroep doen op een speler van A-2 (tii aeze bedankt), ÏkzeIf na.r[ uiteindelijk naar

de fl-uit ón ëe weàst,riJd te kunnen baginnen. De eerste helft gÍng realeliJk gelÍik op en

met een o-0 stand. gingen ve 8.an d.e t[ee. De grensrechter van sv EOC vas bereid om öe

tveede helfb te fluiten, zods,t ik ook nog een ballet'Jè kon trappen ' Toen na 10 ninuten
Ín de tveede helft de tegen§tand.er m3t 10 man verdel moest spelen rook LENS ziin kans'
Hè kvamen met l--0 voor dàor een doelpunt vaí EL l'Íoubarak. Een ongekend.e luxe en d'at in C

tveeale helfb, l,lre hielden goed. stard. en kregen voldoende Lansen op een tweetle treffer.
Die bleef dan ook niet uít. Na een ncoie pass kon ondelgetekende het tweede doelpunt
,.t"., tà-Ol De wedstriid was gespeelal en we kunne trots ziin op onze eerste punten van

het seizoen, Met d.e inzet en rnotivatie v&n vendaag moet het mogellJk ziin on nog meer

punten binnen te h81en. Horalt YoLgenae week Dorr het vol8ende §lschtoffer?

, laurens Mantel.

VA}I HEE JEUODFBONE

Algemeen kontaktpersoon: Peul v.al.Steen, chopinstraat lo3, 255r SV Den ilaag.
tel: 3970L5)+. BiJ geen gehoor: 36351+18 Fred Grens.

Wed.stri.l dpïogra.rE a A-B-C-D-E en f .jeusd'

Afbel]er. voor ond.erstaande vedstrijóen alleen biJ PauI v.d,Steen (39?015\)
zo sne] mogelijk docb uiterliJk voor vriJ d.agavond 19'00 uur' Bii geen gehoor

beflen naa" F-red Grens 13§354:,8), In uÍterste nood nog op za.terd.aS(ol:8en op

IENS (366131[) na 8.00 uur biJ iemand varr de jeugdliormissie '
E1ftal datlrl! a.eDvanE teBenstand€r uit/thu is terrein/veld san ' k. Lens

AI éé
A2 22
BL 22

2l+

c1 22
c2 22
DI 2?
D2 22
D3 22
Dl+ 22
E1 ?2
E2 2?
E3 2?
El+ 22
E5 ?2
E6 22
It_ 22
t2 22
F3 22
rl+ 22
15 22

WC A1
BÏC 42
Quick 81
Vel-o 31
Bohemen B1
DelfÍa C1
NAS CI
ADO D1
SEV Dl
Laakhrartier D3
Scheveningen D2
DeYjo El
Te Werve Ei.
HBS E3
SEV E)+-

Sernpe:' Altjus EI
Quick E6
Duindorp S'!iI tr'I
RKTEO I'2
ODB T'2

IUI1 Speed F1
Crornvliet 13

v1-
. Houtvijk

vL,72
v3.
v1
v3
v1

Kastelenring/L I da:n
J. v. Beerstraat

v3
0osteinde /voorburg
Vred.er,burchueg
Daal en Bergselaan
Kastel-enring/L' da.u
Hoornpark/Bii slriJ k
Sav. lotunanlaan

\2
\12

\?
v?
y2

13.30
13. \5 ( BTC )
11. [5
r-8.15
13.1+5
1-0 . 00

9. 00
9. 00
9.00(auto)
8.30(suto)

11, 30
9.00(Eiuto)
9. 00 ( aut o )
9.1+5(autd)
B.3o( auto )

L0 .00 ( auto )
L0.L5(auto),

9. 00
11.00
9'00

13 .00
11 ,00

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr

l-h.30
1\ .30
a2.\5
r.9 .00
14. 30

12 .00
L0 .00
10 .00
10.1+5

9.30
11.00
11 .00
9.30

l_l_. 30
9.30

13.30
11.30

thuis
uit
thuis
thuis
thui s
thuis
thuis
thui s
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis
thuis
thui,s
thuis

l-0 . )+5

9.30
9.30

10.00
9.1,

BIJZONDER}IEDXN:

-a-6nnezig Juko varaf 8,15 uur: J. P:'onk,
-gaÈrne ouders net vervoer voor: L,EIíS D2

-op vakantie van 2912 t/n 7/31. Be1 (tj't n
-denk aan het beta.l-en voor èe reisies en

-lees onclerstaande kopy goed door'
-opstell-ingen als bekend met uitzonderin

M. Beuver en R. Vereecken
,D3 en E1 t/n E6
u alvast eve door: 39?015)+

de kontributie

g va.n :

6



I
I
I
t

ol
ol
o
o

I,ENS D2 net Y. Elakbi
LENS E, zonder M. Yd. Voort eu lI. Gieben.

Afgeke urd of niet? ?

De spelers van Altt/m C2 kiJken bij trijfeLacbtig rreer near d.e TV of het voetballen door
gaat of niet. Via Lokatel" TV, ale Haagsche Courant gV en Teletext Laten ze vanef B.\5
uur de afkeuringeir zien, Is het hele prograÍlma afgekeurd volg dan ontlerstaend. schadu{-
progra.nma.
b.v. BTC A2
naal ï,ENS t
t 8.15 uur
doo"gaat of niet.

Sb o

bel- verken ve onderstaend prograrna af:
S8nenkomst LENS

13.30
Ll-.1+5
13. 30
10, 00
9.00
9 .00

9 . 30 irur
10.00 uur
9.00 uur

1!,00 uur

LENS A1 zonder D' Jon6ejan
LENS A2 zonder R. Jansen, M. Meurink en P. Herrewijn

Is er ben iDcidentele s.fk,ruring (de thuisspefentle teans norden da.n vermeld

- LENb A2 dan staat BtC ,\2 als afgekeurd) kom dan op de gewone verzameltiJd
oe om ànderflng vat te voetbs,lIen. De spelers van D1 t/n E5 nogen vauaf
naar LbNS bellen 3661-311+ (niet eerd.er e! nergens anders ) of hun rledstriitl

alírna

Bij algehele aÍteuring van het konpeEit,ieYoet
I

Í3.30 uur I,ENS A1 en A2 trainen
1l-!l+5 uur LENS 81 tlainen
tr3.30 uur i,ENS 32'trainen
10.00 uur LENS Cl trainen
,19. OO ,r. LENS c2 en D1 trainen
jO.OO ,r. Quick D2 - IEI{S D2

i lrus D3 en D\ ziJn vrij
19,30 uur LENS E1 t/n E! trainen
i0.00 uur LENS E5 en E6 trainen
'9.00 uur LENS F1 en F3 trainen
i1.00 ,o, IENS F2,Fl+ en i'! trainen

uur
uur
uur
uur
uur
uur

lle ver-wachten natuurliJk alLe spelers en leid.ers met bÍj zich hun eigen voetlalkleding '
voetbalschoenen, 'gymschoenen en een trainingspak. De tijden komen redelíjk overeen i-n

d.e ueeste geva11én rnet die van de kompetitiewedstriJ den. Bell-en Ís biina overbodÍg,
Gewoon konen aIleÍoaal.

Dondeldag 20 februari voor tle C- en D-klassers.
de À- en B-klassérs. Dit is op 2T februeri. Zor

Een veek Iater, van a9.\5 r'lfi 20.30 ur:r
g det Je optiJd op het veld staat.

Loöptraining

Er vord.en de vo
We geven alvast

Einde komDetitie'
I

Voor sormige teans zit de konpetitie er (tiina) op. Dit wil echter Diet zeggen d.at we

stioppen net voetbalfen. Tot en net zeterdag 11 april voetbaffen we normaa.l door. Daarna
beginnen met Pasén de toernooien, Na 3 Juni stoppen daD voor ongeveer twee maanden.
Voor teams die nt a1 klaar zijn met de koppetÍtie of die vriJ zijn regelt de EIIB wed-.
Ètri,1O", tegen (àopelijk) gelijkwaardige teams uit andere poules. Voor a.s. zateldag is
dit o.e. voor 32] C2, D1 en D2 gedaen. Heren feiders ettentie! I Ooh bij d.eze !Íedstriider
fuorden de officiëIe ruilforrn:lieren gebruikt. Voor en na effoop dus noruaaL de Sebruik-
Iijke handelingen verriehten.

Festiviteíten Ir\
lgende maanden veer wat exÈra aktiviteiten- georganiseerd voor de ieugd.
éen korte opsonning zodat ied.ereen deze dota vriJ kan houtlen.

-schaatsen + patat en satè eten voor CL en C2

Zoals beloofd een leuk feestje 1roor Jullie op vrÍjdag 6 uaart. We gaan schB.atsen op de

uithof, Daervoor en daarna, rlat eten op LENS. Het schaetsen betalen iuuie zeu. Dit '
kost § 3,- per persoon. Ilet eten regelen wii. Opgeven kal a.s. zaterdag biJ Inge v/d
Berg door f 3,- per persoon te betelen. Ileb ie geen scha8tsen probeer ze dan te lenen.
Meer nieuws voigende veek.

lt.

Í



-pannekoektoernooi Yoor CL tln F5
0p voensdag 4 naert ïeer een e]rtra voetbaltoernooi voor onze Jeugd.. NatuurliJk sp].tt8en
vè ae tea.ni op na&r sterkte en na"ei,r leeftiJct. Ïíinnen of verLiezen is niet belangriJk
want ied.ereen kri.jgt pannekoeken na &fLoop. De noeders/vaders zun aI Seregeld. Meer
nieuvs volgt.

-Gezellige avond 41 en 42
Einde naart nog iets ertrats voor tleze groep zoal,s beloofd. JuLlie horen hier nog veI vt

-tr'eestdag voor 41 t/n tr'5

0p rrrijdÀg l- mei een groot feest vocr A1 t/n T5. Voor D1 t/u F5 een Sroot spellencir-
cuit en voor A1 t/m C2 een Leuk nixtoernooi, DBarna een overheerl-iJke barbecue, een ge-
zellige d.isco, een ]oterÍj met mooie prijzen er stEi.at een patatkraaa en een poffertJes-
krea.u. Kortor iets vat ie nÍet mag u.issen.
!

Reis eD]'
D'eze reis is nu helemaal rond. De sleler6 en de begeleidiug ziin SeregeLd en tle Jeu8d-
Ïierberg en het toernooi zijn definitief vs,stgelegd. Daar we in overleg net Ton eL op'
viijdagochtend vertrekken zel de deÍinitíeve prlJs per peraoon o! 5 l-25'- konen - Dit
is inclusief vexyoer, slEpen en eten. De iongens en,leiders moeten zelf voor eeD ge1-
dit ?aspoort of een toeristenkaalt zorgen. Regel dit nu alvast voor het vergeten vordt.
lJe verzoeken de ouders om nu de tve€de termiJn ad J 50,- ovel te makeD op gíro 2al3)2
tnv. P. val, Steen, r'eisies voetbal' Het tot8,Ie betirag overnaken mag natuurliJk ook.
Kontant betalen oI] LENS is ook toegestaan.

overige reisj es

Bij 82, CL, D2 en EI begint het er cp te liJken. Afgelopen zaterdag kva.rnen er best veè.L

aanmeldingen binnen.'I,Íaax het is nog te veinig ou definitief te boeken. 3iJ A1 en 81 is
de ènimo ninlmaal. Vol-gende'Heek zaterdag valt tle beslissÍng r,'elke te€.ns op stap gean.
Opgeven kan a.Ileen door Í 20,- te beta]-en a.s. zetertlag oP IENS. Zeggen det Je nee gaat
is Leu.lr naar-(zoals eertler gezegtl) telt dit niet.

Blessureleetl
HeLaas zitten enkele spefers in de 1appenmand.. Wij weten hoe graag Ju1lie voetball-en en
hopen dat d.e kvetsurir niet al te ler.g gaat durea ' HoeHe].???

Danie] JongeJan: de fenatieke linksluiten van A1 verd afgelopen zaterdag vÍes uit de ve,

"trfJd 
ge*h"pt. Het resuLtast: een gebroken nitldenvoet sbeenti e en 6 veken gips. Daniel

ras aI op zoek naar krul*en dus die zien'we binnenkort ïeI Heer langs de 1iin.
Raynond vd. Snoek: viel in de veel te harde vedstrijd tegeu Cromvliet geblesseerd uÍt.
De teeper van DI+ boopt binnenkort tocb veer te kunnen keepen.
íorinho tr'iets: echt een pech Jaar vc,oï d.eze speLer ven E2. Zijn achillespezen doen ont-
zettend. zeer. Hoe graag hij ook ïÍl-: voetbaflen, Smen etc. gaat, echt EÍet. We holen je
loch zoveel mogeliJk op LENS te zieri.
Anlel Ra.nhiet: d.at vs.s schrikkeD zaterd.ag. Het hl"eine aloeltje vleJ om en krran bovenop'd,
Voet yan onze keeper van E3 terecht. I'lasJ het ziekenhuis maar niets gebroken. rs Nachts
yerd de voet erg dik. Xen tl,reede bezoek met nu ui:bsfuitsel 6even. Sterkte AnÍe1 en vie
veet valt het mee.
Renà Verhey: speJ.eï va.n FU die al- enkele weken uitgeschakelal is vanwege een hardiekkige
voorhoofdholte ontstekin8. Dat is Seen pretJe nae" het ergste is achter de rug. I'Iie
veet nag Je zaterdag veer'
AlfenaaL: van harte beterschap. de J eugdkonni ssÍe,

Uitslagen j eugal
laakhHartier A]. -
IENS A2
vtIC 81
sv'35 32
VeLo CL
LENS C2
IENS D].

MaasaliJk E1
GDS E].
DUNO EI+

nKAvv E5
GDS E2
IENS I'1
IENS tr'2

- IENS E]-

- I,ENS E3
. LENS Eh
- I,ENS E5

- IENS E6
- HBS F2
- D)rnamo

3-1
L,->

1-1
1.-'
0-1
0-o
o-2

)--2
3-3
0-B
o-1
1--2
5-4
3-2

J,ENS A].
DSO A3
LENS B].
I,IX{S B2
1ENS Cl
Las,kkwartier
Velo D1

o

'67 r'1 '
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I
t
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LENS D2 + Vios D1 :-1- LENS I'3 -.QuÍck [6 " l+-1

íöÈ-lz- i r,rus 13 o-B IENS r']+ -'RAS r'2 o-,
l,enS »fl - nrll Speed D2 L-'r rnNS F.5 Quick Steps Il+ .' '0-9-
De voorspeLLingen varen sLecht [aar ]iet viel- achteraf toch nog ree. Slechts de ].edstrÍid
van E2 verd afgkeurd. Don Heins rlild.e gA.aJI trainen raar slechts vier spelers lJ'ar€D prè-,
sent, Dit lteetr eèn misverstantt te zj.jn. voortaan gevoon komen 'want trainen kunnen tre -

.t
ai,ti.J d.- 

|

f

AIs regehetige toesctrouver v&n ons A1 elftal- móet ik concfud.eren dat het kampioensschap

van de pronotle klasse de ]aetste paar vedstrijden vef zeeï genakkelijk weggegeven vordt
Dóor de verkeerd e ' instefling op de t:'ainin6en en in de vedstriiden en het niet opstel-.
Idn'a1s 66n team,'Door geèn zelf,rerti'ouwen bij sommige en veer teveel. bii een ander' Te

"é"f 
-f.à*r:unt*, .n te wËinig voetbal. ZÍin iul}ie geduikeld naar een !e plaats net een

aóhterstand van 6 punten en een wed.s'iriJd ninder, Ook tegen Laakkwartier veer het zelf-
àè teefa. nen disciplinaire lngreep 'rBn de treiner (zeer terecht), een steunpilaa,r ge-

sihorst en jullie gàloofden er zelf niet meer in. Ju1lle werd.en kompleet. overronpeld_ in
dé eerste irórtt ,aàr gelukJrig bleef r1e schade beperkt, op 0-1. De tveede helft een fe]ler
l,tiiVS nu kon het r.re1: snel op 1-1. Da:l eeII bl-under v&r ons en een 2-1 achterstaíd. Dat.'
Laekkwartier zeer hard. zou spelen to-r, het ontoel-aatbare toe wisten Íe a1 van onze eerste
ontmoeting, Dit obk veer in de tweed.e he1ft, We Lieten ons teveel afbluffen en een ca-
d.eautje vàor Laakkvartier in de vor& van een Penalty resulteerde in 3-1' Met tien mon

verdei (DaniëL uit de vedstrijd geschopt) en tot t!,ree naal toe voor een leeg doeL nisser
dan veidien je net niet een puntJe te halen. Voor de laatste vedstriJden dit advies:. .

stroop àe ,or.,r", op en gel-oof er in iullie trainer veldient het zeker dat iuuie nog eer

zeer ierdiensteliljie plaats ha1en. ook de bovenste moeten nog tegen elkaar en viJ kriJ-
gen nog HBs en ADó. Als ju1lie in die wedstriJd.en een goed resultaat halen dan is tuieI!
íaatsté seizoen niet voor niets geïeest, Terug naar de tiid van een paar m&tnd.en geleder

vear de tegenstander stond te beven van LENS A1. Jullie kunnen het en Jullie trainer
verd.ient het, Doel het d.an ook.

I een toeschouwer '

LENS A1 en het kadoseven van een kaml rioensschap

Ler nr -l r,rns Àr 3-l-

ijn, verLiezen is niet prettÍ8, ,zeer . 
zeker wanneer er drie (belangriike.

ni (àx) aiscip.linair, Ito en ?atrick (1x) schoïsing Don' Dus met een

1è bezetting en gemctiveerale A2-kLassers moest de asociale klus geklaart
Zond.er d.e onbegriipel-iJ ke afwezige motivatie was er hier geen eer te be'

Nàot': ook
meer net

t
Ibekkwart

de Jeugdkommissie vas present en zag ook een d"walend A1-elftal met spelers ttit-
zichàe1í,, bezig waren dan met het e1ftal. Probeer wéer a1s team te gaan voettal'

I
I

ftrliezen doet p
plJlers ontbreke
a-ndere positÍone
lien te vorden.
h"alen. de, één na he ander vexstopte zich ander de {erkeliJkheid. Eet nemen van d.e toege"

k*ende penalty bleLk ze11's een probleem. tlaanzinnig en belecheliik aleze. enorme doaper,
Ën or 'rr"t no! rriet genoeg was, brak Daniël- na later bleek ztn, mi ddenvoet sbeentJ e (nin'
6 veken), uiteeschakeld. Danië1 ve zu]len proberen Je in de nederl-aagroes niet te,verge
den. Het allerbeste ie alvast toegevenst. Het vas geen.al te groot probleem on in deze

vedstrijd tot de betere te behoren, moar het zou ook een tekortkoming zijn.om de tweei
best acierende spefers niet te vernelden. Het varen de tL'ee met een geveldige dosis ka-
rakter gekoppeld,aan d.a-arvaar het begrepen verd voetbalkvaliteiten, Dennis en Wilu-alr.
(proleel hei zo te houden, lrallneer er een bezoek op ie Bedaan qcrdt.) llaarschiinliik
1àten ue hier de aangeboden kans vederom liggen, rnaar eerliJkheidsgehalve moeten He be-
;;;;;" à"; aà "on"uri.rrtie 

net zo nakkelijk lunien verspeeld. llie weet, het vertrouven
is nog niet beschaand, Misschien is bet raadzaam om eï ond.er elkaar wat asn te werken.
Doe zaterdag eens vat }euk: neem Y[JC maar TUC. 

EmÍe1,

I,ENS A2: ook bij het zien van deze vedstriid werd je niet echt vroliik. Te veel spelers
,r"kt* er een potJe van. Terecht verLoren.
infts nft tot ru-st ó-0. Dorrr,. ongel-ukkig net 2-0 achlrer. Teïug tot 2-1. Ailes of niets
Eö;ia "". . . . . g-l 'verloren. Jarumer, zs.terda-g Quick' :

íUfVS Sa, von ruin van Sv'35. Ilu twee "friendly's" en dan . . . . . . . TAC r 91 on de eerste plaa
írarin vat serieuser en gedra{a.g Je iets normaler t.o.v. eLkaar, dan za} het best vel .

lukken.
I
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LENS C1: zonder Darlël- (vas zieh, ni:;verstantl) naar ve1o. Het 'was geen hoogstaande par-
tiJ voetbaL aer CI hield de nul, achl;erin eens vast en von Eet 0-1.
IXI{S C2: heeft ale snaak te pakken. E()n kerpioeusschap zit er niet neer in raaar een perio
de pe.khen is best nog uogeluk. LaaHivartier wa.s een nakÏÍe: 8-0.
LENS Dl: verdedigentl hadden Jul-lie het best noeiliJk. De 2-0 nederLÉag was nÍsschien iet
te ruim. De komend.e t1Íee veken tegen tle kop]opers van poule.DL tv. ADo en DWO. Doe ver-
schrikkeliJk Je best hoor.
LE{S D2: net Youssef ueer stootkrachl; voorin. Dit hielp en D2 von vriJ nekke}iJk net
3-l- van VIoS. Nu rÍeL twaalf speLers t:D dus soms een reserrebeurtJ e. I{iet l-euk ma.ar tlat
hoort, er biJ.
IEq!3:. is op drift geraakt. VCS rer'al al]e kanteD opgestuurd. Màar D3 ging alIeen de
goede kant op en ïon met 8-0.
LENS Dl+: veel- kansen en veel doelpunl;en. Een llat 1ui voetbalLend LENS wat terecht Ter-
1óor. Dus volgenàe keer vat roeer inzr:t, en Lrat vaker konen trainen op de voensdagniddag.
LESS E2: de ínterin-coach wilde niet verliezeu dus net zrn al-len 1'oor de ?ot en vie tlree
counters een 1-2 oven+inning. Piet bedanlrt voor bet inval-Ien.
LENS E3: stoEfl 3-L voo! en toen viel, het doel, op Ae voet van Arie1. GDS profiteerd.e en-
kwa.:n terug op 3-3.
IJNS El+: von veer heet simpel van Dt ltrO net B-0. Maar, vaer varen d.e shirts nou?? 0p I4Np.

-eèn 

paniek en goetl gespeeld.
LENS E5: vaB echt kansloos tegen een veeL beter RKAW. llie veet gaat het zaterals.g beter
op.

GDS E2 - LENS E6: 7-2
II0I, EoI, HoM! HiJ hebben gewonnen ! Een schitterende spannende vedstriJtl. Het kan tlus
toch! Il-s er maar líordt overgespeeftl en opgelet. Gefeliciteerd karJers JuLlie heblen het
saEen ged.aa,n. Volgende week ueer chlps?

De Juicheide ouders, 
i

P,S. zÍe ie ny ïel alat gediploneerde leiders er meer van terecht brengen. f

LENS Ft - H.B.S. F2 5-l+

Hadden ve tle rorige keer nog net net 1-0 verloren tegen dÍt HBS, vandas.g moesten we d.e,
-goetle voortgang yan d.e afgelopen veken proberen rraa.r te naken. De rrco&cht' van HBS ver-!
teLde vol trots alat ze bovenoan 6ton(Len en liet uitslagen horen tÍaer je oren van gingen
klapperen. Dat beloofde alus een primÍr pot te vorden. En u tegrlJpt het al, dat nerd. hei
ook. H3S ging fanatÍek er tegen aan en'stontl.na enkele EinuteD aI op een l-O voorsprong.
0h nee hè, ging het dool nlJn hooftt, koppies onhoog Jongens, vant we kunnen bet! En ja
ïeI hoor tle uachine van LENS ging Lol)eD. Achmetl, tr'redtly en onze invaLLer MichaeL schoten
tle netten er haast uit. Masr ook llBS had er zin in. GeJ-ukkig stond foDqr a1s een leeuvL
te keepen. PrinB boor! Tot dÍie keer toe haalde hij een imafl-er uit'ziJn goal. Prina t

hoorl Langs de l.iJn verd fanatiek neegeleefd en dat hiel-p onze jongens tloor tle rooeiliJke
]à€,tste perlode heen. Toen Jan affloot ging er een zucht van verliehting èoor ne heen.r.
Ik Llep op de 'rCoach'r van IIBS af en Í!s.g hem met gebogen hoofd op ne af komen. Je $DeptÉ
lrel dat ik net opgeheven hoofd. op ben af stapte, Wat vas ik trots op miJn Jongens
eiae,.,....ook een beetJe op Jan. Eet veltl was nogel glad, dus gevaarlijk voor d.e beken-
de gliJpartiJen van Jan, maar nee hoor, dit keer niet. f'sntastisch JaD. !

He.ns .

IENS F2: met de scout van Spa.rta langs d.e liJn (???) voor een speLer van Dyne.no .

Tg--liEt: t ) staL ons F2 de sbow en ïoD met 3-2. Onze spelers ziJn niet te koop! ! !

F3 - Qulck: l+-1
Hallo Jongens het ging veer els vanourls. We kïameD vef echter door een eigen doelpunt..
MeEr ve kwanen sterk terug door goal-s ven Michael. 2x, Cocky en Bria.n. Er verd. hard. ge-t
werkt. Dus dan kan het Diet ultbliJven tlat rle beLoond vortlen. Iedereen vas er veer. Ho'-
pen maer tlat het zo bl-iJft,, Jongens, ve komen er heus ve], :

Cock Sr.
LENS FI+: BAS vas gelrooD sterker en won tlanook net 5-0. Jul-}ie detlen goed Je best.
IiE§=U.: bij quick Step6 schoten enkele jongens trel_ heel herè. Dat ïas niet eerliJk en
noest eigenlÍJk verboden vord.en.

I
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DE LENSREWE
}IEEK3I,AN VAT DE VOXTBAIVENEN]GING LENS

65ste ,;aargeng nuurer 29, 27 februarí a992.
tí* * iÉ tÍ ** * tÉ*** * ** *ri{t ti*t{lË** ti* # t+** *lt* tËti.* ti*tt r{*t* l+l{* litë* lHtt( lfilL**tt* *+*L ll* ll lÉ** lH§*r lt *tf r+ f ltia,tlt** *ftf itlt
OFT']CIEEI,:

Deze veek even geen oieuvs uit d.e bestuurska.[er, Diverse oorzaken zÍJn ïrier debet aan
d,och de befangrijkste oorzaak verd. veroorzaakt door l4artin leyendekker. Deze Martin is
de laatste ïeken aardig aan het. klussen biJ LENS op de msaröagavond.. Klasse I'{artin. Ken-
nelijk had hij tieze avond no6 de vedstrÍJd tegen CroBvLiet in de benen, TiJtlens deze
verkzaa.Í*reden daald.e Martin neer van zÍJnT erktrap. ïier:biJ landde hiJ pe.rdoes op de nie
bÍj nanne genoe:nde. attachékoffer van ons bestuurslid. Wim Kouvenhoven. Alhoevel Je op de
geregeld. een olifànt op zorn koffer ziet staan vaarbi,j geen noenenswaard.tge schade op-
treed.t, l'as het ih dit geval tot8al anders, nesultaat een conp}eet vernielde attachékof-
fey. In de hierd.oor ontstane emotie ïiep Win no6 ve]. of .hij alit niet bèteI bij d.ie nuÍ,ne
10 van Cromvfiet had. kunnen doen, maar dÍt herriep l,lim terstond. Maar a1 met al had
Martin toch even in een onbevaakt ogenblik het teleid van IENS op deze avond in gruzele-
nenten geschopt. Vandaar even geen nieuvs uit d.e bestuurska[er.

.Redectie.

Yan de redactie
Afgelopen zaterd.a6 '$raren ríe op LENS a} ]eek het vel- of Escamp plotseling uidden in Sibe-
rië 1ag, Ja het vas echt fris en koud Langs de lijn. onaler het toeziend oog van de A-
jeugdselectie za§en .;ij eerst B1 aan het verk. Buiten het eerste haff uurtje verden vii
ook daar niet echt warE van. lls. een eigen doelpunt, die overigens fraai verd. Íngeschopt,
zakte 81 e\'en Het en liep tegen eetr 2-0 achterstend op. Alhoevel 81 het daaïna nog vef
probeerd.e lukt het niet echt meer, l{at wel verrnel-dingsvaardig wss het feit d.at er een .

aantaL J eugd scheids:'echters langs de l-iJn stonal. Lateï uerd d.e reden ons tluitleli,jk. Bii
B]. Has een vrcuveliJke scheidsrechter &angesteld. Wij noeten eerlijk zeggen dat ziJ zeke
niet slecht Íloot alhoevel soumi6ie spel-ers daar natuurliJk anders oveï denken. Wat te
denken van Robert- Pronk. Noïmaa1 hoor Je nimmer een onvertogen woord uit zijn mond rol-Ic
en ook in d.eze weCstriJd hoorde je niets leliJks uit zijn nond. Hij stond dan ook heel.
knullig te kijken toen deze vïou\íelijke scheid.s hem een ind.irecte tegen gaf. Robert Hil--
tle nemel-iJk een lrachtig schot op het vijandel-ijke doeL Los laten doch helaas het nis-
lukte zijn doelpd8ing strand.d.e zo ongeveer bÍj de hoekvLag. Het enige vat nolert toen
vÍlde uitroelen vas: "Kortveg Uiternate TeLeurstelfend'r , doch hij gunde zich daar Been,
tijd .íoor en, nobert kennend.e, korte hiJ deze z,in af, waarop de scheÍds hem een Índirec-
te tegen gaf, Lu}Iig hé! Hierne zagen viJ 41 teger] rivaa] V-[JC. Gezien de resultaten en,
onstabdigheden vaI 41 de laatste veken varen viJ toch vat ongerust omtrent deze wedstrlj
Edoch, onder ]eiding van Eniel en Fred vonden d.e Jongens elkear en de juiste insteS-1in!
vas er weey. Metreen goede voorberei<líng begonnen de Jongens van A1 aa.n de kl-us. In de
.eerste helft zsgen wij een tactisch en aanvalltend. sterk LENS. Janrner dat de kansen in d.e

1e helft niet benut verd.en. Maar wet heel eïg opviel was dat A1 weer één tean was. Na d.e

rust kvaru LENS via Patrick (eindelijk) en ,liiury' (pracht ige vrijetrap) op een 2-0 voor-f
sprong. Toen bleek det LINS even inzakte en dall vas eigenlÍjk het gevolg van het hoge i
tenpo dat daarvodr gespeeld vas en het gevolg van de tactiek net veel posit ievisselingèn
YUC kvam terug op 2-2 door een veggever van de scheids (strafschop) en een stuiterendei
bal op de verder foutl.oze Dennis Pof. Dat tte conditÍe van de niet el te vaak trainende'
Ito toch wel- goetl zat bewees hiJ door als een streep vanuit ziJn ei6en 16 rneter naar het
stra.fs chopgebied. van YUC te sprinten. Ilet was alleen J ajm.ner en dom dat het deze keer
niet, om ziJn toch níct geringe voetbalcapac iteiten ging. Met 10 Ban verder en zelf een
ninuut of vijf ret negen man toonde A1 toch een dosis karakter. Met Daar onze snaak één
onnod.ige doch terechte boeking hield I,ENS de tegenstander onder druk. Het resul-taet .l

hiervan was dat 'LENS in de s.Lotninuten vie" Jeffrey terecht uret 3-2 VUC versl-oeg. Jongeirs
6a zo door en vie rreet gaan jul-Iie toch nog net een prijs aan d.e haal. En dsn de zond&g.
L,ENS 2 speelde thuis tegen Hilhelmus, inderd.aod het ouwe pl-oegJe van onze selectie trai-
ner Maarten Bog. IJENS 2 miste een aantsl vaste kr8,chten, dst LÍerd opgevuld aloor jongens
van de A1, die dit perfect deden. Voora} Dennis PoL dle een zeer attente vedstriJd keep-
te. Een gelijk opgaande eerste hefft vaarin zeer geconcentreerd- werd. 6evoetbaltl. verd. ;
afgesloten met de bekende brilstand. De tveede helft eigenLijk het zelfde treeld, echter
na een actie 6 16 van Eoen ïist Yvel de 1-0 en de zo belengliJke 2 punten binnen te
schi-eten. Een perfeci:'e prestatie.
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I
t
a
!
be felicitaties gaan dus nas.r John mirar zeer zeker ook near de speiers die er echt voor'
geknokt hebben. óver het eerste kulnen we kort ziin. ondanks de in g.rote en enthousias-
ïe aanvezigheiat .'.en LENSeT§ speelde LENS een bar slechte wetlstriJd. De komende tvee
-weken zijn ,,2e" vríj. IIard ïerken voor de periodetitel dan maar'

Betl.

E en J trofeé
on8stleden zondag vonden vij Jan Gerritzen bereid on de punten te geven

behorenale verslag te n&ken. WIJ vinden het trouvens vel toev€.11i9 tls,t JiJ
,nog niet zo ETilze verleden menige verd.ed.igÍng souverein leidde, deze Hed

tleelde veg.r onze verdediging nou niet bepaald souverein opereerale ' Jan be

en en het verslag.
l'sch en een zonnl zon CrouvlÍet LENS l+-\ . "1

en het d.aarbiJ
, die in het
striJd beoor-
tlankt voor.de

ns in handen2l ninuten schoppe n troef, voóröat <Ie scheidsrechter de tedstriJd enigszi
gt na, veel te late, boekinge! voor CronvLiet. IENS Leidt dan net 2-1 ne aloelpunten

Fred Spa en Patrick Bosrnan en heeft Cronvliet een èountergoal ne' sl-echt t erugverde-
n bij een su]-lig genoIlen LENS hoekschoP. Nog 2 oPgele gde kansen hebben ve tussen-
s niet kunnen benutten. I,ENS heeft ( zonder Puist'er-v/à La., "n 

J. van Ío1) noeite
het klachtvoetbal van Cronvliet, naar sLuit uiteindeLiJk de 1e heLft nog YoordeLÍB

af na een fout van Soberto (2-2) en een mooie ].ob val nosnan (2-3). De pauze brenBt geer

rust iu het LENS-SPe1' De verdediging ïom.meLt. 3:3 ns, een onnodi8e poging tot het op-
zetten van de buiteusP elva]. De aanvallers verzuimen CronvLiet op 2 Eoals verschil te
zetten, nadat Maarten oP lrinst gokt net het offeren van een verdediger. 3-h lukt nog

ve1 door Marco Enillich na een door l4aurice Schuurman prachtig opgezette conbinatie uet
John van Tol , maar cle besLissend.e 8oa1 bliJft uit: John van To1 schiet recht op de Aoel'
man en Marco nist ne'.een mooie solo' [-)+ nadat Boberto en' Ed$ard. ate buÍtenspelstaande

I

-. spits niet genoeg hinderen, In tle laatste minuut lrist Patrick Bosman de riante k8:rs oB
"eèn hattrick en vinst voor I,ENS. Door de $inst van DSO op 3TC zal LENS 1 zich moeten

richten op ee'n ( plaatsvervangenrle ) periodetitel. De leatste ! vedstrijden moeten SILV

en HBS op achterstard gehourlen vorden. Een ruime over!Íinning op DSo nÈ8.9 ook ! t l,ret de

juiste instel-ling en ploegdicipline moet resul-taat haalbaar ziJn.

. Succes boegeïenat. J", Gerritzen.

VAN DE T'ORMATIE

Achter de schennen wordt door de corflnissie nog steeds het nodige overleg gevoerd en drul
gesfeutelat aan de vorming 1/an eea nieuw bestuur. llet is nu eenmaal zo det on alles Soed

ie laten verfopen er nogal vat gespreklen moeten vorden gevoerd. ook een deeL van oaart
za1 hieraan Horden besteed eE, vooïzover atit no8 niet is gebeurd, zuflen viJ met e1Ie',

betrokkenen, aIs hun reactíe dat ter,min ste 
. 
aangeeft , kontakt opne$en en een gesprek aI-

Íangeren. Nog even gedulal tterhalve voor diégenen die naar een eínd.resultas.t hunkeren 
"De àntwoorden op d.e enguetevragen ziJn inmiddels ook in kaart gebracht en vanaf volgen-

d.e rreek hopen viJ u een beeld te geYen van d.e zaken die door de d.eelnemers voor LENS

en haar Led.en van belang worden gevcnden.

I
!

I

I
I
I
k

1

I
Dankbètuieine

,WiJ danken f8.ni1ie, vrÍenden en kenrrissen voor d.e hartelíJke bewiJzen van medeleven,
dià uiJ na het overliJd.en van onze -.ieve man, vBder en opa - llfM VERHEGGEN. - hebben

ontvangen. De grote beLangsteLLing tiJdens tte H, Mis van Reguiem en de crenatie en ook

de vele brieven, hebben nij als troost ervèÍen.
:

Lia Verheggen-van der KraaY

. Hans en TJ its
" vera en FlorÍs
i Hilna en Si oerd

de kleintJes. ,

25\7 St r s-Gravenhage, februari 1,992

len llelderstraat 39a.
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Klaver.iassen en Jokeïen.

VïiJdag 28 februari is het ïeer zovèr. Het 2e gedeeJ,de van het klalrerj as/J okertoernooi
gaat veer van start. AIs u het eerste gedeelte van èit toernooi gemist heeft, Seen nood
'want de avondprijzen gtaan ook nu lJeer borg voor een spannenae striJd. ook nu kunt u
veer bewijzen det je nÍet persé goetl hoeft te kunnen kaarten on het toch gezellig te
hebben. Dà priJzen van ale loteriJ ziJn al}een aI de noeite rÍaard on deze avond.en te be-
zoeken, zíJ overtreffen royaal de priJzen van het kaarten. ]loudt u nog even rekeaing
net de voJgende data: Le avond vriJdeg 28 februeri, 2e avontl vríJdag 13 naart, 3e avond
vriJdag 27 naart en de slotavond vrijdag 10 apriI. Laten ve er gezell-ige avonden Ían
maken. Tot vriJ dag.

r Jos Witting - Jan llam.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOIEI,I ZONDAG S

bDDDDDÈDDÈDDÈDDDÈDÈÈDÈ

Uit sLagen zonalag 23 feburari
CronvLiet l - LENS 1
LENS 2 - Wi]helous 2
LENS h - DHTJ 3
Archipel 3 - IENS 5
LENS 6 - NKSVM ?
IENS T - o1iveo 11
HBS 12 - IOWS B

I

Zaterdag 29 febqug,É
r)r , OO uur KI\,ID l- - IENS l- vr .

I

Wealstrij dprogïamma zonda

\-l+
1-0
afgek.
0-0
9-,1
L-6
l+-3-

1 moart
LENS 1

11.00 uur UVS 2
1 - vriJ
i - LEu\s 2 6to/1,052

vr
562/3035

628l3r9>

das B uaart )

B.A. Sbarnrood
n.n.

F. Minha da Sllva
12 . 30 uur l.lilhehïs [ - LEN
10.00 uur KiJkduin 3 - LEN

SI+

J
J
SB

I,ENS 6
IINS ?

10.00 uur Zoetermeer 3 - IEN

- vrL
- vrl

n.n

Wedstrijdpro amma volgende veek ( zon

l-1 . 00 uur
10.00 uur

TENS 1I
],ENS 2 i
LNNS l+ I
u-L1VeO ',b

- vrij
- vrÍj
- Den Hoorn 3

- LENS 5

- vrij
- DSo 11
-BTC6

55\13029
,62130\o

626/3225
6?8/3233

íel: 02522-30989
tel:070-3\61088
te1:070-3231390

INNS 6
11.00 uur IENS 7
11.00 uur LENS B

OPSTEI,].,INGEN.
LENS 1 t/n B als
Afschrijven
IENS 1 en 2
IENS l+

IENS 
'I,ENS 8

bekend,

bij tle trainers
M.. vd. Meulen
W. Heijnen
R. Bergenhenegouven

n ,n.
n,n.

n.n,
n.n.

(zie onder ) .

LIGGING TEBREINEN:
UVS - sportpark t'Kikkerpolder I' a.d. oegstgeestveg, Leiden, iiel: O?1-1?I+OB3
l{i}hetunus - Westvlietweg 55, LeiCschendam, teI: 0704866195
Kijkduin - sportpark "Kijkduir", Kijkduinsectreat, te]: 070-3258258
zoetermeer - Bisschopsberg, recreetÍegebied l,lest, Zoeterneer, tel: 0?9-r20l+0\.

I

El-ftal bi.j eenkooJt r,uus 8

Woensdag )+ maart aanvang 2l-.00 uur is er een elftalbiJ eenkomst voor LXNS 8 om het nod.ige
uit te praten. opkonst is verplicht. Vervocht vorden: R. Keus' H. Aydogdu, B. vd. Boo-
gaardt, C. vd. Boogaardt, K. van DÍemen, .). Laners, G. lítulder, I. Siliakus, A. Smit,
J. Witting, I,. vti. Berg, J. ?ronk. Tevens zal een SEKo lid aa.nwezig ziJn.
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AfschriJvingen zull-en al]een in uiterste noodzask geaccepteerd ïord.en. In ieder geval
zal er een boete van J 25r- worden opgelegd die in de spelerspot Sestort zal- worden.
AfschriJven (en innen'van de boete) biJ R, Bergenhenegouven , tel: 323L390.

Stand kiasse lr C!&lggsg,
CronvlÍet
Kon llw
I,lassena&r
BTC
WIK ^

BÀVA

DSO

IENS
BTC

svrv
}IBS
NAVA
Kon. IIW
Kranenburg
WIK
Cronv.Iiet
llessenaar
VVP

1T-30
:-'l -21+
7't-2\
t7-2L
16-20
t6-L6
1T-16
l'7-15
u-11
1?-10
7T-9"
7T- 6

t+7-tt
36-79
30-l-B
30-23
23-18
26-zB
2B-31
30-30
L6-26
23-l+l+
20-30
t_6-\1

- IJENS

- HBS

- VIIP

- DSO

- SVLV

- Kranenburg

\-4
0-1,
0-2
1-?
0-1
L-1

1.
D

J.
\.

6.
7.
o.
9.

t_u.
11.
12.

Stend 3e periode: Stanal 2e periode:
1. DSO-.----6-12
2. I,ENS 6-10

+l_3
+11-

De Veur
De Veur
Loosduinen

1

2
l+

5
6

DSO

SVLV
LENS
HBS

+7
+5
+2
+2

-B
-6
-<
-6

L
h
l+

\
. Kon. HW l+-5 *3
. BTC \-lr -1

t5-3-r992 ( inhaal 2e perlod.e

Progrs.Ena:
't3-a992

RAVA - I1SS

1B
R1C
n38

a2D

LENS
BTC
WIK
Cronvliet

_Kranenburg
RAVA

- DSO

- Wassënaar
- Kon, IItrV
_ HBS

-wP
- SVLV

LLb btr L Ir lJ lJb lrL l,tlr L atlt

Z ZAALVOETBAI Z
lJt! L IrL b L L L t! L b,! L L b t)

WedstriJ dprogr arana 2 tfm 13 maart
Maand.ag 2 naart
20.20 uur Suytenrod.e 1 - IENS l-
l-9.1+O uur,Suytenrode 2 - LENS 2
19.00 uur FC The Bonbers - LEIÍS l+

woensdag 4 maart
- LENS 319.00 uur HIíSH )+

Zaterdag 7 maart
19.00 uur IENS 2 - Bolnestoernooi, Rottexd.a.'n,
Verzalnelen: 1ï.15 uur biJ A. Kuypers, Mient )+59.

MaandaB 9 roaart

Zuidhaghe

Ie Schilp
De Schilp

VeLd. l-
Ye].al 2 '

20.30 uur LENS 1
19.00 uur LnN§ 3 t€

DÍnsd.ag 10 na&rt
20.30 uur LENS 2 *

Lieging S hall-en
De Veur
Zuidhaghe
De Schilp
Houtrust

- Sijthoff I'ers 1
- Sijthoff t'ers 2

1B
R2D

- TKAW 5 R1C

- lriJk LP, nokkevee[, Zoeternëer
- Melis Stokelaan 1U 0l-
- Sportpark "Irene", Schaapveg, nijsuiJk
- Hout"ustweg 108.

+ LENS 2 en 3: zel-f scheitlsrechter leveren.

ll

Iout"ust Veld I

)



LLltLLL L L L LLLIT Llr trlrtJlJLlJL L LrL lr 1rlr lr IrtJlr L lrfJ IJ. r LIJIr

Z I,ANGS DE SPOBTEN VAN DE Z.}4.I,ADDER Z
IJ IJ IJ lJ IJ lJ lJ IJ IJ lJ IJ IJ L b IJ lJ L IJ lJ L IJ I' IJ L ZZZZZZZZZZZZiIZZZ
UÍtslagen zater 22 februari 1992
Wassenaarl-XENS1 1-3
Devjo l+ - IENS 2 2-I+
Dorr l+ - I,ENS 3 3-O

Progra.nme zaterdag 29 februari 1992
1)+.30 uur LENS 1i -'HS Texas DHts

Programma maandag 2 ma8;rt l9g2
19 . 30 uur I,ENS 1 - tr'eyenoord

Progrs,mma zaterdag 7 naart 7992

de WiJ s

C.fl. de Hey

G.J, v. Soest

oorlIoo5

(vr. ) tr

005/7009Ll+.30 uur Kanraan 1
I

VAN HET JEUGDFBONT

- ].,ENS 1

Algemeen konta,ktpersoon : ?au1 v.d..Steen, Chopinstraat AO3, 25r]- SV Den Haag.
I tel: 39?015\. BÍJ eeen gehoor: 36351,18 tr'red Grens.

l,ledstrij dprogranma A-B-C-D-E en I Jeugd.

Afbel-.Ien voor onderstaanale uedstriJden aLleen bij Paul v.d.Steen (39?0151+)
zo snel mogeLÍjk.doch uiterlijk voor vrij dagavond 19.00 uur. BiJ geen gehoor
bellen naar Fred crens (3635\18). In uiterste nood nog op zaterdagmorgen op
IENS (366131)+) ni B.OO uur bij iernand. van de J eugd.konrnis sie.

IElftaI d.atum aanvànA tecenstander uit/thuís terrèin/vel-d. san. k.Lens
A1

B1
B2
C1

,o
)o

29
2()

h
6

)o
L
6

)+

febr
febr
febr
febr
febr
Ítrt
mrt
febr
mrt
mrt

rnIt

12.30
1l+ . 30
10. )+5

10.30
10. )+,

r.6.00
18.ob
11,00
16.oo
lB.OO
12 .00
1)+ . 0o
10 .00
1)+ . O0

t0.00
1)+ .00
10 .30
th .00
12 .00
12 .00
11 .00
12 .00
11.00
l_2 .00
o?n

L2 .00
11 .00
l_2.00
10.30
12 .00
' 9.30
10.00
10.30
10. 00
i

A-Do A2 thuis Y1
DevJo 42 thuÍs V3
Sliedreeht 81 thuis Vl-
Loosduinen B1(vr) uit lqu.desteiJn
ADo C2 thuis V3
Pannekoektoerncoi op IENS (zie kopy )
Schaats /eet Íesti j n (zie kopy)
Vred.enburch C\(vr:)uit Vredenbruchveg
Pannekoektoeríooi op LENS (zle kopy )
Schaat s /eetfestij n (zie kopy)
GDA DI (vr) uit MadesteiJn
Pennekoektoeïnooi op LENS (zie kopy)
GDA D2 (vr) uit Iv)adesteijn
Pannekoektoernooi op IENS (zie kopy )
GDa D3 (vr) uit MailesteiJn
Pannekoektoernooi op LENS (zle kopy)
loosduinen Da(vr)uit Madesteij n
Pannekoekto(:Inooi op IENS (zie kog)
AnO XI (vr) uit ZuÍderpark
Pannekoektoelnooi op I.,ENS (zie kopy)
IIYV E2 (vr) uit Hoogenhoucklaan
Pannekoektoernooi op LENS (zie kopy)
3X0 E3 (vr) uit Zuiderpark
Pannekoektoernooi op IENS (zie kopy)
l,aakkwartiex El+ (vr )tnuis Yz
Pannekoektoelnooi op IENS (zie kopy)
HVV EB (vr) uit Hoogenhoucklaan
Pannekoehtoernooi op IENS (zie kopy)
LaakkuartierEr(vI)thuÍs Y2
?onnekoektoernooi op LENS (zie kopy)
Le.s.khwertier f'2 ( vr ) thuÍ s V2
Pannekoektoernooi op IENS (zie kopy)
Laakkwartier f'3(v:: )ttrui.s 1í2

Pannekoektoernooi op LLt'lS (zíe kopy)

11. 30
1l+ .00

9 .00
9.30(auto)

10 .00
15 .30
17.\5
10.00( fÍets )
f5 .30
u.\,
11.15 ( auto )
f3. 30

.15 ( auto )

11.1! (auto )
11.30
10.00( auto )

11. 30
10.15(auto)
r.1. 30
9. 00

11. 30
10.00(auto )
11,30
10, 00
11.30

9. 00
9. 30

10.00
9. 30

c2

D1

D2

D3

DI+

El_

E2

n3

x)+

Ë5

E6

F1

F2

febr

2! febr
l+ nrt

20 fahr
l+ nrt

29 febr
)+ mrt

29 febr
ll nrt

29 febr
)+ mrt

29 febr
L mrt

29 febr
4 mrt

29 febr
)+ mrt

29 febr
l+ mrt

29 febr
l+ nrt

29 febr
\ mrt

)v
t5
30
\5
30

o

13
9

13
9

( auto )

to)au



FI+

T'

29
It

,o
l+

20
!

febr 10. 00
10. 00
12, 30
10, 00
12.30
10.00

Al0 E3(vr) uit
Pannekoektoernooi op LENS
LENS I'5 (1rr) thuis
Pannekoektoernooi op I,ENS
LENS I'l+ (vr ) thuis
Pannekoektoernooi op IENS

Zuiderpark
(zie kopy )

(zie kopy )
,l?

(zie kopy )

9 .15 ( aut o )
9.30

12 .00
9.30

12.00
9'30

nrt
febr
rnrt

brfe
nrt

BIJ ZoNDIRHEDEN 3

-aaDwezig JuLo vanaf B.l+5 uur: A. vd. Donck, M. Reuver en P.'vd. Steen
-gaarne oud.ers met vervoer voor: I,ENS B2rD1rD2rD3,Dl+,E1rE2,Xf ,E! en Fl
-er wordt in de meeste gevaL.Len norrtraal- getraind. van 2 t/n 6 maart. Zie kopy! I !
-a.s. zaterdag 29 februarÍ sl,uit de ÍnschriJving voor ale ïeisJes. Zie kopy! ll
-lees onderstaande kopy heel goed aloor.
-opstellingen els bekend Bet uitzondering van:

o LENS
o LENS
o ïiEI\lS
o IiEI,lS
o I,ENS
o TENS
o I,ENS
o LENS

aonder
zonder
zonder
zonder
zonder
met H,
zond.er
zonder

6)
B1

J. Bernadina en D. JongeJan
tr'. Al-ladin, P. HerreviJn, R. Ja.nsen, M.
B. 0lsthoorn
J. Iiets en G. Westerhout
M. de Kok
Gieben
!1. ter Linden
0. cokgul (2x)

de Kok en M. Meurink

1L.30 uur
9.30 uur

l-0.00 uur

E2
E3
15
F2
II+

IIeren leiders
A.s. zaterdeg spelen 41,42,81 en C1 een korapetitielred.strlj d. De overige elftau-en spe-
len een echte vriendschappeliJke wedstriJd. Iliervoor hoeven geen ruilfontrulieïen inge-
vul-d te vorden. De kdartJes kunnen tlus op LENS bliJven. Gaerne wel, even na afloop d,e
uitslag cn eventuel-e bijzontlerheden vermeld.en, Veel plezier.

Afgekeurd of niet? ?

!e spelers van A1,A2,B! en Cl kunnen a,s. zateralag bij tvijfelachtÍg veer viè Lokatel
TV, de Haagsehe Coursnt TV of via Teletext yanaf t B,L! uur zien of hun wetlstriJd tloor-
gaat of niet. De overige spelers mogen vanaf I 8.30 uur (niet eerder en nergens and.ers
heen) naar LENS bel1én te1: 366131h cf hun vedstri.jd. doorgaat of niet. Bij algehele af-
keurÍng verken ïe onderstaand. scho,dullprogramna af:

Sanenkonst LENS
11.30 uuï IENS A1 en A2 trainen
9.30 uur I,ENS B1 en 32 trainen

10.00 uur LENS Cl- en C2 traÍnen
ï,ENS D1 t/m f5 zíJn bij algehele sfkeuTing eens ]ekker vrij. De afgelopen periode is
er volop gevoetbald en getraind en a.s. voensdag is er imners weer eèn panËekoektoer-
nooi op LENS.

PannekoektoerDooi Yoor CI t/n I'5

Zoals geschreven vorige week organiseren uij in de krokusvaks.ntÍe op voensdag l} maart
een pennekoektoernooi voor C1 t/m I'l op LENS, Er vordt eerst oBd.erling gevoetbald. Niet
echt on te winnen Baar ve.l serieus. Gespeeld rrordt op kleine veldjes (sixes). Ne bet
voetbaLlen (! L 1/2 uur) lekker pannekoeken eten. l.Ie verwachten natuurlijk a.IIe speler€
en Leid.ers van CI t/m F5 a,ant er vorden zorn 600 pannekoeken gebakken, Hufde aan d.e
noeders/vaders I l eL bi j slecht veer even naar LENS of het doorgaat of niet . Vanaf
1 9.L5 uur is LENS te bereikèn onder telefoon 3661)113. Oh je, íedereen zorgt zelf voor
een sporttenue. Tot woensdag.

Sg4qtseq/etetq fropl fj§S C1 e4 C2

Voor a1le Jongens uit de C-klasse or:geniseert IENS op vriJdag 6 maerr, een ]eule a.vond.
Jullie worden op LENS om 18.00 uur ontvargen net patat en vat erbiJ, I{ierna een pa.s.r
uurtJes schaatsen op de Uithof. Dsàrna veey naar IENS om de honger nog vat te stÍLlen.
ïet schaatsen moeten juJ-Iie zelf betalen. Dat kost drie gulden per peïsoon. Opgeven za-
terdag bij Inge v/d. Berg. Geef dan ook direkt op of Je va.r'kensvlèes nag eten. Da.n kunnen
wiJ deer rekening mee houden. Niet vergeten dus om zaterdag geld mee te nemen. Heb je
geen schaatsen probeer ze d o,n te l-enen.

-6-
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Reisjes einde seizoen

Zoals ve aI eerd.er schreven s1uít op l naart tle eerste inschriJvingr voor d.e rei.sjes.
Wij inventariserén d.an met velke tea:ns ve op reis gean. Idaken lre nu de balans op 6an
gaan IENS B2,C1,DL,D2 en de E-selektie op stap. Van A1 en 81 ziJn nu nog echt te ueÍni6
aanneldinéqen binnen, Tot en net a.s. zaterdag hebben ju1líe d.e tijd on je op te geven
door Í 20,- te betalen. ïan de overige teams kregen wij helemaal. geen respons binnenj
líel zijn $e op dit moment aan het onderzoeken of ve met de D- E- en F-klassers alie niet
op reis gaan aen het eind van het seizoen toch nog een dagje weg kunne naar een pret-
park of iets dergelijks. Meer nieuws vo1gt.

I

Kontributies
Enkel-e veken ge
.Leden om de kon

I
Í

l-eden benad.erd.en viJ middel,s een brief een aantal ouders van'onze Jeugd-tributie over dit seizoen te betalen. ons verzoek vas on d.it voor I maart

Looptraining
0p donderdag 2T febïuari verwachten we de A- en B-klassers on 19.45 uur omgekleed op het
veLd voor de Looltïaining. fn de krokusvakantie, donderd.ag I maart, is er gggg loop-
training voor de1.C- en D-kfassers. lleL een lreek l-ateï nI. op 12 maart.

TIalniígen krokusvakentÍe

Klaverj assen

te d.oen. Lan6 4iët iedereen heeft gereageerd.. Gaerne a..s. zaterdag kontant op IXNS be-
talen. lie hebben immers a1 3/\ van bet seÍzoen er oi zÍtten.

I

A.s. vrijda6;avond, 28 februari, is er weer'een gezell-ige klaverJa,s en jokeravond op
LENS ' Natuurliikl ziJn de ouders van onze jeugdleden ook van harte velho6. Klaverjassers
moeten zelf vooI, hun m&at zorgen. 0n t 20.00 uur +,7ordt eI gestart. Voor meer nieuws zie
elders in deze l,XNSret'ue,

Irn de krokusva.kant Íe, 2 \/n 6 maart, gaen d.e ueeste trainingen nornaal door. A11eei.r op
woensdagrnÍddag l+'rnaart is er geen traíning voor de c- D- x- en F-jeugd i.v,m. het panne-
koektoernooi. Ook op donderdag ) maart vordt er niet getraind door de C- en D-jeugd. r

i
Bespreking E2 t -.

A.s' zaterda§ is,er om 13'30 uur op LENS een korte bespreking met de cuders van de 6pe-
lers van LXNS E?. We hopen dat iedereen ook aan-wezig is op LENS. .l

UÍtslagen J eugd I

ITENS A1
BTC A2
LENS 81
LENS 32
LENS C].
LENS C2
LENS D].
SEV D1
I]aakkwalt ier D3
LENS D!

-vUCA1
, - I,ENS A2

r- Quick 81
- tsohemen B1
- Delfia Cl-

- NAS C].

- A.DO Dl
- ],ENS D2

- LENS D3

- Scheveningen D2

DevJo EI
Te Werye E1 .

H3S X3
SEV E4
Senper ALtius E1

Quick E6
IENS F1
LENS I'2
LXNS F3
LENS Fb
LEIIS F5

-,LENS El
- I,ENS E2
- TEIIS E3

- LENS E)l

- LXNS E'
-- LXNS E6

- Duindorp SV Fl
- nHDEo tr'2 _

- ODB T'2

-. Fu11 Speed Fl
- Cromvliet tr'l

3-2

n-?
"l- L

0-,
0-10
0-3
o-,
2-L

IENS A1 : vorige Íeek (te) veel- kritÍek. Nu echter een heel ander LENS AI. IÍa een gezel-
lige Iunch, luidiuchtig op de tribune bij Bl-. Kortom een gedegen voorbereiding. Het ver-
volg, tle _vedstrijd-, was heerrijk on te zien. Een biJzond.er grote inzet gekoppeld aan
heer aardig voetbal, Ai. ging echt voor de vinst en dat lukte. .rn d.e tveede helft nog
even onnodig in de problemen naar .me-u 10 spe]exs toch nog 3-2.gevonnen. Ga zo door.
lEI§ A?: heeft echt matig overlrinterd. De minj-nale trainingsopkomst op de .vrij dagavond.
Z"Ï-frIËr ook eenlrol in ipelen. Kon op Jongens. Trainen r,oàrt'§r 

-àorr 
ii; en voettatren

kunnen ju]lie echt beter, Laat het \.reer eens zien.
LENS 81: speelde, het eerst half uur zeer gedïerren en aanval-Lend tegen Quick. Ilelaas geen
doelpunten. Ds.arna in korte tijtl ineens net 0-2 achtei. Ever1 paniek maaï na rust ging 81
veer richting het doel yan Quick. I,Ieer geen doelpunten en Eret 0-3 verforen. JaJÍrler,
maar moed houden. hoor,

i -7 -
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' I+-3 (

.6-2
1-1
0_7
2-7

. 3-].
4-0
3-1

. 3-1 .'
0-1 
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LENS B2: eveu een paar wriend.schappel-iJke potJes.' ook Bohemen vas te zvak voor Jul1ie.
toch zagen ve enkel_e nooie kombinaties en doel?unten. zateTdag Loosduinen en dan op

? naart de topper tegen TAc' 
an te nerken ofLENS CI: vat een superspits hs.tl DeLfía. op ale 0-5 netlerlaag vas veinig e

fret moet ziJn da,t eDkele LENsspelers niet voLdoentle ïij tle 1es uaren. Maar deer hebben
we bet 4.1 eerder over gebad-
IXNS C2: tegen een A-B-C- conbÍnatie van ïAS. Dit kan niet ale bedoeling ziJn van een wed

striJtl. Korbon: geen gein a&n en snel vergeten.
tiEliS »t: eeD leuke wetlstriJd teBen ÀD0 D1 vaerin LU{S eiadel-iJk veer eens tot leuk Yoet-
bal kwa.m. Zatertleg een vat nindere s'terke tegenstanaler.
IENS D2: $on vriJ gemakteLiJk op het koude, open conplex Íen sEV. Via leuk a^sn+al]end
voetbaL verd SEV DI net 5-0 verslè8en.
LENS D3: een te harde vedstriJd bj,J .r.,s,BkhÍartier - I'Ierineer lazen ve dat ook veer eertler??
WaJ fret niet vorige veek biJ A1. D3 ïerd ook afgebluft en verloor met 2-l-.
LXNS Dl+: tegen koploper Scheveningen Lukte het nièt echt. Dennis Tieze keepte af6 een
Ïeeg* n""r noest toch 5x viÀsen. Ook een leuke sport [B.ar niet op een voetb&Iveld.

LEIiS DL - ScheYeninaen i L-5

De eerste helfb ging prima en beÍale elfÈBl1en waren Fven sterk; er ïeral Sevoetbaltl en v€
kTegen genoeg kenben om te scoren naar. dat vergaten ve even te doen. Wat Ju11ie in de
tveetle helft ook vergaten vas te voe lb&lIen eu sanen te speLen. Erger nog ne het t!Íeed.e
tegendoelpunt begonnen ve veer eens lekker op eJÀaer te schel-d.en en d.Bn vergeet Je het
voetballen. Onze tegenstancler vergat atit niet en Íe tregen een po,kslaag van heb ik Jou
d.aar. Verdient verloren en Jul.Lie moegten Je tliep Echamen dat Jul-fie d.e veste supporter*
trakteerd.en op entivoetbaL, 

cees.

LENS Etr sind.s er 'rstiekumrt gesproken ïoratt over een ke.npioenschap gean de "resultatedrt
Íffi-Enteruit . De verkra,nping slaet toe I I t Ons edïies : laat tle stardenl-iJ st voor wat
het is eD ga weer l-ek}er voetballen.
I,ENS E2: voriBe neek hosann&, d.eze veek veer niets. Dat Ís all"eraÀ} nogeliJk oI, d.eze

Jonge leefbiJd. Geen ratrp: gelroon veel plezier hebben in het voetbal-Len of Je nu wint oÍ
verliest.
LENS E3: Gelutkig was Aniel er toch biJ. De blessure viel mee en hÍJ keepte direct ook
veer een kl-asselredstru d, EBS deecl l-eu} nee. De uitslaE .ïas L-1.
IENS E\: ook nBar het koude SEV. Het spel was echter harEverwarmend en EI+ von 'weer héel
ruim: J-0.
Semper Altius EI - IENS E5: 2-T

De ttverg Vincent naakte het eerste doelpunt. De }eus Barry naakte het tïeeale doelpunt,
De boze heks SeBper Altius maakte er ook tvee. De reus Barry maakte het derde tloeLpunt.
De zïarte parel llalÍd naakte het vierde tloelpr:nt. SneeuwitJe Marco scoorde het viJf,de
doelpunt. [oen maekte d.e zv.arte p8.rel Ha]Íd nog tvee doe]punten '

P, s. Edvln bedankt !

Quick E6 - LEI,ïS E6

. Groetles Ferdi en 3arry.
'!íesl-ey je hebt goeal gekeept.

3-1

onze Jongens hebben goed gespeeld. We had.tlen best kunDeD vinnen als ouze verdedigers
had.d.eË verèealigd, Volgende keer iets beter.

Teun en Hans.

IH{S F]- -. Duindorp SV FI: \-0
op ons gebruikeJ-iJke tiJdstip thuis (9.30) tegonnen ve zeer fanatiek aan onze ïedstrud,
Met las afs' invaller (Sal.adin vas zlek, beterschap Saladin) haalden ve Heer precles ?
man èb ;ongens. ldet zrn aIlen zien ve de Jongens steeds beter gaan voetballen met aLs
resultaet vanalaag één van d.e beste vedstriJden van het seizoen. l.lat een kansen kregen ve
vènd.aag zeg. Dat het uiteindeliJk maar U-0 bleef vas te danken aan de pael, lat en ne-
tuurliJk een voortreffeliJke keepster al-s tegenstander, De doelpunterutrakers '.randaag
raren r Bas (2x), Steran en Achmed.

8
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2 puntJes vil ik nog even opnerken i
-Doordat ve zo sterk Haren vou ied.ereen zelf een doelpunt maken wat betekende det er d.us
steeds mincler. overgespeeld verd (Jongens h"--t naakt eeht niet uit wie de doetpunten
naakt, ve winneh met zrn aLlen).

-voor ionmy vas het nisschÏEi-iets nind.er vanalaag vant hÍj heeft elleen naar 3 balLen
hoeven.oprapen Zodag hiJ niet ztn l$íaliteiten heeft kunnen tonen aan d.e aanvezige
rscoutsr van AJax en PSV. ïet getoond.e spel- en tle winst naakté d.e ds.g voor ?omÍsr teer
goed vand.aag. i

I

Jongen§, volgend.e veek d.ezeLfd.e inzet en het seizoen kan niet meer stulí.

Jan.

lENg F2: draait a1s een,trein d.e laatste ueken. Tegen RKD30 r,as het ook nu ïeer tr'2 wat
Eteed.s de aanval zocht. Xn met succes. VoLhouden dit hooï.

LENS F3 - ODB E2: 3-!
Zo Jongens: met weer goeal voetbal en een goed.e tegenstànd van 0DB, ging het p
veel inzet en ve'chtlust pakten rre veer de zege. Met mooiè doelprinten (Mj.cheal
2x) vas.het,eeí leule 'wedstrijd, bliJf Je best d.oen jongens, d.an profiteer Je
zelf laten van. Bed.ankt !

t,

i
I

weer een nedèr1aag tegen een te sterk .FL tean. Zaterdag een topper tegen
Maa-k er, een hel-e leuke partiJ van hoor.
Hat een, spannend.e uedstrijd vas d.at zeg. Lang bleef het 0-0. Wbt een inzet.
Cromvliet mèt 0-1. Zonder. Zaterdag tegen tEI.lS fh. Doe extra Je best,.

I

riroa. Met
én Coc§
.eï van-

LENS [L:
r,xNs 15.
I,XNS I'5 :
Toch von

h
.;
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I,IXEKBLAD VA}I DE VOETBAI,VMENIGING TT']IS

65ste ;aergang nu trer 30, 5 naart l-992.
* È*tf tÉt{tt * tt* tí *tc*** lt* * ttx*xx* **tf*** *tt tt tr tÉ t( lt rÉ{s lg í+**ét l{ * it* n+r( *** ra* àÍ li *lt lltt* lÍl(tt*lÍ lf **íí *** ** ll lllt*lt *àí*

OTFICIEEL: ;

DE LENSNEWE

Afvoeren als lid:
256'f P. Ilerrevij n
2538 G. I{esterhout
2T]3 M. Westerhout

2A\ M. Meurink

?oo

Rec
2782 C.A,P. Bakkèr noet zijn de Constant nebecquepLein 10-1' 2r1B 8A Den IIaa6. '

I tn Lidmaatsch
E. osuan uortlt NS

P. T.S, Perràijn {ordt NS.

3 F. Oosterveér.,
ïtificatie adrèswij ziging

L

92 1
o! ao

Níeulr lid:
3011 C' Con

Boetes

nos, , rg-t2-:gïo, llolvenrade 65, 25\\ vJ Den Haag' te1: 36?2189.

I
I
D
I

i
Begi. strs.tiekosten

, Í{egi stratiekosteh
Regi strs,t iekostei'l
Adnini stratiekosten

1e boeking
l.e boeking
2e boeking ,
strafzaE k

Spaans
Bolman, LR. Rancharan

E. Heins
S. Meurink, I. Bernad.ina.5

J.

D.
J.

10
20
t_0

20
i*Betaling dient fer orogaande te gebeuren door overmaking op gÍrolekening 3367u of

bankrekening 1299?72.29 Rabobank Den Haa8, t.a.v' rrv.v. LENSI te RiJsviJk, ontler ver-
melding van "BoETE" , '

: Het Bestuur.
l

Een t'Steeokoud'r kado vaB.ï een ieder LENS-IÍd ïèrm van vordt.

ftr decemler 1991 is G. vd. Steen geëerd voor zijn zeer vele verk biJ IENS net een Soud-
vink. De hieraan verbonden geldpriJs ad 5 1000r- is docï vd. Steen aangevend oE een
vrieskist te kopen, AfgeLopen Hoensd&g kwa.ll tleze kist, ond.er giote bel-angsieJ-ling aan.
Gerard. narnens LENS bedankt, vii hopell er lang en veel gebruik :\'an te meken.

Het Bestuur.

Van de red.actie i
1

ri de vereld nog nlet uit, Na een (prive) te dru-k veekeinde 'waerdoor ik
elaas niet op LEUS kon ziJn, }on ik naandagavond op mijn cluppie. Eerst
d Za 1 tegen Feyenooril Zo 1-, uitslag 0-1. Dat is natuurliik nÍet zorn
vervolg wel nÍn of rxeer. Nog genietend va.n een bakkie kofÍie vraag ik

j,n nede red&ctielid of hij zateràeg nog À1 had zÍen voetbellen ' Deze
tief beantvoord omdat hiJ- en nu kont het- lÍeer toegetreden was tot de
,1, zo d.eelde hij miJ metle. Ook zei hij Dog dat hii die zaterdagniddag

hetr gekeept en d.aaron niet op LXNS kon ziJn. Toen ineens verd reden ven-

, 

duidelij k.

De vonderen zij
het veekeinde h
een goed spelen
vonder tloch het
terloops aa,n ni
vrerag werd nega
selectie van Zo
bij het eerste
tlie uitslag niJ

Vervolgens, nogrniet heleneai bekonen ven bovenstaande, vortlt ik op het ttbureau" van
de }edactie vee]. een stukJe proza van 'rgood. oldrt Frans !'lumans. Frans vii van de red.ac-
tie, en wie Enders zouden vij echt niet weten, zÍjn veer b1Íi d.at Je de dras.d veer
opgepakt heb, i

u begrijpt dst ik vervolgens Loch ve1 eTen tiid nodig had. on veer d.e draad. op te pa.klíen.

I

Ons eller Joop WÍ1,]efls, I,Iie kent hem niet, I.ras ook Iíeer even in het nÍeuvs. Via het
llaaglanden nieuvs, u veet vel- het ziekenfonds bedrijf, lazen vij dat Joop een priis
had gevonnen met het oplosseu van een vraag. Het ziekenfonds had bedacht dat het Leuk
zou zijn ori het,juiste gevichL van een gipsarrn te raden. En u rasdt het aL Joop vas
rran de inzenders de enige tiie het .juiste Eewicht "geraden'r had.

-1-



Daar vij Joop kennen o.e. van d.e malversaties tijdens tle tratlitionele nieuïJa.arsHed-
striJden (het inzetten ve.n te spelers van oud. LENS achter de rug van de nietsvemoe-
dende scheidsrechter) vermoed.en,wij <lat èan deze pÍiJs ook een luchtje zit. Nietvaar
Joop.

TiJdens tle laatste ktaverJas/joker avond was tiJdens de loterij menigeen zeer b1ÍJ ver-
rast net een prachtig hand.genaakte pop, natuurlijk in LXNS-tenue, die verloot verd.
Deze pop uas getnaakt d.oor Dini Endlích, Alleen vonalen wiJ het vreemd d.at Dini nlet tvee
van deze fraaie poppen had gemaakt. Tenslotte is Dini zeer ervaren ín het maken van
tvee gelÍJken van één soort. Zondag L speelde op d.e zaterdag vriendscheppeLiJ k bÍj
K.M.D. Dat het een aantal vaste spel-ers miste vas voor de redstrijd ol- duÍdetijk, maar 

:

dat er slecbt gevoetbeld zou word.en kon niemand vernoeden. Een zeer sl-echte eerste helft I

(2-O achtersterd) verd vervolgtl met een iets betere tweede helft. De eindstand werd uit-,
eindelijk 2-1. A.s. zoDd.ag naar beter voetbalfen Jongens. i

Betl .

Van de forrnatie.....
Zoals vorige fieek beloofd, Eaken vij aleze veek en begin net de lublicatie v&n de resul-
taten van de door ons gehouden enquete. Van de in totaal ca 90 ruitgezetter enquetefor-
muLieren hebben wij er 70 terugontvangen, derhalve een positieve scoïe lIan Boí. ltiette:
min vinclen w1j het toch J a.nuer dat njet aI].e fomuiieren zijn teruggekomen. De vragen .
van de enquete hcd.den een zgn. ropenr kerakter, zodoende de invuLlers de ruimte gevend.
vodr een geheel eigen Ínvulling van de antwoorden en daar is dan ook gretig gebruÍk van
gerue&kt. onderstaand de eerste vragen en de rneest genoemd.e categorieën antvoorden met ale
gescoorde percendage. Overigens is dcor velen een conbinatie van de onderstaande redenen
6enoernd. -

Vraag : Waarom is'Juist voor ItrX,lS gekozen als vereniging?
AntlÍoord. : tlNS Ís gekozen :

- om de farniliarie banden ' 
22ï[

- tloor vrienden, kennissen en/of school 39(,
- a1s zijnd-e een gezel].ige en rustige vereniging net eerr goede

na€Im en goed. voor de jeugd 3\%

Vreag : Wat vind je ven LINS aIs vereniging en vaalon?

Antïoord : De antwoorden bij deze vraag zijn zo divens von aard. d.at volstaan lrordt met
d.e typering tlat : r

- IENS een goede, gezellige, gezonde en nette club Eordt gevonden. i

- d.e organisatie net name biJ de jeu6d als zeer goetl uord.t ervaïen,
- dat alorn de terugtopende lesultaten en sfeer in de afgel.open 10 jaar vorden betreurd..
- dat LENS a1s te veinÍg prestatie-gezicht en te L,einig anbitieus vordt gezien.
- d.at men hecht aan een goed evenwicht tussen prestatie en recreatie.
Eypevingen lra,armee beslist iets gedaan kan g&an ïrord.en. Volgende r.reek gaen vÍj verd.er in
op de vragen [.b.t. plus- en nÍn- punten van LXNS.

tJODÈOOJDDJDÈDDODDDöDi)È

S SENIOBEN ZONDAG S
SSSSSSS§SSSSSSSSSSSSSS
Uitsl8gen zondag 1 maart
KM) 1
UVS 2
Wilhelmus lt
KiJkduin 3
I.,ENS 6
LENS 7
Zoeternleer 3

- I,ENS 1
- LENS 2
- LENS lr

- I,ENS 5

- vrij
- vriJ
- I,ENS 8

2-r
2-t
2-L

3-3

2

(zat, ?9 febr. gespeeld)



Wedstri,l dprogranuna zonalag B naart
r-4. oo
11. 00
l_1, 00
10.00
13. 00
t_1. 00
1r,00

55hl3o3lr
564l3obo
,'to/3o76
626/lzlo
628/3238

uur
u1lï
uur
uuï
uur
uur
uur

ScheveninÉíen
Scheveningen
LENS L i
OLiveo I 6
uiNS 6.
IENS ?,
IJjNS B

t

I,ENS 1
LENS 2
Den lloorn 3
IENS 5
wippolder 6
DSO 11
BTC 6

vï.

5L3/:.059
610/7093
,r)+l3o'16
56?/3to\
5To l3tt+5
6?613253
628/3267

. lYlillenaar
ven Drenth

1-

"-

n.n
n.n
P.W
E.
n.n
n.n
n.n

.n.

.n.

.n.

.n.

vt

y2

v3

Wedstrii rlprosrajr[ía vol-eende lÍeek 15 maart
llr .00 uur LIINS 1
11.00 uur I,ENS 2
10.00 uur ADS kr. Z

1J-.00 uur LENS 5.
12.\5 uur Jai ll&numan 2
L2,30 uur Voge} h

Il-,00 uur LINS B

i

LENS 1 t/m B: als bekend.

Afschrijven
I"ENS 1 en 2r

.DSO1
- Éipartatrnr20/2
- LENS )+

- Esdo 2

- LENS 6

- LENS T

- GDA 10

. Jong en Ee1

. f'. Claassens

. Keizer

C

W

w

n
n
n
n

LENS l+

I LT|NS ,
i LENS 6
: IEI{S 7

IEtrS 8

bij de trainers
M. vd. Meulen tel: 02522-30989
W. Ilei;jnen tel: 070-31+61088
I'. van Knijff tel: 0?0-3897176
c. DuÍvesteijn tel: 01891-1.79\3
H, keus, vrijdagavond tlrssen ? en B uur op LENS. tel: 36613I1t

t

I,IGGIN(; TEITBEINEN:
ADS kr.
,Iai Hanuman
Vogel

- Sporlrpark "liadesitein
- C.W.P,, Muurbloernveg
- Geneíuidenstreat, i;e1

, Madestein,reg, tel: 0ï0-39?8763
10, te1: 070-3688500
:070-3679619.

Elftalbij eenkorust LITINS L t/ m B dondel'daa L9 mnart

llonder:dag L9 maart (aanvang ?0.30 uur') is er een eubahiieenkomst voo} LEUS I t/n B.
De bedoelíng is d.at er ditrnaàt minimral f, spelers per elftnl vorden afgevaafdigd.. Zowel-

SEKO als bestuur vil1en;net tleze spelers het huidige seizoen evafueretl en, rnisschien
belangriJker, vooruit kijken naar het volgende seizoen' Aan de orde komen in ieder 8e-
val de volgentte lzaken :

- samenstel.l-ing lelfte-Ilen volSend seizoen
- overkomst A-j eugd.
Aangezien '"'ij dë BanB van zajren rond de senj.oren beter vil-l-en organiseren is het zeer
\ran belang dat er een grote ophonst is én dat er mee8ed€.cht vordt hce het een en ander
het beste kan vorden aangep&kt. Missr:)rien kan hÍer binnen de tearns a1 ove]. vorden nage-
dacht? I

I
Wedstri.J dsecretariaat
In cle periode 6 t/fi f5 maar". zai het vedstrij dsecretaris.at rorden vaLargertotnen door
An Bergenhenegouven, tel: 0'10-3660653.

Aan de kantli.jn bi.j r.ltNs 5, 3-I
fijd niets meèr,v&n mij gehoord, fiaflr' dat 1ag aan een 3anvÍr1 van broncli',lus, dus de roke

, ri6e ruinten vaien voor mÍJ taboe. Maar het ergste Ís voorbiJ dus .l.sat ik naar "KÍJk-
' duiul gaan 1,ool ecn ttgoud.e pot voetbàI". Zat er ve1 in dacht ik. Maar i.k ben bedrogen

uÍtgeliomen. AI heb ik \íe] zeven doelpuntell gezien, maar' 6een zeven schoonheden. De

keeper was in "oude aloen". Moeilijke bó}}en Saan HeI maar die ' rteenvoudigerr ? ! ! ! Zo vas
die vroegel. a1. Dè jongens word.en ouder dat zien men rlirect aan hun traagheid maar hun
techniek r,ron hei va.n de inzet van heï toch geniddelde 15 iaar Jongere e1t't?11 vorl Kiik:
duin. Ik schrijf'dit verslag ond&t ik via de redactie niets vcÏneem in ons l,ENsblad ovcr
de l"agere eIftal1en. Proble&en in de verenigixg vat vacatures betreft? Ik heb nog geen
tetefoontJe gelrad. dus daÈï z&I het nÍet aan liggen.

-3-



Ied.ere maanda6avond ben Ík thuis. I s-Avonds ga ik niet neer naal Ï,ENS r de PoLitie kan

me nog rneer vertellen, a1s schietschijf laat ik ne niet gébruiken. Zie rapport "Gronin-
gentt. over de verrichtingen l/an de slelers persoonliJk uag ik hier.niet6 over publice-
ien dus houd ik me daaraan. Xén van ónze spelers noest in ale tveede hel,ft pl-ots naar een

bepaalde plaots maar zagen hen tlé.a,rna'Eeer fit terug. Na de match zaten de rtHeren veer
geiepig óm een vierkante tafe.Itr hun problenen van.elke dag te bespreken en neg te vui-
venl!! En daar sLuit 1k DiJ bii aair en zeg tot de volgenale keer.

F. A. tr'lunans.

L L L lJ L lr L L L L b IJ b Lr u LL
Z 'IAALVOETSA.I Z

Wedstri.j dprogra$na T l,/E 20 naart
Zaterdag ? maart
l-9.00 uur LENS 2
VerzameLen: 1T.15 uur biJ A.

Maendag 9 ÍnaarE
20.30 uur IENS 1
19.00 uur LENS 3 *

Dinsdag 10 rEart

- Bolnestoernooi, Rotterdan
Kr\ypers, Mient Lr9.

- Sijthoff Pers 1

- SiJthoff Pers 2
.18
R2D

vel-d. f
veLd 2

De Schilp
De SchiJ.p

R1C Houtrust

1B
R3B

De Scbilp
Linnaeusstraat

20.30 uu]' LB{S 2

Masndag L6 maart

* - RKAVV 5 veld 1

veld l-20.30 uur HENDo 1
20.30 uur Bl'C 3

De Schilp
Iloutrusi
Linna,eusstraet
De Buitenhof

. LEÏS 1

- ÍJINS )r

Dinsdag :l-7 mas.rt
21.00 uur Suitenhof 2 - IENS 2
21, h0 uur Suitenh<.:f 3 - LENS 3

rÍ ENS 2 en 3: zelf scheidsrÈchter leveren.

a1c
R2D

De tsuitenhof
De Buitenhof

Liss ing sporthalfen
- Schaapveg, Sportpark t'ïrenet', Hij svijk.
- Íloutrustueg 108.
- P&ets van Troostvi j chstraat '
- M, Nijhofflaan, De1ft.

t,le d str i J ds errqqqr:!egq

Bergenhenegouwen , teL: 070-366C658 .

ZoeLerrneer3-LENSB

Eindelijk na tvee afke'Jringen, konden ve naar tthet verreu Zoetermeer vool de wedstriJd
tegen f'.C. Zoetermeer 3. 1,1a de 5-h thuisoverwimirrg op Zceterneer varen de venÍach-
tingen hoogges!Étnnen. Iven aLs de tliee vorige wcdstïiJden kehen l.re meteen in het begin
aI tegen een 1-0 a,chterstand aan. VJe varen d.us, lÍeer, nog niet wa*kel . Na. t een half uu:'
voetballen, slaagden ue er In ZoeLermeer op hun helft vest te zetten, wat resulteerd.e
in de verdierrde geliJkrairer van ouze linkerspi'rs uit een hoekschoP van onze l-inkshalf.
Na de rust scoorde 1reer onze linkerspits ns een briljante een-tHee et de Boed kaatsen-
dc, mcar ongenotiveel:d. spelende spits 1-2 voor IENS B. Toen begon het hoofd.stuk scheids,
rechter! ! We hebben dit seizoen in de reserve vierd.e klaÍrse ll af in verschiLlende
ífTïëEEtri-3 aen te maken geh&d net het begrip "thuisll'uite]."' . zo had.den ve ook veer zon-
dag een schei dsyecirteï, die zeker in deze categ,orie thuishcort. HiJ keurde 

"vee 
doel-

I)unten, onterecht goeC (een handbal en een buitensPeLgeval ) uaardoor vii 3-2 achter
kwarnen: Hij bestl:efte een aantel overtredingen van Zoetermeer niet, vaardoor de vedstri,i
even uit de hand dreigden te lopen. V.Iak voor tiJd zorgde onze linkerspits voor gerech-
tigheid dooï net een strak schot l'ocr 3-3 te z,orgen. Toen nam óe scheidsrechter: ziin
beste beslissi.ng van de hele trreede helft. lliJ floot B.f. Koït gezegd; vas het een !red-
strijd, die dankzij de zelfl)eheers inÍJ van IENS B en ondanks ale scheialsrechter één punt
o1:Ieverd.e. De doelpuntenrnaker: lsen "Resuiuut" Ytl. Berg: I{. Aytlogdu. en C' vd. Boogaaid.t
Klasse Jon6ens. De minst 6emo1;iveerde speler: de aenvoerdèr'. Rest miJ nog de tvee gast-
spelers en vla8geï Erkin Aydo8du te betlanken voor hun inzet'

l+



Zondag B maart vördt gespeeld de ved:;trijd LENS B - BTC 6, De aanvang Ís 11.OO uur
op veld 3. In navolging van LENS zonalag 1, heeft LENs-zondag B ne overleg besl-oten oo
zondag B naart een E-spefer van de week aan te sijzen. Na beraàd van de !-speler van
d.e veek-corunissie (Eestaande uit de aanvoerd.er en de ex-aanvoerder ) is dé keuze gevallen
op Nico Siliakus; speler van 83. Nico, JiJ xas.g zondag tle aÍtrap verrichten. Je mag in
d.e rust net de sjlelers van IENS I eeu beker thee d.rinken ei na de 1Íed6triJd mag je op de
foto met J ouv fs,voriet(en) van LENS B. Ook mag Je een ïetlstri J dverslag scbrijven, Als
d.at geen spannende nanier is om je zond.agnorgen door te brengen, veet ik het ook niet'
meer .

De voormalige ex-eranvoerder.

Klaverj assen/.Íokèren

Afgelopen vrijd.a! 28 februarj. is de 1e van tle vier evond.en van het paastoernooi gespeeld
Het IIas lÍeer a1s, vanouds gezel,lig maar ook buitengewoon spannend. Het verschil tussen
de eerste tvee gepLaatste koppeLs lras Esar 6]. punten. En Hat zou u denken vaB het Joke-
ren. Tussen de Le en 2e gepleatste zot slecht 1 punt. De stand va.n deze avonal:
Jolieren : l.e Fraukje Rienen 503 punten

2e Marian vd. Steen !0lr punten
poedelpríJs Nans Coret 86)l punten

Klaverjassen : !-e K.l-tinnen - Ham !116 punten
2e Peeter - Peeters 5115 punten
3e Bergenegouiíen - Han \6BP punten
loedelpriJs Witting - Si]íakus 3616 punten

Tot vïÍJdag 1.3 mbart -

Jos WittÍng
Jan IIao.

Ir IJ L tJ L lr IrL Ir L Zt b lr t t t) I' LL lr lJ l! LL 1t IJ L /,/! L L Irlt L IrL trh Lt

z LAr\cs DE sPoRlIErr vAN nE z.M. r,ADDEH Z
ZT,ZZZZZZ'LZZ,Z7,ZZZ,Z:I' LZZZZZZZZZT,'4,Z,ZZ,7.ZZZZ,' ZZ
Uitslaeen zaterdà 29 februar:i 1992
LENS I - HS Texas DHB 1-1.

Uitslae voensdag '?6 februari L992
IEX,IS 2 - PZII I 7.1

I

Prograrnna zaterdag -J qaart, 199?
l-l+,30 uur Kamraan 1 - IENS 1 G.J. v. Soest
12.00 uur LENS 2r - Duinoord I J.C. vd, Ve]-den
1lt.30 uur LENS 3 - VCS 3 n.n.

I
XvenLue1e afmeldingen vooï 1en 2 bi.i llans de Bruyn, tel 015-6i2396.

I

Lieeine terreinen
Kamraan - Guntersteinveg bij tle Ade;Laars.

I

OPSTET],INO IENS 13:

S. Niarnat, M. osman, I,. Msntel, tI. vd. Meer:, N. Jagesar, J. Kouwenhoven, tr':, IIEket,
C. Liprran, J. ZuiderwÍjk, A. el- Moub;erak, B. .I)ldesouli, !1. I(nops, W. Stuifbergen,
Afmelden U,NS 3,biJ L. Manter, teJ-: 3107!26. Vrijdagavond tot 20.30 uur.
Prograruna }I&andag 9 maart 1992
20. 30 ï,ENS con 2/3 - HTl.t

Prograrma zaterd.aa L)+ maart L992
LENS l- - vrÍJ

].0.00 uur Te Werve 3 - LENS 2
LENS 3 _ vrij

(vr. )

005 /1009
013/to36
026/t29t!

D. Jipat oL3/t069



VA]'I HET JEUGDFRON'I

Algemeen kontaktpersoon: P8.u1 v.d.Steen, Chopinstraat l-03, 2551 SV Den Haeg.
tel: 39?oL5ll . Bii §een gehoor: 36351+18 tr.red Grens'

\,Iedstri.l dprograrma A-B-C-D-E en r i euail.

Afbellen voor onderstaande wedstïiJden al-Leen bÍj P&u} v'd'Steen (3970151+)

zo snel mogelijk doch uiterliJk voor vriJdagavond 19.00 aur. BiJ geen gehoor
be1len naar Fred crens (36351+18). ln uiterste nood nog op zeterdagnorgen op
fflS (3651311+) na B.o0 uur bij iernand van de J eugd.kommÍ ssie .

ELft&l daturtr aamvang t egenstand.er uit/thuis terrein/ve.j.d sas. k. Lens

A.L

A2
31

82
cL

c2

7 mrt
7 ÍIrt
7 nrt
9 mrt
7 mrt
6 nrt
? mrt
6 mrt
7 ro.1;.í mrt
8 mrt
7 ntt
B nrt
'l nrt,
B nrt
7 nrt
I mrt .
'J mrt
T nut
T nrt
9 nrt
? rnrt
9 nrt
T nrt
9 mrt
7 mrt
9 nrt
7 rnrt
7 mrt
7 mrt
7 mrt
I mrt

th'30
12 .30
t2 .l+5
19.00
1\ .30
18.00
l_2. 30
18. 00
13.00

9. 30
th .00
L]..1,
th .00

9 -30
r)+ .0d
10.00
1! .00
10.00
10 .00
10. 30
17.00
9.00

17.00
9 -30

17.00
10 .30
1T .00
9'30

r.1..30
l-0 .00
11,.00
11.30

Quick Steps Ai. thuis Vl
SEv A3 (vr,) uit Kastelenring
Duindorp SV B1(vr)thuis Vl
Delft 31 (vr) thuis Vz
TAC 81 thuis Y2
Schaats /eetfestiJ n (zie kopy)
DIiC C1 uit Er&c serskade /Delft
Schae.ts /eet fe stij n (zie kopy)
IIBS Cl+ uít DaaL en Bergselaan
D}Io D1 thuis vI
Vier tegen vier op LENS (zie kopy)
BTC D1 uit HoutvÍJk
Vier tegen vier op L,ENS (zie kopy)
Blauw Zvarö D3 thuis V3
Vier tegen vier op LENS (zie tropy )
Westiand.ia D5 uit lloge Bomen,/Na.flldviJk
Vier tegen 'rier op LENS (zie koly)
Quick El uÍt Sav. ï.ohnanlaan
ltLl Speed 11 uit Kerkerpolde]'v e6/De1.t+'
DWO E)+ thuis v2
Extra tïaínií6 Ï-klassers cp LENS (zie kopy)
D1i0 Il8 uit Sp.?ark West/Zoetermeer
Extra training E-klassers op LB{S (zie kopy)
RKAW E, thuis YZ
lbrtïa training I:-klasÍ;ers op IIiNS (zie kopy)
DSo El-z i;hui s 

"12Ext]'a. brainjng E-klassels op LtrlNS (zie kopy )
Tonegido I'2 uit Roori.elaan/Voorburg
Hippolder F1 thuis \2
Duindorp SV tr'2 uit Sportlas.n/Mezenpl-ein
I'.1L1 Speed tr'1 uit Ker:kerpoJ-d erveg /Delft
Maasdijk F2 thuis v2

Bernadina en D. ionéleJ an
iansen en 14. de I(ok net F. Al]adin
Alting, W. v. Dienen, lJ. Oi-sthcr>rn en B, vd. Sluys

Alting en N. Hoogvl-iet net K. Conllor
de i(ok
vd.. cesst en net H. GÍeberr

:13 ,30
Lo. L,5 (traÍn)
l_? .00
r-B . i-,
L3, l+5

18. 00
1l-, 15 ( aut o )
18. 00
12. OO( fiets )

9.00
13.30
f0.15 ( auto )
13.30

D1

D2

D3

DI+

E1
E2
E3

Elr

E5

-tio

9.00
13. 30

9. 00 ( auto )

9.L5(euto)
9. o0 ( aut o )

10 .00
L6,1+,

B, oo ( auto )

L6.t+5
9 .00

16.l+,

r'1
!'?.
r3
F4
T5

10.00
16. 1{5

8. 30 ( aut o )
11. 00
9, 00 ( auto )

l-0. O0 ( auto )
11. 00

]3IJ ZONDEBHL'DXN :

-aanwezig Juko varef B,OO uur: A. vd. Heuvel, J. Pronk en B. Vereecken
-gaarne ouders meb veryoer voor: IENS Cl,D2,D\ ,El,E2 ,El+ ,Fi,I'3 en I')+

-lees onderstaande kopy eens 6ced d.oct:,
-opstellingen a1s bekend nct uitzondering van:

o I'ENS
o LENS
o LENS

ni ei;
o I"ENS
o I,ENS
o LES

A_t-

A2
B1
oP
DLr

!;J
E5

J.
§.
M.

zonder
zonder
zonder
1/3)
zonder
zonder
zoDder

6

S.
l,í.

( aJ.l-en a-L-Leen



Arsekeurd of niet??

De spelers v
Vla Lokatel,
of niet, De
len 36613L\
afkeuring volgen ve ondergtaand schaaluwprogranna:

13.30 uur LENS 41 en A2 trainen
12.00 uur L,ENS 81 trainen
1,3.1+5 uur IENS 82 trainen
11.30 uur I,ENS C1 en CP traínen

LENS D1 t/n I, ziin bii etgehele aÍlíeuring vrii'

an A1 t/m C2 kiiken bii tvii felachtig ïeer
de Hs,agsche Courant of via teLetext laten

spelèrs van Dl t/m F5 Eogen vanaf 8.30 uur
(nergens and.ers heen dus) of hun weèstriJd

even vsraf t B,l+5 uur naar de fV.
ze zíer, of je vedstríjd doorgaat
(f)+ en f3 eerder) naar LENS bel-
d.oorgaat of niet. 3iJ elgehele

Sanérrkonst LE'NS

13.30 uur
L2.00 uur
13.\5 uur
U.30 uur

Ja boor, dez,e eitra training op oe naandagavond gs.at weer begÍnnen. Er verd de laatste'
weken vóe] naar. ge.'rïaa{Jd.. rn1é vervach ten veeL spelers van de E-k}assers die niet bÍJ de

selektie zitten àn t6.)1, uur op LENS. J,ekker een uu? extra trainen' I'lie vi1 dib nu niet:
Joop Groos is iir}Iie traiÍe.r . Dat zi b ffeI snor.

Schaatsen/ eten vbor C1 en C2

De spelers van Cl- en C2 die zich opgegeven hebtren worden a.S. vriid8.8 6 naart om 18.001

uur àp LENS verwacht. Lekker patab en saté eten en vat 6rinken. Daarna naar de Uithofll
op de buitenbaan (kleding aanpassen) Baan Jul-Iie vervolgens t tvee uur schaatsen'
Zà16 ze1.t voor schaatsen: noren ziin ook toegestaanl! Na afl-oop qeer naar LENS vB.ar een

sal_àdebuffet yoor Ju}lie klaRr staat. on ! 23.00 uur is het festiJn ten einde. veel
Elezíer. I"l
Oefenen vier teAen vieï
A.s. zondag, B maart, oefenen óe D-klassers van I,ENS veer het Yi.er tegen vier voetbal.
0n 13.30 uir .,.ervachten uij Jullie op !ENS. l{e yoetbaflen ! ! l/2 uu:: ' Natuurliil( beÍ-
rtaren v:-j dit nog enkeLe keren voor we de echte LE'NS finales 'organiseren. De ultein-
d.el_ijke winnaarè geen naar de afdelingsk&'trpioens choppen. oefenen dus en.ook op de

trainingen he.ren trainers.

Extra trainine E-klas sers

i,oopt ralnlng
0p donderdag 5 maart is eï geen l-ooptraining. l{e vervoigen deze trainingen rreer op don-

k later, L9
het ve l-r1 .

deïdag 12 maar: b ' Dan zijn de 0- en D-kfassers ïeer aar de beurt. Een \'Íee

reaart, verwachten ue de A- en 3-klassers \reer om 1,!.à! uur B.angekLeeè op

Beis.i e LENS D1

Heb Je het aanplakbilJet gezien biJ dc ingang van ons klubgelouw. Een te gàaf toernooi
voor ons DL met Pasen. Veel- Duttse topclubs zijn er ook. Dit moet vel een te gekke

Voetbalkemp HVB

De Haagse Voetbal Bond organi seert van i0 t/m 1)+ augustus líeer het zevende voetbalhanp
vool spelers van 10 tot 1)l jaar (C- en D-klassers). Voorgaand.e isren verd er overnacht
en gegeten in ieugdherberg Ockenburgh, te:'vijI op d.e veLden van IJZS ïeral getraind en

gespeeld, Dit Jaar echteÍ is het konpfex van de llaagse Academíe voor I'ichadoeliike 0p-
voeding (mf.O) tret'mitidelpunt ïaar al1es pLàats zal- gaan v inden. Dit kornplex l-igt Ban

d.e l,aan van Poöt. Het programma vas de voorgaande Jaren a1tijal af dít zal ook tiit jaar
veer tot in dei puntjes verzoïgd zi.Jn. Natuurlijk staat voetbaI centraal, \leer aandacht

zal er vord.en besteed aan goed eten en drinken. Dat is beslist nodig in zorn zware

tlip r,íorden voJr ju1lie. Wc verzoeken de ouders orn in maart het rèstbedrag over te na-,

ken op giro 20139à tnv. P. vd. steen, rqisies voetbal. llet totale reisbedrag vooï deze'

vierdàals. t1'ip is S 11ar,-. Natuurlijk hebben -a1le d.eelnemers een geldig paspoort of
toeristènlraart nodig. Regel dit nu rrant over 6 weken vertrekken we al. Meer nieuvs vol:g' .

veeh. voor de prijs hoef ie het niet te Iaten. De kosten ziin per deelnener § 195,-..
Voor verdere inti.àtrtingen en eventueel- ee1 inschïii fformulier kan.Je overds.g bellen net
Johan v. Heertur, tel: 3295?01 op hei, bond.sburo (niet op donderdag) '
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I
í

Uitslogen jeugd
LENS A1
Ltsirïs A2
I,ENS 31
Loosduinen 81
LENS C1
Vredenburch Clr

GDA D1
GDA D2
GDA D3
ï,oosduinen D2

ADo A2 2-L
DeYJo A2 6-5
Sliedrecht 81 Sl-. XCC.
LENS 82 O-2
ADO C2 2-\ ,
I,ENS C2 7-12
LEI{S D1 1-1
r,xN§ D2 0-6
I,ENS D3 1-16
LENS D)+ 3-3

I,EIIS E].
I,EXS E2
IENS E3
Laakkwertier
IENS E5
laakksartier
IJaakkïartier
Laa.kkvartler
IENS E3
LENS !''

ANO E1
HW E2
A}O E3
],ENS E4
IIVV E8
IXNS E6
IENS .E]-

LENS F2
ANO F3
I,ENS T']+

1-3
0-2
?-1
1-t_1
l+-0

5-o
,-0
)+-l+

1-1

El+

E5
T2
F3

onder zo:nerse temperaturen bleken de i,ENSelftallen zich goed thuis te voelen..Slecbts
één netlerlaag, yijf gelÍJke spelen en n&ar lj.efst dertien ovenrinnin8en waarbiJ enkele
hele ruil[e. Goed. ged.a€m Jochies.
LENS AJ-: alveer een belangriJke sedsbrijd gewonnen, Het vas een .teuke spannende partiJ
rnet rninrler goed voetba] dan vorige lreek. AL hieLd het hoofd. koel en !Íotr met 2-1. Het
sfot van de konpetitie wol'dt echt hee] spannend' !e stan<r:
1) }IBS a9-29
2) LENS AL tg-26 (Íncl-. L-l- nog 30 minuten tegen Í,akva)
3) A!0 !8-2r.
zaterdegADo-HnSenooksta3,tnogcphetprogra&InaiIBS-IxNS.
LENS A1 - ADO A2: 2-]- ' 

,

Zéér opgelucht werd er gereageerd. uadat het laatste fluitsignaal had. gekl-onken en vol-
komeD begriJpefijk, went uit de Laatste d]'ie cntmoetingen werti maai' een beperkt aantal
punten bj-nnengeha.ald (3 pnt. ) . Gel-rrtrtrig had de over',.rinnin6 van de vorige week op YUC on:
weer tle nod.ige moraal gegeven on ons te ïapellen tegen het'altiJd last,ig te bespelen ÀDC,
Door een vijzÍging in het tlienstrooster r,rerd d.e aenvang 12.30 uur (de 1e aanpassing),
het niet neespelen van Daniel- en Ito (f,e 2e aanpassinE), en tot slot d.e nÍnst moeilijke
a€.npassing (U0.3), lres het inbrengen van -x1-spelers Robert Fronk. Door het meespelen var
Robert honalen ve de positionel-e bezetting va,n vorigc week onaangetast Iaten. Ilet span-
ningsveld., de notivs.tie varen na. achteraf zou blÍJken overveldigend. aanr+ezig, naar d.at
het zö.zou zíln.- . ,. . . , . . nee. -Binnen d.e dertig seconden verd de inneri-ijke dadenArang aI
omgebogen in een d.oelpunlj gescoord dcor ieffrey na aangeven vo.n Bobert dnv. een diepge-
speelde bal. Tot aan de rust vas bet toch hoe merk!ías,raig het ook nogen kLinken ADo dat
de vedstriJd bepaaLde en zelfs niddels een fantastische genonen vrije trs.p Ae stand nog
voor de theepauze gelijk trok, 1-1. In die rust zet de BloeÉi er een ti\keLtJe radeloos
bij, zo van,.., en hoe nu verder? We beb'oen elkaar naer eens goed aangekeken en ons 1'.e1:

naar de opdÍacht meeBegeven, het moet vandaag Bebeuren. . . . . . . , . dus eI overheen. Karsktei
en motivatie van ale eersLe orde, varen de lre.sis voor de tveede irelft gekoppeld aen i-ets
ninder voetbal werd er weer volop gestled.en. Na ongeveer 2l rnin. ve::d de bal vanaf de
zijkant (finfs) de 16 mtr. ingeponpt alvaer J. Spaans het gewilde projectiet tret ziJn
troofd tegen de touven liet slaan, 2-1 en doll-e vreugide vas het effeet. liant dit A1 leeÍl
echt )ranneer een resultaat uordt gebcekt,. Er vol,galen nog veI eniéje hectÍsche lromenten
maar de eindst*nd. k1'r,.n hiet meer in geva€lr. 'rDe pot'r zat elop en een ieder sat LENS vas.
was met heL resultaat tevred.en,
- ADO naar huis met een nederLaag
- ze].f Heer tvee punten rijker
- en toch ook nog kandÍdaat voor: d.e eindzege.
De uisselspelers liiiLi&m, Danny en Winston bedankt voor Ju]-1ie positieve biJCragè. Het
enige negatieve vas dat Fred onze IeÍder ïegens vri.end s chappeli jke verplichtingen eI-
ders, niet aanwezig kou zijn. Jongens, ih ben trots op juUie, hou het zè !!!

Enie1.

LENS A2: speelde een heerliJiie psrtij Íoetbal te8en koploper Devjo. De 6-) v:inst vr:s
natuurlÍjk verdienè en het flesje van Wil vat hij in de rust tÍJ een 3-2 achterst,and be-

, l-oofde ging er goed in, Leuk was de belangstell-ing ven veel Al-spelers bij deze ved-
strijd. Zo hoort het ook.
LtrNS B1: om 10.30 uur toch miiar even naar Sliedrecht gebeld. frnrners de vedstriJd zou om
10.\5 uur moeten beginnen, Helaas geen vervoer mfl.ar of het om l-L.30 schikte, Nou, nee
niet echt en Bl- ging trainen.



ï,ENS 92: èen goed. gesprek voors,f vas echt notlig. Weer gÍng het mis op de tr&ining. Mèt
ËE-ie-r*o dezelfdè kant op ging het echt heel l-ekker. Zateratag de Fchte topper tegen TAC

Heel- Yeel succe" i
LENS CI: kva.rr vià een beauty op een l--0 voorsprong. Lesley kon dlt ook niet verhinderen.
fr""r:OO voetbalde beter en alirecter en rlon met lr-2.
LENS C2: Vreàenbirrch maakte er een potJe v&n en \{a.s nog eens net te weinig spelers. C2

strafte dÍt Benaileloos af. Zsterda6 veer met de fiets. Meenemen d8,t ding hoor!!
LIINS D1: tegen een tegenstander van D2. Dat zou ïeI even een makkíe uorden, Mis, het
ieya s,r-ecnti 1-L'. Zaterrlag tegen de nurmer twee van pouLe 1 tv: D\'IO.

LENS D2: heeft f,e Í,uaak te palrlren, zelfs lrlichael scoorde er weer lustig op IENS. Dit
ffi-natu',i.fijk ömdat zrn vader veel' Iangs de ]Íjn stond. Je mag best Juiche! a1s Je Be-

;;i:"irl"::":ï::'Ï:;tffii'r3. De ene goar na de ardere verd sescoord. Er zaten here rrooie
Íi;l Zetfs-ae leÍder (kl-eine Joop) rras tevreden. De nieuwe D-hlasser Kees scoorde Lek-
ker nee. i
Bq i!.: ,Iohnniereb Deepak lieten het leliik afweten. De spelers ran Dh echter niet' Een

Leuke wedstrijd met een 3-3 uits1a6.
LINS El: tegen de koploper uit de hoogste pouJ-e. E1 lras echt nÍet de nindere en Jiet ,
soni heel- Ieuk voetbel zien. Zateraag ueer een sterke uít poule 1 Quick. Doe ie best.

H1,Ï I]2 I,ENS E2: 1-3

I
De vedstri.id beÉon goec. Kh
gor]1 ging vrij sEeI door Ba
vj.jfde maakte tr'drdi. De zes
keeBer maatke zln eerste go
tiende goal naakte Khalid.
gekeelt. Jarruer' dat hi,j 1

Ëi- sËóorae beteï-en caar gaat het om' Een
en ].ekEcr voetbdlLcn. Ju]lie kunncn dit.
LEIIS Elr: toch vdL vat tegenstan«l gehad de
EEïeaítrijd did juLLie toch verdiend. von

I

Ze hebben veer eens norlàaa1 gevoetbai d met volle inzet, Dit vasivel weer nodig':na zorn
slechte wedstrijd 'ian. verieden week. Helaas l1ad.den 've.l )+ afschluvingen, Eiisi dit is zeer
goetl opgevangen d.oor de invallers Civarcl (Eh) en Michael- (U5)' Uet ïerd 1-0 door Lou-
rlnho en 2-0 door Michael oemed. HVV scoorde hierna, maar door het tveeale tloelpunt van,

Lourinho wertl het 3-1.. Sorus vielen zÈ weer terug in II:n cude fout door niet líet elkaar'
samen te spelen 'en niet samen te verdedigen. Maar iongens bedankt; julJ.ie hebben je 

I

ouders veei latel'gepÍeten deze zaterdegochtend..
1.. - "' 41 Joop G. , '.' 

'",[;." , 
-

LENS E3: een àard'igè veàstrijd. ,.n o"u E3. ADO vas net de mond 'rbeterl!. LENS vàetbalr1e
goerle les toch ook voor julLÍe. MondJe dicht'

ze keev. -Det ws.s ook de bedoefing. Een spanneh-
nen.

alid scoorde de eer:sue goal binnen viif nlinuten. De tweede 
'ary. Toen nlaakte I',larco Öe derde 808,1 . En de vierde en de

de w$s r.r'eer Khalid. De zevende was voor FerdÍ . Onze rroudett

al vao he! sëÍzoen. En het negend.e goal maakte Ferdi. En de
En de laabst,e goal maakte teer ferr]i ' En líes]ey heeft goed
doelpuÉt door liet: Leid.er vaar vas je koprol.

lxNS E6 - Laakkv&rtier E5: lr-o

nen hele leuke $ealstriJd. waarin viJ à
digd. I;ekker gevJ

er 12: 5-0 § 
"

Gaspard.

uÍdeliJk de betere w&ren. Juilie hebben Soed oYerg€'
eI om te vinnen, vind.en ju11ie ook niet? Tot

Teun en lIans -.

speeld. en goed verde
volgend.e veek. -'l .'

'Ï: '
I,ENS EI - Laakk$urti

0p een prachtl8è mooÍe zonnige zaterCa6ochtend speeld.e we tegen de tr'2ties van laakkr*ar-
tier, ( vriendschappelij k ) IIet bfaek aI geliik dat r^'e een stuk sterkeï lÍeren ' De tyee
invalkeepers ( fàmny en Hens hadd.en afschreven) NieLs en Àchmed haatden aaper ïat te d.oen.

De Aoelpunten b.Leven dan ook niet uilr. D&ar gaan we dan:
l_-0
2-O
3-0
!-o
5-0

Achmed
Saladin
f'reddy
Stefan
Niels

Jongens een prachtige overvinning er ga zo door-

-9-
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LENS F2: de leider schrÍjft de laatste tiJd nièt zoveeL meer. ZiJn overwinningen nu.aI
Z6 eu;-oon geworden voor Jullie?? De iongens gin6en lekker door en vonnen met )-0.

LENS f'3 - Ano: Ir-\

HalLo a11emaa1! Zo Jongens door fel-Ie tegenstanal konden we zaterdag d.e overwinningen-
reeks niet vasthoud.en. Maer er verd Coor alfenaal hard gewerkt! ! Met nooie doelpunten
(van Ramon (2x), Randy en Cocky) lras het een hele goede vedstÍiJd' De keeper van A-D0

hield ons ven de zege af, maeï det kon èe pret niet drukken. Leuke wedstriJd Jongens.

cock.'

, lEUq iI/.IZr speelden tegen elkaar de l-eukste vedstrÍid van de dag. Ze vild.en níet voor
. ettaai onaer doen en de ouders Senoten' volop' ]let werd 1-1 en de linonede vas dlk
, verdiend! t !

L1 CLerq\'

Íl E

6

À*9

I

T t u ERXEUË.N

vRs

tr\)R oP

L e,Ns EhE$d
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DE LENSBEVUE

WEEKBI,AD VA}I DE VOEÍBAIVEREtrIGING LENS

65ste ;aargang nuuner 31, rZ naarx a992.
******tít|****rèr*tns**t{* *iÍ{*s{t*r$nËIfsrt*r*nfr*+ttl*rsllllít*iltftt lrat**tllt{*tltltltt**ltlt lr*ll*rt

OFFICIEEL: ,

Adreswi z1
0 20 P.T.S. PerreiJn vordt Kruisstraat 19, ?906 AH ÏIoogeveen.

Afvoeren als lid
2909 S. P. Garone .

Boetes
Begistrat iekosten
Registretiekosten
AdminÍ stratiekosten

'Admínistretiekosten

or
bankrekening 12992'(229 Rabots.nk Den Haeg' t.a.v.
nelding van t'3oETE" .

P.J, Spaans, C.iÍ. Spoelstra
R. Bogisch
P, Sinke
M. Koning.

I'v.v. LENS" te RiJswiJk, ond.er ver-

l{et Bestuur.

1e boeking
2e boeking
strafzaak
strafzaak

§

Í
J

euren do

20,-:
,q -.
20 r-:
35 ,-:

overnaking op' gi?orekening 336T11 of*Betaling d.ient Per ongaande te geb

PERIODIE}( ONTHOUDEN i

rrunllrmlmm1mrrrnft rnm,Iinnrthft nrmm

Met het invoeïen ven tlè Periodetitiels heefb onze onvolprezen K$VB een nieult soort Pe-

riodieke ontÈouding in6evoérd.. íet Period.e neglenent teidt. ertoe, dat de technische'
staí en de troune supporters zieh elke l{eek suf rekenen op t,e kunDen.. inschatten velke
Periotlieke kansen d.e ploeg heeft, Nu rechtstreekse promotie via het bebelen von de ti-
tel voor LINS zond.ag-I vriJvel on:nogeliJk liJkt' doet Giis natuurliJE ook nee het het
spefletje Petiodiek ontbouden. Thuis ziJn ze daarover minder tevreden, Inaar Je uoet vat
over hebben voor Je klub. Over het kompetitie-verloop toch eerst nog even dit: Met trai'

'ner Maarten Rog is LENS aI dertien r+edstrl,lden ongeslagen. De reeks van 2L pulten uit -

l-3 redstriJden nBg er ziJn. A1leen de reeks yan DSO vas nog betex, n8.meliJk 2l+ punten
uit 13 vedstrijden..Deze situatie brengt ne noodzakeLii kervij s biJ het plaatJe van de-
periodetitels. De eérste period.e is d.oor BTC gèvonnen. Ïn periode 2 moet nog een ved-
it.ijd g""p""ld 'íorden. Dat is het inhaalpïograma van sanstaanae zondag met de ontuloe-
tingen LENS-DSO en BTC-Hassenasr. De étand aan kop is:
1. DSO 6-12 ( +13 )
2, LENS 5_1s(+u)
2. BTc 6-ro(+oh )

Hieruit bLÍjkt, dat lSO eéÍl een ge1iJkspel voldoende heeft ono de periodetitel te pakken.

Gelet op het doel-seldo noet LENS net teEminste twee tloelpunten verschil winnen om een

Desli ssingsvedstrij d tegen DSO on de periodetitel ef te d!Íingen, Gesteld, dat DSO de 2e

periodetÍiel pakt en straks ook nog ke.npioen vortlt, dan Hord.t een verYsngende 2e perio-
àeke.mpÍoen aangevezen. Dat vord.t d.e eerstvblgend.e in de eindrengschÍkking van de Sehele
kompelitie, die nog geen per!.odetitel heeft, ln theorie kan BTC èe 2e periodetitel nog

ptkk"n ' Mear dan noet LENS l(et 3 doelpunten verschil van DSo sÍnnen en noet BTC net 10

doelpunten verschif van l'lassena&r vinnen.

In de 3e en laatste periode zijn we halvervege net nog vier vedstriJden te gaan. De

stand:
1. DSo r+_g( +B )

z. SVw I+-6(+5 )
l3. tENS h-6(+z )

\. HBS t+-6Ga)
Hier behoort LENS dus ook nog tot de kenshebbers. flet hele verheèl- brengt niJ tot de

voorlopige conclusie, det LENS zich ven d.eeln€.Ee sen de naconpetitie kan verzekeren doo:

zondag net 3-0 van DSo te Hinnen. Den hoef ik geen kopptJn neÉr te kriJgen van aI dat'-__

rekenuerk, naar van een vreugilefeestJ e. Mocht tiit onverhoopt niet lukken' den Boet IENS

in de 3e pe"iod.e en in de eindrangschikking SVLV en HBS €.chter zich zien te houden on
àu t."iu ^tans t,e naken op ""., .rrui".rg"od 

périodekemploenschap, KUk EBar naar èe staíd:
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1
2
3
l+

,

I
I

i
i

U-1\-02-01-30 ( )+T- L? )

r7-o9-06-02-2h (36-19)
:.7-og-o6-02-2h (30-18)
1ï-10-or.-06-21 (30.23)
1?-08-or-ol+-21 (23-18)

Ja, en als dat dan ellens,aL geregeld is, dan 8a9n ate dfie periodekaspioenen ontterling
utimaken wie er tegen de perioilevinnaal van de lre kLasse D rnag striJden'om promotie.
Dit aLles betekent, èat ntet a1leen ale supporters, Baar ook de spelers hun koppie erbiJ
moeten houd.en

GiJ s LangstleliJ n,

- Pup il van de Week -

DSO

I,ENS
BTC
àvi,ï
EBS

Aanstaanale zondÈ.g staet de topper IENS-DSO op het progrs.nma. BÍJ zotn topper hoort eiget
liJk een klein tóppertje op Aè- èank te zitten. Vandear dat de keuae is geía11en'op
SïEVEN ALTING een supersneiLe Yoolhoedespeler van de D\ als pupil ven d.e ieek. Steven

neen vriendjes mee on LENS san tè ucèdigen en"natuurlÍJk een plezlerige dag'

Red '

VAN DE T'OHUATIE,: ... . .... . ... . ! r.;

I

;
{
Í

.Deze ffeek een blik op de door tte invullers van het euquetefornufier genoèrntle plus- en'
Einpunten van ï,ENS, Overigens ís het bèter te spreken van Íiinaler zïak](e TeEp. sterke
punten, hetgeetr niet Èo zvart/vit overkomlt en recht doet s,an de nuanceling die door som'

migen hier en daar is aangebracht r Ter infornatie nog even verrneld dat de verdeling 'Lj

tuisen de verschillende categorieën leden ïaartoe de invuJle!§ behoren els volgt is:
- niet-spelend 30É
- senioren zondag 30%

- senioren zatèrdag 10&'- Jeusd 25fr

- zaal 5fi
A1s meest olrierkeliJ ke EÍnpunten llerden geDoend:
t. a,v, tie lealen:

t.

- gebrek aan belangstel,ling voor elkear
- veinig samenverkenal
- pas6ivitei,t en Bemakzucht
- te weinig (bruisend) vereniglngsleven
t.a.v. het bestuur:
- Eatig of geen herkenbaar bele iaI
- het produht LENS Hordt sfecht verkocht
- te veinig vaertlering voor kader
t.a,v. de senioren:
- weiníg aandecht voor lagere senioren ( activiteiten, roaterlaal- )

- rnatige opvang biJ overgang van Jeugd naar §enloren
- slechte ontvangst scheidsrechters en bezoekende vereni8iDgen
- geringe discÍpline
t.a.v. de accomadatie: -

- slechte vel,tlen
- kLeealkaners niet meer van deze tiJd
- kantine moet gezelliser
De meest opmerkelijke pluslunten dÍe verden genoteerd:
t.a.v. de leden:
- trouve en rel&tief Srote supporterskerD
- gezetlÍg, prettig, normaaf in omgang
t.a.v. de cl-ub:
- goede naaJu

- stabiLiteit
- flnancieel gezontl
- sterk prestatlegericht, ruine feciliteiten
- hardwerkend kader
- commissies goed op efkaar afgestef,d

-2-



t,a .v. d.e ,leugai:
- Jeugdninded
- veel activiteiten buiten voetbal voor iedereen
- goette werving
- veel (oefen) wedstriiden en toernooien
- tegengaan agressie
- inzet senioren biJ training Jeugd
t.&,v. accoEotlatie:
- ruine kleedka,mers
- gezeLLige kantine
- supportersvriendeliJk
AIle plus- en ninpunten op een riJtJe zettend, kan d.e conclusie vord,en gét"okle! dat er
geen grote *'.r"rsiiog"o zÍJn te noteren. De trend.s (positief zoÍ,rel als neeatief) zÍJn
àuidelijk herkenbaar en :eenied.er (bestuur én conmissies 6n leden) kan hier ziJn of haar
voordeel ree doe6. Volgentle keer tle lond.er'ïerpen tvat vorèt er genistr en r opnerkeLiJke
ideeën],.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONNAG S

SSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS

Uitslaeen zondac B maert L992
ScheYeningen I
Scheveningen 2
IENS

- LENS 1
- LENS 2

- Den-Hoorn 3
- LENS 

'- Iíippoltler 6
- DSp r.r.
.BTC6

0-0
3-0
0-3
2-2
5-0
o-2
1-0

(
(
vr
vr

LENS
LENS
LENS

ve0Li

Wedstri

)'

o6
6
7
B I

d ramna zon L naart 2
1 .00 uur 1 -DSO1

- Spartaant 20/2
- IENS L
- ESDO 2
- LENS 6

- LENS ?
- GDA 10

,t13lLo59
610/1093
55\ 13076
5é2l3tott
570131\5
626/3253
628/3?67

C.- Jong en Ee1
W.F. CLaÉBsens
W. Keizer

366131ll.

l_2 ,00
10. 00
11 ,00
12.l+5
12.30
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 2
AIS Kr. 2
LENS 5 tt

Jaí Hanu:nan
Vogel l+

TiENS B

n. n.
n.n.
n,n,
n.n . Y5

OPSTNI,IINGEN.
ffns f tln B eLs bekend.

Afschri.iven
2

TIGGING TERREINEN:
ADS KÏ.
Jai Hanuman
VogeI

l{edstri d anma zon
.00 uur

n
IENS
LENS
LENS
TENS
I,EI'IS
I,ENS

1en
I+

5
6
,|

B,

bij de trainers
M. vd. Meulen te]-. O2r2?-3O989
l{. HeiJnen tel-: oÍ0-3\6Lo8g
F, Y, KniJff tel: 0?0-38971'J6
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IIGGING TERBEII{EI{:
seP
Den-Hoorn

UgqqgrdSg 19 naart
ElftaLbiJ eenkonst LENS b t/n L
aanvang 20.30 uur.
+ Zaterd.ag 1 t/E 3.
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Z ZAAIVOETSAL Z

Maanalag 16 neart

- Sportpark Brasserskad.e, ingang Slortriag, DeIfL, te]: 015-Ll+0235. .

- Woudseveg 66-68, tel-: 015-61119?3 ; .,: . -

20.30 uur Hendo l-
20.30 uur BEC 3

Dinsdag 17 l[aalt
21.00 uur Bultenhof 2
21.!0 uur Buitenhof 3

Lieeine sporthallen
- Paets v. TroostwiJ ckstraat
- M. NiJhofflaan, Delft.

De Schilp
. LiDnaeus straat,

tle Buitenhof
rle Suiteíhof

-D. Jipet

- ],ENS 1
- LENS L

- ],ENS 2

- IENS 3

1B
R38

R1C
R2D

],innaeusstreat
De Buitenhof
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Z I,ANGS DE SPONTEN VAN DE Z.M.I,ÀDDER Z
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UitsLacen maanda g 2 neart
LLNS 1 - Feyenoord 1-2 (vr)
Uitslagqn zat€rdag J maarL a!)2
Karraa,n 1 - LENS 1
LENS 2 - Duinoorat I+

LE$IS 3 -VCS3
Progra.uqa ze e{dag 1\ naart 1992

LENS L - vriJ
10.00 uur Te Werve 3 - IU{S 2

LENS 3 - vriJ
LET 0P! Dond.eralas 19 naart Elftal-b iJeenkotrst, aanvan 20.30 uur.

?-t
3-ll
o-a2

013/r.069

L]GGÏNG TENBX]NEN:
Te Werve

Pro amna zaterd.a 21 neart l-
1 .30 uuI LENS 1

- v. Vredenburchíeg 105, RiJsviJk, teI: 070-399?813

l-2.00 uur LENS 2
l-!.30 uur LENS 3

- Velo 1
- Vitesse DeLft 6
- Duinoord I .

R.v. GiJ zen
J . vtl. Veltien
n.n.

005/1020
013/tol+7
026/t3o\

v1
v2
v3

Eventuele aÍheltlingen vool 1 en 2 biJ llans de Bruyn, te1: 015-612396..
Voor LXN§ 3 bij L. Mantel, te]: 0T0-31_b?\26. VriS aagavond tot 20.30 uur.

IENSS-BTC6
Deze \.redstrijd. vas tle eerste vedstriJd., dat we een _E-speler van d.e veek haal6en, Daar-
on bou ik het wedst riJ dversl-ag kort. Onze Bchterhoede hieLd ttnet behulp van d.e }eepert'
de zaak goed. gesloten. fk scoorde roet een vrlJe schop vaDaf r 60 neteri dus lre wonnen
met 1-0' I,uc VerkiJk bedankt voor het fluiten, Nico Sil-iakus had tle eer om zondag tle
eerste E-speLer van de week te ziJn, HiJ nocht de afbrap ,verrichten (vat,hiJ Eet veel,
flair.deed)' In ale rust nocht hij net d.e sterspelérs in d.e kl-eedkauer theedrinken. Ik
denk dat hÍJ toen een hele hoop heeft opgestoken van d.e tactiscbe besprekingen van de
speLers. Ne de $edstriJd nocht hlJ op de foto net ziJn favoriete speler, Dit r+erd Ger.
Muld.er (vant tlie leert hem vissen).

l+

vel-d I
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ook mocht hiJ in de kilntine oànziLten a.."n de "LUNS Bt' tafel, 'daar o):der ntet 6enot vcn

"enkele'r glazen gourlgel-e vl-ceistof harteliJk werd gelaclien om el.haars fouten tiJdens
ae uedst1i.;O. t't:.co, itr hoop atat iiJ een hele leuke dag hebt gehad' Zgndug 15 naart
6peeft I,ENS I veer thuis op veld 3 te8elr GDA 10. De l:sleler van de veeh zíI'l d,m ?'i.jn:
fàtrick Cool-en, speler var: n)r. Patrick, ook hiJ maél de aIïrap verrichten, in àe rust
thee meedr:lnken en na,tuurlijh nag Ji.j na de vedstriJat net jouw favoriet(en) op de foto.
fk hoo}, .dat Je dp-t, even Lerik gaet vintlen als Nico Siliakus. Tot zondog.

' Pené "PLATINI" Keus,-of die andere aanrocrder.

VAN HET .]EUGDFNONT

AlBemeen hon i:a"k bpersoon : FÍruI v.d.,Steén, Clropj.nsi;raat 103, 2551 Sv Den llaa$ '
-. tel: 3970Uà. Bij geen gehoor: 3635hlB FIed Glens'

\,led.st;ri.l d.pro8 rcmls A-I]-C-D-1] en 1' .j euAd.

Afbellen vool onderst&ande lledstl:i.i Cen àlleen bii Paul- v.d.Steen (39?0151+)

zo snel- mogeliJh doch uiter:l.iiik voor vriidÈgovonrl 1!.00 uur. Eii geett 6Èhoo1'
bell.en ncu.ï Fred G!'ens (S63iLrB). ïn uiterste uood noËi op zaterdagnloï8ell oI'
LENS (3661-3L\) »a 8.. UO uur biii ienuu:d van de J eugdhonÍriss ie ' ,

Elfbol datrur àanvang tegenst auder uit/thuis terrein/veId son, h. Lenrr
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11.30
t ?.00
9.00

u.00
11.30
17. 00
r-0. \5
u.00
10. 00

Lh
)-6
1ll
t6
1l+

t6
1l+

t6
1l+

IL

T2

r'3

Il+

mrt
ntrt
nrt
rut
mrt
[rt
nrt
mït
mrt

Juventas F]
Extra traiuiag
Blaur Zwart E2
Extrè training
It3S Fl+

Extra training
ornas tr'1
Extra training
Crornrrl-iet I'3
Extra training

thui s 1'12

tr'-klassers J en I jaar(zie kopy)
uit Dr. Mansveltkad.e

F-klassers 7 en B jaer(zie kopy )
thuis \2

tr'-Elasseïs J en B jaar(zie kopy)
thuls \2

F-kl-assers 'f en B jaar(zie kopy)
uit Bederijkerstraat

tr'-klassers J en I ;aar(zie kopy)

1r.00
16,l+5

B.0o( auto )
16.\5
t L,00
16.h5
10.L5
76.\5

9 .00 ( aut o )
t6.)t,16 rnrt

BIJZONDERHEDEN:

- aanwezig Juko vanaf B.0O uur: A, v(I. Donck, J, pronk en p. vd..
- gaarne ouders ltet vervoer voor: LENS D3'E3'EI+,F2 en F5
- Lees ond.elstaa.nde kopy goed door
- opstelLingen al-s bekend. rnet uitzondering van:.

17, 00
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S. vd. Steen
vd. Geest,
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De spelèrs l"van' .Al- t/b C2 kíjken biJ'tlíiJfeLac weer evèn vanaf J 8.1+5 uur naar

13.30 uur
11.1+5 uur
13.00 uur
10.00 uur

htig oe
Tv. via Lokatel, de .Hs.a,gsche courant of. yia Tel-ete*t La.ten ze zien of Je wed.striJd
doorgaat of niet. De splers van D1 t/n tr'5 ao8en venaf 8.30 uur (tI+ en tr2 eerd.er) ,naar
LENS bel-]en 36613.1I ( nergeps- anrlers heen duq ) qf-.-rqn rsedstriJ d. atoorgaet --of ,-niet . - Bij
algehele afkeuring volgen we onderst&snd s chadurrprogranua:

. Samenkonst LENS

H.eren leid.ers opgelet
zoals ve aleerder schreven zijn veel LENS-teams a1 uitgespeeld 'roor de koBpetitie. De
Haagse Voetbaf Bond stelt voor deze teaus vriendschappelÍj k voetb&l vast. Voor d.eze ve6
striialen moeten echter we1 de wedstri j d.fornuli-eren Horden ingevuLd. Afgelopen zaterdag
bLeek d'a'u sornmige l-eiders dit niet gedaan hadden. Slechts a1s er achter tle wedstriJ4en(vr) staat in de LEN§-revue dan hoeft er niets ingevuld. te worden- Gaarne eyen uIí aan-
dacht. Het bespeart ons veel boetes van de HVB,

Spel-eïs /l-eid.ers 42.3.2,C2,D2 en Dh opgel-et

13.30 uur LENS A1 en 42 trainen
11.1+! uur IENS 31 trainen
1,3.00 uur tmIS 82 trainen
10.00 uur LEï C1 en C2 traÍnen
IEI{S Dl- t(m F5 ziJn bÍJ algehele afkeuring vriJ.

A.s' zaterdag spelen er naar l-iefst 16 jeugderftal-Ien thuis. De veLden ziJn geen pro-
bLeem en de hele dag lekkeï druk bezet. De kl-eedlokaleh ziJn zoue] in aantal aIs in
grote het probleem. LENS A2,32rc2,D2 en D\ spelen a.s. zaterdag a,Ilemaal op veld I en
moeten zich a1]emaaf onkleden in gebouw a lokaal 6 (tegenstanders in B), Het is zaa.lt
dat tle wed.stïijden op tiJd beginnen. Na. \eL aankl.eden d.e spulren in Je tas stoppen en
de tassen neenenen naar het vel-d of d.e tass-en in één hoek zetten op de bank Ík het
kleealf-okaaI. Na de rust van de ene wedstrijd nogen d.e spelers zich van de volgen4e wed-§triid- pas gaan omkleden. Heren leiders bliJf zoveel mogeliJk Ín de kleedlokalen on :

al-les goed te regelen. Spel,ers graag Jul1ie nedewer}ing. I

6
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i latuurti.lk ksn het best eens voolkoÉen dat Je afbelt voor het voetbellen. Íedereen
I ireett daór best wel eens goede reden voor. Voetballen is echtér ve1 een tee,nsport en

I _ià-"..i àrt Js .íe er aen begint Je van medio eugustus t(n einti mei íetlere zeteitlag
I Ëieenfi.Jf "Eoet,r voetballen. Er zíJn enkele spelers die nogal eens wat anders he&en.
í voàr ons en .roo, het elfbal is dat heel vervel-end,. Ons verzoek is d.an ook om zo min uo-
i eelijk af te bellen en rekening te houden net het elfga1. Binnenkort ziJn er veer tlree
i àr[r"itult"n trr: cle cpc-roop oi zaterdag 28 naart en <le DuinenuaÍs op zeterdag \ april
i im"r ook op zondag ! april), t*i; xri;g"n van de IrvB geen uitstet voor de veclstrijden
i en iedereen zal er rekening rnee rooeten houden dat er ook gevoetbaltl uoet wordeE op d.eze

dag, Ons verzoek Öan ook is om hier rekening Eee te houden'

Afbellen: liever niet

Zomervakentie

De krokusveek

VeeL nensen (ouders/spelers ook) ms,ken nomenteel pls,nnen om hun zonerYaÈantie in te vul'
Ien, lliJ hebben eebter ook aI de voorbereiding voor het nieuve 'seizoen op ge]lg gezet.

Bij het maken I'an de vakentieplennen is het nisschien goed on te veten vanneer viJ
veór viLlen gaen sterten. MisichÍen kan het op elkaar afgesteind voraen. ons zou dit bii'
zondeÍ goe4 iitXor"n. De speLers yan de A-B- en C-sElektie sterten op 3 of )+ augustus
,,u", ,"i dè training. Het ie natuurliJk een goede zaak on er Yanaf de eerste training
tiJ te ziJn. Hoe laier Je terugkonst des te noeiliJker vordt het o,1 Je^nog in het elf-
tai te spóten. De spelers van de D- en E-selektle starten op zeterdeg E augustus. De

overige Jeugd nag op zaterdag L5 eugu§tus veer aan de slag-

I
I

Takantie eh karr.raval betekent voor veel- verenigingen even lekker niets doen. BiJ txNS

natuurliJk niet. zaterilags geïoon gespeeLd en gedurend.e ds veek weer enkele extra ek-
tiviteitèn voor d.e Jeugd. We konen even terug op 6eze geslaagde dingen:

pannekoekvoètba1: op voensdag kwanen L18 C-D-X- en F-klassers naar LENS toe om nea6t he

Getdiien ook nog zotn 6\0 pannekoeken ïeg te lterken. De opkorst biJ tle F-klassers
vieL vat tegen en-de enÍmo tiJ 6e C-Jeugè voor het voetballen vas ook een mlnpuntie. -

Voor tle rest vera het een hele toffc dag.
lien/sctraatsen/eten: ook dit feest op de vriJdagavona voor de L6 aen-!íezlge C-klassers-
176] "rg 

g""Igagd, E"rst pats,t en saté op L6NS. Daa?na ging iedereen schaatsen (niet-
vaer JicÉie??). lit tteet voor enkele ]eid.ers toch ve1 hee] noeiliJk. VerYolgens reer
naar LENS wa
Vier tegen v

ar de salade
ier voetbal:

6 klaer stonalen. Een geslaagde avond'
hoe zo te.veel- voettalfen??? Maer liefst 32 D-klassers stonden
voor het vier tegen vier. Dit ondanks tle dru.Irke veek tlie veel

op I,ENS. En het ging elweer enthousiast aan to€. Leuk on te

De Jeugdkommissie.

zien.
Een woord van dank is op ziJn pl8.s,ts s€,n de Eederwerkers bii boYen6teend.e aktlviteiten.
Atles in de orgeniseti" vertiup perfect. Vatlers, noeders, B- en C-klasders die hielpen
fra"t"tif.f." bed;kt, ook de sponsàrs voor de pannekoeken, het vlees en de groente etc.'
bedantt. Jullie biJdragen 6even ons de nogeliJkheden om zoveel voor onze Jeugd te doen.

kfaar on te gean oefenen
ven deze Jongens hadden

llet scha-ats- en vaI festi.jn vsn d.e C-kLassers

op vriJdagevond. varèn de c-klassers ean de beurt vool eén gezellig avondJe. zo hadd.en

wi; onàer-etkear afgesproken om nasr de uithof te gaan, maer eerst vas het eten op

LEIYS. De d€.me 6 en heren rreren aI druk bezig toen de eerste Jongens binnen kwemen ' Om

' ha1f zeven was het smikkelen en snullen geblazen net iJs toe. Het eten even l-8ten za.k-

ken, en op na,ar de Uithof. Daar wiJ (leiders en ouders ) de schaatsen onder hed.den ge-

bonden waren de Jongens a] aan hun tveede ronde bezig' Dus wiJ ook op de baan voo]' ons

eerste rond.ie, hétaàs ging dat in > nin. 38 sec' en 6 honderdste, en er ver'l ons aI ;

vertefd dat-uiJ niet in aarunerking kFs.men voor het Nederfand.se kanpioenschap- ond'ertus'

sen v&s de blnnenbaan open, en d.e Jongens gingen op neiden jacht, helaas bleef tlat maar

met één telefoon nulmer. Om tien uur gingen ve terug naar LENS vsar Marianne Houtnlan t
MerJan vd. Steen, Diena gosterveer heèrliJke Salad.es hadden Se,aakt (alsnog bedankt

aa,;s). E de jongens hadd.en houger dus Aat was geliik zitten en eten. BiJ elíen gingel

de eerste Jcugens naar huis, volÖean vBR het eten en schaatsen'

I



HierbiJ }Íil-l"en de Joagens, de leitiers, outlers en de rensen dle dit a1les hebbeD I0oBe-
liJk genas'kt bedanken voor de gesleegile avoncl. Ook viLlen ve bed.anken Mevr. l'loLten
(Je vgq! ve1 ïaar voor). Ger Mulder en d.e Fa.n. v. Dienen van tttt Karrevielrt. DaarbiJ
niet te vergeten onze bar roedewerkers: René en Marcel Keus. 

:

een ouder.

Looptrej.niDg

Op dontlértlag 12 naart gaan we na een kleine rustpauze veer verd.er Inet de looptraining.
I{opa8,l-s goed Io}en zorgt er voo} dat Je Eeer energie ean het voetbal}en kun! }esteden.
Bovend.ien zal Je snelheid groter vord.en, Ilee1 belergriJk voor voetballers. Op donder-
dag 12 naart looptraining voor de C- en D-klasseré. 0p donderdag 19 raart vellíacbten
ve rle A:- en B-klassers oE 19.\, uur omgekJ-eed op het veId. Zelf dus het. initiatief ne-
men oB. je on' te kletlen.

Extra trainina F-hlassers

De F-k1a6sers van ? en B Jaar kulnen on de ïeek een extla treining volgen ontler leiding
van Joop Groos. Op maandag l-6 maart start deze extrq treining veer. Verze.nelen op.LENS
on f6.\5 uur. We traiDen van 1T.00 t/E 18.00 uur. NatuutliJk gaat ook cle treining otr) de
voenstlap.itldag altiJ al door.

IEIIS - nSO en........ale pupil van de week.

Na een slechte start is ons eerste seniorenelftal aan een inhaalrace begonnen. 0p hgt:
ogenblik staan ze op een gedeelale tlreed.e pl-aets. DSO is de trotste koploper en die
koEt zontlsg op bezoek biJ ons. IENS noet l{inneE oI0 tïee redenen:
1) slechts tle eerste. plek geeft récht op rechtstreekse prgmotie. LENS staat nu nog 5

punten achter. BÍj finst nog maar 3 en zeg nooit 'rnooit'r. (aenk aan FAVA vorig Jaar)
2) bÍJ een 2-O zege is LENS ïinnaar.van de tHeedeperi.oale. Mocht DSO toch ke^Epioen l.or-

. den d.an n&g 'LENS als perioilekampioen alsnog proberen oE te promoveren vie de na-
konpetitie.

De steun van Jong IENS (speleri en cud,ers ) kan net datgene zÍJn oE r,ms L iets extrar§-
te geven. Als je dan toctj kont kiJken kolo daÍt ook eens naar IENS 2 kiJken- ook zÍJ be-
Bonnen sIecht,.,...ook zíJ zíJn Es.n een behoorliJke inhaalrace bezig. Of degratiatie ndg
af te wentlen is zal- noeten bliJken. Konklusie: koln zond.ag van !2.0o t/n 16.00 uur eeus
naar LmS om onze hoogste seniorenelftalLen te zien voetballen eD zoDodig vocaal te stel
nen. NatuurllJk is er ook'veer een pupil van tle ,veek biJ d.e sealstrijd. IENS - DSO. De
keuze is gevallen op een speler van LENS DL. ZiJn naam is: Steve Alting. 'HlJ. ls een
zeer snel].e voorhoed.espeler. Je word.t zontlaB otrl L2.30 uur op L,ENS venacht, ook JiJ nég
ne afloop tret Jouw ster vs,n ale veek op de foto. Veel plezier.

PXÏJSVEB],4GflID e JEUGDVOEIBALKÀMP
K§Y! AFDEI,ING I S-GNAVEISHAGE

Na het succes van de voorgaend.e jaren (met metlewerking van o.a. de sel-ectie van tr'C Den-
Haag en Sparta) organiseert de KIIVB afdelÍng 's-Gravenhage ook in.L992 weer een Jeugd-
voetbalkaup en uel in de periode van naandag 10 augustus t /:n vrÍjdag J.\ augustus 4.s.,
A.L6 accoBodatie is dit Jaar gekozen voor het irrachtige kornplex ven de Haagse Acadenie;
voor Licha.neliJke opvoeding o.an de ],aan van Poot 363 in rs-Gravenhage. InschriJving iq
mogeliJk vocr Jongens van L0 t/rn 1L ;aar en voor neisJes va.n l-0 t/m 16 Jear. Ook aan
het voetbelkerp !992 zal- neer nedewerking woralen verleenal d.oor bekende spelers en trai-
ners uit het betaalde yoetbal-. Bij de indefing van de §roepen vordt rekening gehouden
net de vensen vermeld. op het lnschriJ ffonnulier- (vriendJes biJ elkaar). Kosten van
het J eugdvoetbalka'nI' ziJn dit jaer f 195r- per deelnemer, lraalvoor .de deelneEers tevens
een feren voetbel en een shirt ontvangen. nen info:matiefolder kan vrijbliJvencl wor-
tlen aangevraagd bij de IOIVB Efdeling I s-Gravenhage of vorden opgeheal,d bij het bondbu-
ïeau &an d.e IJzerrrerf 17, Dit kan tiJdens kantooruren van 0!,00 uur tot 1T.00 uur.
3iJ Johan v. Heertun, te1: 3295?01 (niet op d.ond.erdag).
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Uitslagen.leugt1
LENS A1
I,ENS 81
LENS 82
DI{C Cl
HBS cl+
LENS DI
BTC D1
],ENS D3
Westlandla D5

Quick EI

- Quick §teps A1
- Duindorp SV B1

- TAC'90 81

- LENS CL

- IENS C2

- DWo Dl
- LENS D2

- SLauv zwart D3

- IENS D\
- I,ENS Xl

Ful-I Speed El-
IENS E3
DHO EB

TEI{S E5
IENS E6
Tonegido F2
LENS T'2
Duindorp Sv F2
FuIl Speed FL.
I,ENS F5

- LENS X2.
- n}í0 El+'

- rfl{s,xll
- RKAW 85,:
- DSo ELz
- IENS Fl
- .Wippolder' El
- ],ENS F3
- LINS FII
- Maasd.iJk.F2

q-1

5=5
6*o
't-7

3-l+
4-)
o-u
'I -?
2-L

3-11
B-0
0-L0
I-T
L-l_0
2-11
l--6

5-0
0;1

Hela€.s ging de wedstriJd. van A2 niet tloor ond.et SEV te ueinig 
"pèl-""s 

haè. Dit hoortlen
wiJ pas op vriJdegavond om 22.00 uur. Te laat on nog iets and.ers te regelen. Voor de
rest een volledig progr€.nna. IIeeI kort even iets over'de vetlstriJden: . ' 

,,

LENS, A1: speelde: een heerLiJke ve<istrijd tegen Quick Steps. Wat een l-euk ïoetbal kregen
ve.te zÍen. Volhouden dit eD...,.H&S verloor. Het voord is nu aan Ju-tliet!!
LENS 81: gooide er de eerste helft net hun pet naar. l,lat slap zeg., De tveede helft
kwarnen jullie goed terug. ook x0aendag een goede pot., Nu twee hele befangrÍJke vedstrij-
d.èn thuis tegen Zwervers en Slietlrecht, Drie punten zu11en echt notlig ziJn, Doent! !
LENS 82: een heerlijke pot voetbal. 82 was geconcentreerd en LÍet duideliJk zien vie de
sterkste is. Lees het versLag van de tweed.e Leid.er mae,r eens:

Í,nNS B2 - TACI9O B1: 6-0 i : '

Moesten ve om kwart over 6én verzamelen?? Moest dat nou zonodlg hoord.en viJ op.de trai-
ning. Ja, d.at vonden viJ uel. Na eerst een flesJe en vat zenuvachtig heen en.veer ge-
praat kverr toch die bespreking. l.liJ voelden dat het leefde biJ de Jongens. l,le gingen I

toen ook Eaar geliJk om kl-eden en een goede varEing-up doèn. Toen kl,anen tlie \leintjes
aan: nou" kleintJes 1190-2,00 meter en baard,en vó.ren geen uitzondering. ZiJ aoe3ten Lach.
en toen ziJ 4agen d.at ze tegen die kleintJes van I,ENS noesten. Die zouden ze vel uret
30-0 innaken. Dat hebben ze geveten. De eerste 10 ninuten was TAC vel iets sterker uadr
door ïustig te blijven en toch ons spel te spelen kv€.men wiJ door een nooie goaL op L.:0
Nou, ze verd.en gek die gasten en gingen nog harder schoBpen, Maar da&r zaten viJ net op
te'wachten en gingen steed.s beter vcetball-en. I{e kregen een strèfschop die goed \.'e}d in
geschoten door Ron: 2-0. Vervolgens lleer een nooie aanyal die d.oor Stefan vel zeer nöol
afgenaakt verd. 3-0. Rust. In de rust bleven Joop en ik naar op de jongens inpreten dat
ne nog niet gewonnen had.d.en en tlat hebben ze zeer goed. opgepakt. De tueeöe helft gÍng
TAC a1]es of niets spelen en kregen vij vleugel-s. De éne mooie eanval na,de andere.
Er stonden heel- vat mensen te snullen fangs de kant. Doordat wij positief bleven voet-
belIen naakte Michiel een mooi doetlrunt 4-0, kort deerop eaakte Sidney tret een.scbitte-
rend schot in d.e kruising !-0 en toen nog één hele nooie aanval en d.eze werd door Ron
mooi ingekopt 6-0. Joop en ik vÍI]-en de pfoeg feliciteren en eeD komplinent geven. He!
hel-e elftal klasse gespeeld! ! Joop en ik vilIen ook het publiek bedanken voo? de belahg'
stelling en Jan Lamers bedankt voor het fluiten.

John.

IENS CI: gemopper naar de J eugdkormissie. IIoe kunnen JulLie nou een tegenstander uit -
poule C1 uitnodigen??? tr'outje boys, Wij waren ook niet bliJ met öeze ïealstriJd van de)
HVBenhebbeninmitld'e}sgevraagd.onge1ijkwaardigetegenStandeIsvoorJu].1ie.
LENS C2: gooide er echt net d.e pet naar. Luisteren schiJnt heel noeilijk te zj.Jn voor)
Jull-ie. Ileel sneL vergeteD en maek het zateraleg naaï goed met tle Leid.ers.
I,ENS DI: voor rust ra,oneLd.e het achterin, Na rust ging het beter maar toch net niet ge-
vonnen .
],ENS D2: voor rust hetzelfde verhaal a1s biJ Dl. S1ap, sl-ap, sla!. Na rust veel" beter
en nog gevonneE ook. lat was klap.
IENS D3: deze trein is niet neer te stoppen. Het verd 6-0 maar D3 sas echt vee]. sterker
Zàtèraae GDA. werd het daer vorige veeÈ g-een 1,6-1?? '.

L,ENS Dl+: een keurige 1-3 overwinning biJ llestl-andia. En de spe].ers kws.men veer eens :

lachend terug op LENS.
LENS El:. een spennende vedstriJd biJ Quick net verloren. SeLangriJkel is het echter dat
julIie de laetsten veken rÍat ueer tegenstand hebben, Daar ].eer Je van. ZeterAag i,Iest1an.
dia, Is dat niet de koploper uit Jullie poule??? l

trENS E2: rnet ï "man[ nes.r I\11 Speed. E2 hsd. er zin in en von net 3-11. De achte spe].er
arriveerde helaes niet en de beer Oeldrig wachte tevergeefs. Sed.ankt in ietler geyal.

9

1



LENS E3: een grote overwinning op Dlr0 iat aanvall-end niet aI te 6terk wag. Dan kurnen
Julfie eens laten zien vat JuUie aE^nveLlend. kunnen. Vee], heel veeL.
IEI{§.84: krap net vervoer naar niet ln de doelpunten. Tocb zou Leitler Ger graag .wàt nee.
autors zien eE lIat .I[inaler d.oelpunten. fla reed hij erleen terug Bet zes spel-ers Ín d.e
auto. Dit klopt echt niet.

I

I
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I
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I
I

I
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IU'IS E5 - R,K.A.V.V. EJ: l-7
0p deze zonnige zaterd.agochtend begonnen ve geLÍJk in de a8Bva,l ve6 resuLteerd.e in een
paa,r grote k8nsen voor de Er. Ns, een ninuut of l-0 kw8ltr ttan het lste doelpunt, (en vat
voor één) van Michaël. De kansen gingen geilJk op maar RKAYV hatl. neer geluk en scoord.ein cle lste helft 2 aloelpunten. Ruststand l-2. De tveede hel.ft nerd het el iets niDder
en dat is dan zo J8mer, vant het speL inzicht is goecl. Hesley heeft sts.aD keepen e1s
een prof naer kon niet voo"kouen alet het 1-7 }Íerd, Fertii had een eigen dóelpunt veroor_
zaakt, ïaar hiJ tlus ook goed boos op was. MaBr zoaLs de ouders of de leider ook.zegt:
dat kan ied.ereen gebeurèn. (gevoon pech Jongen). A]. net al_; toch een'spannende ved.-striJtt. Echt iedereen hefÍ'b schitteretrd gespeeld., voLgeDd.e week weer. bèter Jd toch,

De outlers .
P.S. Marco het gaat steeds beter hé. Rinus.
LENS E6: DSO EL2 ls gewoon te sterk voor LÈNS 86.
goed Je test en scoordeD zelfs een aloel-punt,

Toneaido I'2 - LENS F1: 2-11

IIans .

LENS ï2 - Wippolder FI: t-7
Deze zaterdalochtend. om ev.r, over baLf 12 begoEnen e met r/oLle moed tegen I{ippolder. ,
De eerste heJ.ft ging het best ve1 lekker op, ondanks een laar doelpuatei van.Wippolaler.
Maar bij de treed.e helft gingen de kopjes toch een beetJJhangen MichaëI 0osterveer
had een uooie kans, naar hel-aas de keeper ging de goeale hoek in. onze Benco heeft staair
keePen een echte Reuver qua trouding en uitstraling. Kevin scoorde voor IiENS het eerste
doeLpunt. Bes en Kevin hedden a1 biJ d.e I'1 meegedaan, d.us rÍaren toch al- iets vernoei6:
ze lraren toch iets te sterk voor ons. Maar JurLie hebben toch je best gedaan.
Volgende ueek 'wee? beter. (kop op). Een noeder.
Duindorp SY - IENS I')+: 2-

Zo siDpeL is dit. Ju11Íe deden toch

Ars Je deze uÍtslag leest, zou Je zeggen da,t het een grandioze wedstriJd ïa§. Na,tuur-:liJk, net zorn ultslag mag je best trots ziJn, Eaar het sBel vas nu nièt om naar huis tr
schrijven. I{e had.den vandeag twee invalLers. Bas, die de Ëterren van de heuel ëpeeltie
en KevÍn, die zo maar even acht doelpunten' scooràen, De sJadere d.oelpunten kïamen var -
tr'red{r 2x:en SabalaAin 2x. líe&ïom nu niet zo trots?. Nou er werd. niei echt ge}uisterd
en ottrd.at Tonegido niet zo sterk Has Íilde iealereen een d.oelpunt maken. Er stond.en dus
steeds eeD stuk Óf 5 Jongens voor te vachten op een baf, ietiereen lril-de scoren en l-ette
tlu§ niet op de arder. fÍ{ee keer moest Toq)r daaron ook de bel uit het doel balen, om-
d.et ze aLleen op hem af kwa.men. HeeI goed was het van Tonrqr dat hiJ tvee keer ""n door-
gebroken speler keurig tle baI afuahte. Voor hem was het oots leuk aÀt er niet een penaltJl

-8escoo}.lwerd.tegenhem.KnaphoorrlJon8ensd.enkaanJep1aa,tsd'evo].gendekeeren
Luigter goed *at je moet doen.
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Zo iongens, ondanks dat Duitdorp 2 spelers Eeer hed ging het leuh en speelden ve ook erEgoed. Iva een l--0 achterstand krI8aen we fanatiek terug, aret een hattrici van Randy en
Soal-s van RaÍon 2x en Cocky, plus nobbie (onze ex-keeper! ) BLeven we druSken op het goaj
va.n Duindorp sv. verdealigend zit het goed. Eet constant goed. spelen van stefa,nt ! De kee-pers (ieder hat-ve {ed'triJd) BriaD en Alex ateden het pri,.u. nitJt l. t""t àoun l;;g;;,lraÍlt het zal niet zo nakkeliJk btiJven in ,l.c toekornst.

Cock,
Eu]l Speed. - mNS fl+: 5-O

I Na wat 
-aanpas 

s ingen Haren ve on l-L uu1' bii I\r11 Speeà. Het nocht biJ ons niet lukken on-
.danks_tle kansen- d.ie ne toch vel kregen. Er r.iepen biJ r\rLr speed rrai betere jongens
,die ats zii de kans kYegen ook scoorden. 0nd.Et wiJ vaak in dè aanvel waren kregèn zÍJ de-corDter kansen en konden zo , doel-punten eaken. Mlchael bedankt vàor het invalLen.' Jongens 

. 
zeterd.ag veer zo goed voetballen en ve vinnen vast. Ik heb genoten van de ved-strijd (er verd. goed samen gespeeld),

r _ 10 _ Melis Kipp.
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DE I,ENSAEYUE
HEEKBLA! TAT DE VOETBAIVMENIGING IENS
65ste Saargang nu ner 32 , t9 uaart l-992.
.** ***t(*í**tí**$*t{+ït+l(rÍítlfil*líttt{l*{ltltSÍItlttlS*ltlllllltt*I**{r****I***ll*tiÍlti ****ilr{tlli*$**ll*l{*

Boetes
Regi stT&tiékosten 1e boeking f 20,-: M. Koe1ery
Registratiekosten 2e boeking S 25,-: E. nBmcheran, T.F. Merghart
Adnxinistiatiehosten strafzag,k f 35,-: J.Ïí. van To]..

*Betaling dient per omga,and.e te gebguren door ovet:rakin8 op givgrekening 336?11 of
bankrekening 729927229 Rabobark Den Haag, t.a.v' "v.v; tENSrr te BiJsviJk, onder ver-
netding van "B.ETEI'' 

Het Bestuur.

Yan de redactie
De.spanning sloeg het afgeJ-open week-einde op LENS, imers ale laatste veken vau de con-
petitie ziJn aangebroken. De 81 speeltle thuis tegen de Zuervers, ondanks dat er retie-
liJk verd geyoetbald lukte bet niet on te scoïen. Echter tle Zververs lukte alit wel, Í
dus een O-2 neAerlaag was het gevofg. Maar snel verg'eten deze vedstriJd en hopen det
Jullie ueer snel het spefletJe op kunnen pakken. ook tle A1 speelde thuis en we] tegen
het altj.jd lastige Velo. De schrik sl-oeg toen ook behoorliJk toe, toen VeLo aL sEeI na
het beginsignaal met 0-1 voorkwam door een foutje in d.e acht erhoede. LEI)IS bleef gelukkig
voetbalLen en vist v.Lak voor rust via Bobby Tuur de l-L in te schieten. Ne d.e rust een
grettig LENS, net voor d.e redactÍe, als absolute uitbLlnkers Don Heins en Dennis l,sfiers.
Na een prima opgebouvd.e aanval wist opnieuv Robly Tuur 2-1 in te schieten. De 3-1 vas
een logisch ge''roJ-g van het goede sleI. Patrick scoord.e n& eerst op de keeper geschoten
te hebben net bet hoofd. lekkele weastriJd Jongens, succes net d.e leatste Hetlstrijden.
Een mogelijk karpioenschap zit er in. Na deze goede prestatÍe is ile stantl biJ de A1 els
volgt: H.B.S. 21-30

A.D.o, 20-28
LENS ?O-28 .. .

In deze stand is s.lvel de gestaakte vedstriJd.tegen Laakkwartier opgenoEen. Echter de 4

wedstríJd is nog niet af6elopen. A.s, zatertlag speel-t de AL tle overige 30 ninuteu tegen
Laakkvartier, BiJ vinst kriJgt LENS er dus nog l- punt biJ, D.D. 2Bl3 is de wedstriJd -

'H.B.S, - IENS. De 1{edstriJd tegen D.S.V.P. volgt dan nog. Concurent A,D.o. kriJgt nog
R,v,C. en Laekkwartier, dus 41 heeft hgt Ín eigen handen. En dan de zondag,
Zondag 2 speelde een prima vetlstriJd tegen de Sparbaan 20, DankziJ haral rÍerken door het
gehele tesn wist het tveede öe tvee broodnod.i€e puhten binnen te haLen. Een prÍua pre-,
statie die med,e verd behaald, door de goed. spefeDde vissels. Kor op Jongens volgend.e
veek-Pàpendr'acht; he! moet kuunen. Zondag 1 kreeg de trotse koploper D.S.O. op visite.

' Nee, IENS !Ías zaker nlet ale mÍntlere van D,S,O. AJ-leen een ,kampioen" heefL zo ziJn ge-
.' ]-uk en via een penalty sist. D,S,o. (le voll-e vinst mee naar Zoeterheer te neEen. Een

,'_ groot 'komplirnent gaat iri! naar Petrick Puiste.r, dia via goede retldingen uitgroeid.e tot-
.:, de àan van d.e' vedstri.J è.' .Speciesl voor heu is het vervelend tlst het verfies vie een pe-
'l naIti, tot stand noest konen. Volgénd': lreek H.f .K. thuis, Zeker veten det ile equipe ven-

Maarten d.e tvee punteri,hier op LENS l-aten". Als U er nu voor zorgt,dat U net zrn allen
- aanwezig bent, wordt het nisschien'rreer gezellig tlrd< langs de IiJn. ;

Xed.

mmmlnmmnminntfi imfiÍÍmirllÍrn.lnmlÍmïn'illff n
PLUSSENDE EN MINNEIIDE }'ORMATEUBS

' De Formateurs van een nÍeriv LENS-bestuur ziJn liefhebbers van schiJ nbelregingen. TerlliJl
zij de kvaliteiten van kandidaet-bestuurslerleí op een goudschaaltJ e Eitten te vegen,
]eiden ze ond.ertussen onze aand.acht af doór het publ-iceren van ale resul-taten ven een ge-
houtlen enquete. Voríge rÍeek kontlen we lezen froe vij met ztn aflen denken over ons kluppi
Onze d.enkps.tronen ziJn keurlg in pJ.ns- en ninpunten uiteegerafeld.. MiJn konklusie is,'

i. dat er in LENS erg veel schÍzofrene personen rond]'open, [ensen vah vie Ae rechter hersen
helft PIus denkt en de linkerhersenhelft Min. Dat bliJkt bilvoorbeeld aI uit d.e manier
waarop viJ l,ENSers over elkaar denken:

-1-



L

i De ïechter hersenher-ft vindt dat lre ueinig beLangstellÍng voor elkaar hebben, veinigJ Eamenwerken, passief en 8elrakzuchtig ziJn, Onze iinker nórsennerii "inot ar"r.nteÉÀï' dat we trou*' geze]rig, prettig en normaar in,0e ongang zij"-;;-kle;i".à".'rïji"rlt
,r'mèer vàn aleze tiJd.;"dé Èreedkaíeis:;ij n\ ruiïr: be taniine ,nó"i gu;"-irrÀer; de kantine is
r ::::1Ï9j,]1.::..Eil:r"d vat de kandidaat-bestuursLeden hÍervin vinali.'2"-e;; ";, 

-"
i 6rore ur.t,de,ging tegenoet, lrant ze nègen bestuursrid vorden van een }r.ub van [esp]eten, ::t::::l:i*:1"::.D.: Formatiegroep presbnteert ook, diverse addertJes onder het sras van
t oe enquete' rs het u ook oPgeval-len, d.at soÍrrige categorieën alLeei in de Iuin en írnalere' weer arfeen in tle Plus vorèen genoernd? Zo vorden aLleen maar minpunten genoemd over hetbestuur en over de senioren, terwiJl .ver 'rde .:Iub" enrd.e J;G; 

-;iï;;; 
iJ"""rir"rrir." "

I worden ver&er-d.. De Formatiegro"p 
"Ërr"i,iir oii r,"t sr.ot van de pubric&tie de uitkonsti niet verrassend te vind.en. onze fornatàlus wisten bJ.i.jkbaar heel gocd "r";;r;-;;-;;j,I begonnen' De liandidaat-be stuursleden veten dat nu ook. De LENS-plussen moeten elkaari nog r,a.t meer gaan Bemirnen.

; GiJ s Langsdelij n,

mnïrxluulunnlnnrÍrtr,]mmnnu[nilumlm

ZiekenboeA

Pupil- van de Week pupil van de !íeek pupil van de lleek Pupil van de lleek

I

I

I

Í{ans verhey Jr, Óns ex-liti en tharls speler van het larldeliJk jeugdelltor var Fc Den Haag.raakte afgeLopen zaterdag tijdens a" iopper, FC Den.Haag - AJax gebresserd aan ziJn.IÍnker.krlie. Na een stÍdins (deed hij biJ-tïíS nooit) voËrae til:;;;-;;;;mde íik in ziJnknie' Na een eerste onderzoek in het ziàrtenhuis vordt É{evreesd voor een scheurtje ÍnziJn meniscus. Eén troost voor jou Hans. Er varen af6elopen veekeinde meer toppérs diegeblesseerd raakten. Ilans ui"r lrensen Je namens heer iENS-"on u.or"pÀ"a:.g herstel toe.

: Afgelopen zondag vas Steven Alting
gekozen a1s Fupil v/d Íleek. Steven

i veïte1de ons dat hiJ een fijne:.niddag had gehad. HiJ schreef het
. onderstaarlde:
i I'ALLe spelers rian d.e selectie,
I Ton en Ma&rten bedahkt voor de
.leuke middag die ik heb gehad.
: Ik nÍ,ocht overal biJ zijn en de me.s_
I sagekamer vond ik het Leukst.i (Hangen die fotots er nou nog

Leo? ? ? red).
Het was heel- erg leuk-j aríner dat
miJn sterspeler a1s vas gaan
douchen, dus ben ik met de keeper.
op de foto gegaan: Ook ondat hiJ

t heel goed stond te heepen.
Steven AIt ing.
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A.s;..Éondàg speelt ons feerst-e vederom.een thuisvedsïriJ d'. Door dè speciale 'iomissie
-is de keus deze. veek gevallen.op dg vleugelspits netr de onnavolglare s chiJnbewegingen
ven t.Dl- : ' Frans , Kampfraat', Fran§ e.s..zond.ag Hordt Je' door. fon sr-GravenaliJk on 12.30

.uur-op-LENSver$achtj;,xen'he1e,:fijneuiddagtoegewen.st.,.l .l-.. '..:' , | . .' .: 1.' - "" Bedactie.

Pupil van d.e lleek Pupil" van de week Pupll- van àe wàet t " Prpil ve.rr de Week

De.E + J tróféé
Via'de in de'LENs-kantine hengend.é l"ichtkrant veÍne.nen viJ,

'doór het bestuur'ber'eÍO *aà gévonclen om het &anstaande 6eiz
dat WiLlem van Ettinger .

öen het 2e etftal ondèr ziJn

en 10 Jaar.

en fater -

hoede te nenen. Haar zo'n Líchtkïant toch nipt 8oed-voor ls!l'viJ vàn tle redactie,
kranen l,lilfem sfgelopen 

" 
zondag op IiENS tegen.. Na heln net ziJn behoeming §eIuk geïenst

te hebben vroegen viJ hen on de punten te velgeven E.b.t. tdt tie,E+J trofée. Tevens
hebben viJ van cie gelegenheid "ge_bruÍk gqnaakt óm niddels een aantaL vragen.I.IÍ]]em biJ
U voor te steLlen. l,li1].enl bedanÍt voor de -punten en het'vers]ag en voor Je.nin!-inter-
vieuw en ve wensen Je in de toekomst heel ïeeL pleziài ei sukses biJ LENS. , :

I.ENS . D.S.O.

Na eerst LENS 2 tegen Spartaín'20 te hebben Bekeken d.ie tloor LENS 2 ïexd gelionnen d.oor

de juiste inzet, De vervachtingen varen hoog gedpannen voor d'e ïedstriJd LXNS - nSO.

On àe 2e periode te behalen uoest LENS sinnen mei 3 doelpunten verschil. GeliJk ïa 'd.e

aftrap begon LENS aan te veIIen, creeërde vat kansJes near biJ.DSo ]iep. een faatst'e ]aan

die speelde al,Ies IÈng naar voren, hopende d.at spitsen maar.ea:t tle bel kóhden kohen.
Bij LENS ïeral het spel toch beter verzorgd, men liet de bs.I rond circuleren met soms: ee:

inàivÍdue1e aktie, even voor rust kreeg DSO pes ziJn eerste kens een vliJetreP rontl L6

neter maar die verd op vakkund Íge viJze aloor ae goàd teei:enOe Pdtiick Puister gerèd'.
zo bleef het.bi.J. rust 0-0. Naar miJn mening iets te veinig voor LENS Sezien het spel.
Na de rust begon LENS Heer Yan vooraf ean tlruk op het doel van DSo uit te. oefenen, -

maar er l',es geen door komen aan tot 15 nin. voor tijd, vas het nog 0-0 mea1. toen kws.u -

DSo met een uitvs] de spits ging de 16 ntr. in en Iiet zich in een duel vatlen en èe

scheid.srechter gaf een pingel voor DSO, die nog biJna ïerd Selakt tloor Pstrick naar
heJ-aes, het ues 1-0 voor DSO tegen de verhoud.ing in.'I'lanf LFNS hatl ninstens edn puut ,
,verdlend, LENS ging nog op Jacht naór d.e ge1ÍJlmaker, naar he1aae d.it wil-ale niet. lukkgn
In de laat ste , Einuut .*""d. ". nóg éen h'endsbal over het hoofd gezien door ale scheids.l .

rechter van DSO verded.iger, Zo verd LENS helaas geen periodekanPioen, maar trel nSO.,. -

.Ik hoop dat Ju1lie.dit.6pel ook de lae.tste l+ vedstriJden voor de 3e perio'de vast kunn.en
houden en den te kunnen scoreb. succes Meerten en d.e Jongens en cefe Hi}Iy. bedankt- -

voor de vedstrlJdbal en supporters bl-ÍJf u cLub steunen. .. -i
.i. ,r : .. : Hirlg+.van ELtÍnger. ,, . . , i.

lli}Iem ven Xttinger
3 oktober ]1916 r; Den Heag : '
Mel-is Stokel-aan 592, Den Haag
cetrouvd en gelukkÍg det ltelma, WiJ hebben 2 zonen van 8
Ja, a.ubtenaar bi,j de Seneente Den Haag' '

Als speler.b-ÍJ VcS enr.BMT, biJ'beide,cfubs Ín het eerste
,., als conèitietrainer biJ Kranenburg en t,harts ook bÍj IC Den Hèag om

-. .als tra.iner .geblesseerde spelers te begelelden biJ hun hersteL.':

Naan
Geboren
wonende
BurgeliJke steet
Werk
Yorige clubs , ,-

noken
Drinken

..Hobbies
Houdt Yan
Houdt niet van
I{asron I,ENS

-Nee.
Geen elcohol-.
Ja, hardlopen en dan all"es van 100 geter tot aan de Earathon.;-"
Allès wat ret sSiort te rueken héeft.
Discussiëren net dronken luensen. .' .1' ' :-.i '
IENS heeft een goetle nasJt in de regio. Bovendien kan Je biJ IENS in
aIle rust optinaal werken. Bovend.ien ken ik Maaxten nog en vind ik."
het uitstekend om Bet hen sa.men te ïerken.

!
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Doelstel]inB

, K.Laver asseD + Jokeren

: Troiner vsja IENS 2. Ik hoop natuurliJk dat het 2e zÍch handhaafb en':'indien tzo ilan zich zodanig te plsa,tseD dat er geen . d,egradètievoet -bal gespeeld hóefl rte voralen. .ook 1iJkt het'mlJ: een uitdeginÈ oE
net tle buittige .epelers aangevul-d. oet. overgekouen A:Junioren een goe(
tee.n-te vorneD. Ik hoop d.an ook op een goe<ie sasenïerking net. de
nieuve A-trainer Peter 3os. Ik verwècht een leuke tiJd uet spor-
tieve su}sess"". . i :. :i

I,
I
iI

É

;

È

Afgelopen vriJda8 13 naarl lras alldeer tie 2e ronale van het peastoernooi.k3.averJassen/
Jokeren. Ondenhs deze vriJtlag de tlertiend.e, voor veLen vord.t tleze dag a1s o1gèl-uksdag
beschouwd., was het weer gezelrig en er konden nooie pliJzen gevonnen-vorden, :De eind-
stand van tleze avond rras alilvolgt:
Ig.avprJàs6en:. J-e priJs v..Scl,aik - v. Schaik . 5fl+8 punte.,

2e prijs vd. Serg - vd. Berg l+9!8 puaten
3e prÍjs Ham - Kliinen !96\ punten 

r' PoedelpriJs: vd. Bèrg - witiing' 3593
Jokeren: 1-e príjs Marian vtl. Steeu 3T9 puriten

poedelpriJs Ina vd. Berg 1Or3 luuten.
' Tot 2[ uaart .

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSS,SSSSSSSS
Uitslagen zond.ac L5 Daart
Imis 1
Lmís 2

,: AnS. Kr, 2
i LIÍ$S 5

_'r Jai Ilanuman 2
, Vogel lt

LINS 8

'Iíedstri arnmB zon 22 naart
.00 uur

- DSo. I
- Spartaén t 20
- LENS 4

- ESDO 2
- I,EIIS 6
* LUNS ï
- GDA ].0

0-L
L-c
l+-2
afgek.

'2-7
2-2 '

0-9

Il

Jos líitting en Jan JIam.

',,:
J. vd. Ste]-
J,G.P. ZuidwiJk
J, Steets
H, Plugge

n.n.
n. n.
lt. D.

v1

\2

i
í.

1

i

r_0. 00
12. 00
1l-.00
12 .l+5
t2,r5
l_1.00

uur
uur
uuI
uur
uur
ullX

I,ENS 1
Papendrecht 2
SEP 2,
r,Efls 5 . ..

Den Hoorn 'l
Den Hoorn !
LENS B

_- I4IIK l_

- I,ENS 2
- I,BIS \ '
-DZS2
- tEx{s 6
- IENS ?
-SEP?

5B/ao59 . .

6to/ao9t1
55,+/3oTI ,.
562/3:,o>
57ol3t\6,
626hz5a
628/3266 v3

. {' r,ENs lr: Deze wedstriJtl vordt op krxlstgras geBpeelt. Eet verdient d.e voorkeur Eftg, schoenen eet afschroefBoppen te clragen.

WedstriJ dprograJona voLgende .veek (29 naart )

11.00

. 11.00
13. 00

- vriJ

Dinsdac 31 naart
19.00 uur LENS 8

OPSTET,LINGTN.

- Buonaat. IIIM E. mrll

IEIS 1 t/n 8; a]s ]ekend.

I,EIIS I
I,UIS 2
IEI{S l+

tu{s 5
LENS 6
I,EIS 7
IENS B

1
uur

uur
uur

- vrÍJ .

- SnP 2 ,5t+ / 3035 L. Keus
- ondervoorbehoud.- vriend.schappel-iJke wedstriJd
- ondervoorbehoud vrÍend.acheppeLlJke vedstriJd
- Wippoi-der 11 . 626 nzlj n.n.
- nAvA 6 628 / 3zt2 ,n.n.

v2vr

: ti



Afschri.lven .:1..., ..t ,. .ibiJ tle trainers
u.""Àl r't"rrf"n ' te1: 02r22-3O9Bd
w. u"iin"n 'tef: oTo-3h61088
F. v. I{nÍlff ' \i'l ' '.te}:'070-389ï1T6
G. DuivesteiJn tel: 01891-179\3
i. Keu6, vriJdagavond tussen 7-B uur op LENS,

LENS
LENS
LXNS
IENS
IENS
IENS

1
.l+

6
'l
B

2en
- \'

teL :

a

3661311+.'- ' , ,:

EN:

, Papend-racht] t,è1: à78-150900q 
'.

thof-Zuitl, W. Dras1s.an, Dél-ft-Zuid. "

-68, Den Hoorn, te1: 015-61h9?3.

I,IGGING TEABETN

Papentlracht
SEP
Den Hoorn

LENSB-GDA].0

Z ZAALVOETBAI, Z
zT,zzzzzzzzdT'zzzzz

- fndustrieweg
- Sportpak Tan
- I.loudsereg 66

m 2l+ februari

voo]' d.eze vetistriJd visten ve 8.], dat GDÀ 10 te sterk voor ons is.. ook hoord.en ve'tlat
GDA biJ winst ka.npioen zou Uorden. Dit wetentle moesten. ïii alus esrtreden tegen een He.l-

zeèr gemotiveertl GDA L0. Ik kan re] zeggen,. tlst viJ ons best hebbdn -getlaan om zoveef
nogetl3f tegenstand te bieden, maar.tegen.eèn tegenstander die tvee kla§sen bètei ÍoeJ-
í"ïi-iË n"t"oàen schande on met O-p'te verliózen. !Ie. hebben arie eff harö gewerkt en'
Àià "" a"t dË laatste drie lredstriJden óok doen. gaan ve zeker riog ies punten pa)<kèà.

De heer Sen bedankt voor het flulten. Deze vealstriJd vas Ps,trick Cooten (tL) op19 p-
spel-er van 6e !Íeek. Ik rnoet zeggen: hiJ heeft deze eervolfe tsak net'trots Íolbrqcht:
pàtrict, Jouv foto lrordt hel-€,a.s niet in bet krgntie geplaatst. Dit alleen veggelegd.
voor "ons yla'bgeschip" éri niet voor "de rest'r.'Magr Je;.kriJgt,;we1 via NEBo §upeïfoto I s

een Írooie vergröiing. Bedankt, dat JiJ E-speler"Yan Ae veèk wtlde ziJn. ZondÈ8 22 réart
za1 Barry.rVreesviJ k speter van-. E5 'E:spel-er van de'week ziJn. ook jiJ IlBg tle aftrap ver-
ricbten, in ae rust thee ueedrinken, tiJalens ale vedstriJÖ voetb&I1en -met. de &ENS..8 1'.-ttinschiettalLen" en je rag op èe foto net iouu fevoriet(eir).. De, wed.striJd is op veld 3

en begint oir.ff .OO ,rrt. Du"' àr"tta.kan nog Saan-kÍJken uat !'ons' vlaggeschip" doel:"

.. :i i:,_,,.-.'., i . .. r..I"né.K"]1".,., . -:;.; -

',:: ;:L- l..

11

Uits 10"r/
SIGO 1
LBIS 1
Snackbar Enioy l- -
I,ENS 2
LENS 2
],ENS 3
llestlandia 6' -

I,ENS 1 . .

EngeLsDan 1
LENS 1
nmEo 31 ,

The Yellolls 2
II(DEO5.,
LENS l+

T,IiNS }+

B-3
L-r, '" (Binnenbof Cup ) ,

.5lr
3-10
3-5
1-)+

,6-tq-L

lIe ttstri dprosranma 23 naart t/n 3 april' 7992
Dinsalag 31 maart
19.\5 uur. SIGo 2 . -I.LENS3 ' ri R2D De Buitenhof

TransvaaL
Woensdag I april
21.l-5 uur Fv. SnoeELe ö -'lrus \ R3B

Líssing sporth&Ilen
de Buitenhof - M. NiJhofflaen, Delft

- MaJubs.straat LI.Transvdal

zzzzzzzzzzzzzT'27'zzz,zzzzT'zzzzzT'27'zzzzzT'zz
Z I,ANGS DE SPOBEEN VNN DE. Z.M. LÀDDER Z

zzzzzzzzzàzzz7,?'7'zz'7'zz?'zzzzzzT'zzzzzzzzzzz
Ui,tslegen zafer tlas 1l+ daart 1992
Te Wervè .- IENS 2 é-)

.t



Programs zateïdeg 21 naart 1992
1b.30 uur LENS L - VeLo L
12.00 uur L,B{S 2 - Vitesse Detft 6
L\,30 uur IiENS 3 - Duinoold ?'

R. v. GÍJ zen'J. Yd.. Veldeu
n.n.

'"§.Oepasi 
"A.:Elouezzani.

n. D.

S. NiauÉt, I'I. Osman, W. vtl, Meer, N. Jagesar, J. Kouveuhoyen, E. Ea.ket, C. Lipnan, -J. ZuiderwiJk, À. el Moubarak, B. ELilesou-Lia, M. Knops, ,;... ':";
Zonder L Mante] en 1{. StuÍfbergen, - I rJ'E","'

PrograEna Woensalag 25 ma,art'

AÍ)nelalen voor l- en 2 biJ Eans tle Bru;m, teL: 015-6L2396.

OPSTETLING LENS 3:

20,00 uur LEI{S l- - SEP 3 (vr. )

Progra.mra Hoens alag L apriL
20.00 uur LENS L - de Ja8ers 1

?ro s.r [a zatèr 28 maart 2

L2:Oo uur LU{S 2 - Lyra 5
th.3o dur IEl,lS 3 - DYJ. Sizon 3

.30 uur I,ENS 1 - HTSV L

VAT HET JEUGDFBONT

005/10L1+
013/1d+?
0261t2't9

'v1
v?
v3

Algerneen kontaktpersoon: Paul v.d.Steeu,'Chopinstraet LO3, 255L SV Den Haag...'t-;te1:39?015h.BiJgeen,gehoor]3976532Arno]tlvd.noncki
--------

Wed.stri,l dproEraEne A-B-C-D-E en F .J eucd.

AfbeLlen iroor ontlersteande wedstriJden: al].een biJ Paul v.d.Steen (:SZOf:L)
zo sneL EogeliJk.,doch uiterliJk voor vriJalagavonal 19.00 uur. Bj.J geen gehoór '''
belLen nasr .grnola va. Dbnck (39?6532). In uiterste nood log op zaterdagnorgen op- i,ENS (366L3L[) na B,oO uur biJ ie.o.d van-de ,jËugdko lËsie.
ElÍtal d.atum tegenstaoder uit/thuis terrein /veld se.n.k.Lene.
Al-

A2
Bt
82
c1

c2
Dt
D2

D3

21 nrt
21 nart
21 urt
21 mrt
21 Drb
L9 urt
2L I0rÈ
2l Ert
2L mrt
1"9 urt
21 nrt
21 mrt
21 Ert
2L nqrt
21 Elt
21 rrt
'zJ [r'E
2L mrt
23 Drt
21 nrt
23 mrt
21 Ert
23 Ert
21 nrt
22 nrl
2L nrt
22 T\rt

r,1.30
12. 30
12. 00
12.30
11.30
1T.30
10.00
9.
9.

1T,
a2.

Laakkïartier A1 thuis VL
SEV A1 thuis \2
Bleuw ZrÍart A3 uit DlMensveltkaale/Ií I naer
Sl,iedrecht 81 'thuis Vl"
HMSH 32 thuis y2
RiJswiJk Cl(vr) qÍt Sp.park Pr.Irene
AnO C2 uit Zuider?ark
nAVA C2 tbuis V3
DSVP D1 'riÍt PiJnacker
RijswiJk Dl- (vr) uit, Sp.park Pr.freíe
VIoS D1 uit MeLis Stokelaan

1,0 .
L0.
10.
1,1 .
1ll.
16.
9.
9.
B.

l-b.
1"1.

l+,
I+5 ''''

00(cs) '

30
00
\5(euto)'
00 ( fiets )
00
L5 ( auto )
\5 ( auto )
L,

Dlt
E1
E2
E3

30
\,
30
00
?n

r.L.30
1? ,00
11, t 00
17. 00
9. 30

17,00
11.00
12. 00

12 .00
r.1.00
10.00
r_0 .30
17 .00

VCS D2 -,thuis ... ...Vt. 9.00
RKSVI4 D3 uit Sp.pqk Polanen/Mr dter 11.00(auto)
Velo E1 uit ' l{ooralweg/Haterlngen l-0.15(auto)
Gravenzande X2. uit Gen, sport park 9.00(auto)
Iíestlandia E5 uit, Sp.parh HogeBonen/I'viJk 9.3o(auto)
Ertre treining op Lfl{S L6.)+5
RI(DE0 E9 thuis Y2 1I. OO
D,ctra training op LENS a6,l+5
RKAW E5 uit Kastelenring/Lt tla.n L0.00(auto)
Extre training op LENS 16,à,
Quick E6 thuis yZ 9.00ktra training op LEN§ 15. h5
Texas DEB F1 ult WiJnd.oelenweg 10.15(auto)
OnderlÍng voetbal, op LENS 11.1+5
AKDEO f2 uÍt Nootttorp g,Oo(àuto)
onalerlÍng voetbaL op Lfl{S ''11.1+5

xl+

E5

E6

Pl-

F2

6

L0.00
12.00

(..". )



F3 ' ^ 2L-nrt
22 frÍ\

rU ' "21 rirt "
22 ,Iri.

Í5 ' 2L dxt'
., :. 22 Étrt

i .: -r"t

sIJZONDERHEDEN:

11;00
12.00
'9:00

L2,00
1ó. oo
12 .00

:t- oDB F2 ," ': ï i u1t - Albarala8traat -,' ;
' ontlerling voetbal op IiENS

: Vrëdenburch F2 ' uit ' Vredenburchweg' ,,

'ontierling voetbaL op 0NS .- ,1..1 . . i' ..

: '. RíJ5ÏriJk.F2 ^- i - uit ,'Sp.Park:Pr.I.reie '."

r .10.15 ( auto )u.r5 . -

r'r8,.15"(eutq);
..' 11-.1r, ,..

. ^ I .g:t!(aut9)
'. 11,\5' .,^'.
:,:i.r',.I-. ,,r.-

-l
'-. .l ., l.r

ondeiling vöetÈ41' op - IjENS ri! r"'|.

-aanwezig Jukg .vgna
-geerue oudeSE met

' -lees ontlerstaaàde
. -opstellingen e1s bekentl o.et uitzonalering van:

f 8.15 uur: A, vd., Donck, J. Pronk en I'. Schurrrnar
vervoer voor:.LENS D1,D4 ,EI,E2,E3 ,E5 en F1 t/n I'5_
ro:by Éoea ooor (b.a. relslàs)

ll.lli r

' o .LENS A1 zontler ,1. BerFaatln
o-LENS A2 zonder F._ Allatlin
o lE{S 81 zonaler P. .Sinke

I' o I,ENS C2 net K". Azgaguen
j. o LEIS D3 zonder Y. Ya6er en
e,o LENS 'Dh zonder K. Bouallï o LXNS E2 zonder J. tr'iets en
! o.IENS !'5 zoDder B.,l{etten.

L,ENS A2 naar Blauv Zvalt

;AIle spelers ven LENS 42 verza,uelen a.s. zaterdag -om -10.00' itur biJ de hoofdinEan8. ven

,,.het Centra,al ,Station. Strippenka.art meeneEen. lant net bu6 90 gaa
Succes I I

n Jqllie..lq_a1 de velden
, yan !1auv Zïart aau de ,dI. Meqsygltkade te Wessenaèr.

, ., :.,- :;. ' , '. l:l'' ,.. ] ,: De r.pelers van AL t/n C2 kiJken.biJ tviJfetachtig veer even vBnaf.t'B.l+l: uur' naar. dé
'TV. Yia loketèf, 'cle Haagsche iCouiàÉ't"of tia Teletèxt .Lateí 'ze zien of Je wedstriJtl
dóor8aat of 'íiet. De speLers van DI t/m I'5,Eogen.vairaf.B.30'uur(tr'l+.réerd.er)'.near. LENS

, beLlen 36681\ (nergens and.ers heen dus) of hutl vedstriJd aloor8aet of niet' .BiJ alee-
hefe afkeuring voLgen }Ie oDdersteBnd schadurlprogramna:

.r, ^ .r I r Í.1 I rr, -

Semenköro8t . LE{S'/
l-0.15 uur'LENS AL eq A2 trèinen 1.,

11. 30
Ll+. oo
9.00

l_0.00

uu}
uur
uur
uur

10.t+5
lfr 30
l-\ .00

9 .00
9.15

tlur
uur
uur
uur'
urir

LENS 81 trainen
LEN.S 82. traÍnen ,,.j È

IENS, CL, C2 en Dl trèinen
Quick D2 - IENS D2
vrÍJ L,ENS D3 en D\
LENS EL t/rn E6 trainen
LINS El, t/n r'5 tralnen

Í
I

t
I.
'.l

i
t

l-0 . 00 uur
L0.00 uur

10.00 uur , '

10.00 uur
-Niet aIle tiJtlen konen. overeen met d.e

het schetluvprogramtre ook a.Ltijti nasst
schoeaen neenemen,

Looptraining
Zoe.ls ve vorige veek af. schreven velvachten. ve op
sers ongekleetl op.bet vefd yooI, tle looptieining.
de beqrt agn qe C- en D-kLasBers. :),: .r. a

tlondertlag l-9 naart, de A- en 3-klas-
0p donderttag 26.àaart, is hei'veer

.

tiJden ven
Je norm€.Le

de wedstliJ den.
sporttenue' eeir t

Goed.op Lett
iaininsspak
., -.'. .'. j

eí en tij
en sntr-

Blessureleed

ooh op d.it ogenblik moeten enkele Jeugdspefers passief toe kiJken hoe hun t
lopen te voetbalLen. Dit koht door een blessure. Op tlit rnonent geat het on:

ee.ugenoten .,

Daniel Joneejan:'yan A] die eL vèer ret' de lodptraiulng .bègonnen r ís i -.l,IÍe 
. veet mag JIJ

iasler v] Diemen: vàn 31 heeft last ven een s1ÍJmbeurs onststeking. Eetr piJniijke krÍe-
Èiie maar wie weet lukt het ook voor Jou binnenkort veer oto te Saat'voetbèIleu
Karin Azgaguen: van C2'heeft'een gelioked duim loaar binnenkort gaat het gipsier.af. ..
líie veét. ,)' . '" '.a ;' ' '
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Jofrí Yósar: vèn D3 heeft.beDdJes verrekt en staat eYen buÍten§Pe1.- Ï{el,tome4 klJken.

hoor. " -r' 1r (; : l

iur"i S"""If, van Dlr. heeft,.zlJn hanal In het gips e4 tïan nag Je echt nlet voetbs.llëD.. * ,.
hoor Ka.Bel ' Te gevaarl
Jorinho I'iets: van E2 het -éuveI is

ÍJk. '', !J',

eindeliJk gevonden.. EeD losgeraakt groelgchiJfJe. Nu

Ipea. He! d.uurt a1len€'41 aI Teel te lang.
pË on ztn enkel (ingescÉeurtle enkelbartt). Valt zeker

1

i
I
I

I

I

I

I

l

I

I

I

{

raaar böpen dat tle theraple gBat he
d Groos: ook vaD E2 heefb ta

niet mee voor Jou on n iet te voetbel]-eD..

Pupi ]. ven de IÍeek

: i, 
"

De inveDtarlsatie is geEaakt. Genoe8 all:ao. biJ A1,B1,B2,C1,DI-;D2 eD de E-selektie on

op reis te gs.an aan het eind van hei seizoè1. Eet'heeft '.el veel lqèeite 8ekó8t. Nu ale

reisJes zeker ziJn gaan ve de rest regelen tlvz I ioscbriJving toernooien,. règelen u'eal-

itlija"n, regelen huisvestíng ", o"r.ràe". Genoeg te d.oen 6us. I{iJ verzoeken cle otders
,"r, íI o...,roór eihtl rnaart het gehele Aedreg (f 125,-) voor de rèIs naaÍ Duit§lend over
te maken. De overige ouders void.en verzocht on voor ,einrl naart het iéetts b-"t14*P,_b"- ,

araÀ ae1 te vuLlen tot f 80,-. Giro 201392 tDv. P. 'rd, Stèen, reisJes voetbaf iél de . '

rekéning vagr het geld 11aar overgeneakt kan ïor6eD. IlaDneer de tlefinitÍeÍè'priJÈ vau de

reisJes bekend is noet eventuee] het laetste bedreg in april biJgeschreven vordeu. u

hoori nog van ots. HiJ proberen de priJs ecbter'zo laag ( nlni-rnun 5 B0'-) te horitteu.' .

Enke.l-e gegevens tot nu bekend. ziJn:

LXNS'AI: edat pas el;d Jur; op stap. tie'teís is 8evall-en op Königsvtnter in Dultslaua '
ffi§E1t iertrèUt op 28 ruei nàar Lfunburg. Slepen in ceravans en op 30 mei een toernooi

voetbeldeg biJ ?SV en terug ]]aBr f,EÍS.
LBls-E;;ïr 

-;Ërirëtt 
op 29-nei naar Liuburg. Slapen in tentei/kLeedLok&len biJ Scbern.

öí3ö-ilEI-ueo toérnooi biJ ??3 en op 31 uei een toernooi bíJ ScharD en verrolger6' terug
naar LENS.
Meer nieuvs .vo1gt z. s .n' . ' 

.

n. Duurl het alfe-
.' ,. .:

neisJes

Voetbals choenen te koop

TrÍee paar d.ia.d,ora voetbalschoeqen u8.at 33 vachten in Soetle staat op een volgende eige;
naar. Ién paar heefb afschroefbare uoppen 

'en de andere nÍet. .Tess en kosten tleze tvee
peer f 30,-, fnteresse? ? . Bel: 3299258.

i
IENS DL k8ltrpioen

'[{e hopen voor bovenstaartle spe]-ers dat'ze'sDel. TÍeer tBogetr ToetbeÏLe
naal iret langer kom den. lÍeJ- zoÍeél- nogeli!\"""" Je tepn }iJlt"": ;

Oud. nieuvs zal de goeale iezer'zeggen. Klopt I I Maar Dl- Saat het ka.Epioenschap vieren op

voeDsd.eg Zj maarl, net éen bezoek a.en de vedstrlJd lletlerLand - Joegoslevieë in het
a;ax-stàdion. }íe verwechten Ju],lie o][ LT.30 uur op L',ENP ' Zorg ervoor dat je geleten
nólt en dat Je vs.t de snoepen en te tlrinherr'(in Xarton ) biJ Je hebt. Kl-eè6 Je va:m 0m'

r 23.00 uur vorden. Jul1ie thuis afgezet. VeeI pleEie?.

bi.l Santlerbout. Terug op 3l- nei'
lfÍS nar vertrekt op-6 Juni naar Linburg. SlaPen in een tent of kl-eeallolaal biJ v..v,.

EiIËTi-t" tlaastrichl. op t J*l een toernooi en op B Juni terug'
iu§i ift Vertrékt op 23l.nei- naar Lioburg. i s-Mitldegs een.toernooi en op 29 Eei hopel-iJk
EIài :tersarea. op 30 nei de laudeliJke.voetbaldag kiJEen biJ PSv en terug naar f.,ENS.

Slapen i.n caraYens?? -, . , r.. ; ) ., -:
1^gUÉ Of: vertrekt BI op 1T aprif neer KeuLen. Een sterk .tlriedaags toerrlooi en op 20 ePT

' f,ufrilU"n paspoort Ís echt nodÍg. Nog 4 veken wachten ' en slapen in een Jeugdherlerg.
Í,EX,IS-D2: ,"-"t"èXt op 28 nei naar tiuburg. Slepen Ín tentén/kleetlLoka.]en biJ v.Y' Schern

6!-EE ïei. een toernóoi, op 29 nei vedslilJèen en op 30 nei"kiiken biJ de ianalelirke

I

t,
L.

Steve A1ting geBoot onalanls .de nederlaag best veL als pupil va.n de Heek. ZiJn vader 1eg

d.e alles vast op de ftls. zonalag speelt LENS L teer thui6 naqr nu.tegen uIK. Lq{!.l r

'richt zich nu op..de tveette/derd.e p]"ek op tle rangliJst en op d.e clerde periode. Beide, ge-
ven recht op deèlnening àan rle nakompetitie.. Jorlgens veef suqces en deze keer Ís.d'e
pdpil v€.tl de veeli: !!.an6 Kar0pfroet linkË: of rechtsbuit,en van LENS DI. FraDs ' we ver-
i""irt"r, Je o$ 1A.l+, uur op LINS. Veel pleziel en netJes op tle foto staàn hoor:.

o



Uitslagen ieued
IENS A1
I.ENS 81
IENS B2
LENS C1
LENS C2
LXNS D].

- Velo Al-
- Zververs Bl-'

- ilóns'elerdiJk 82
- Verburch Cl-

- Vredenburch Cl+

- BVC DI

IEIIS D2
GDA D3
IEÍS D\
GD.O. E3
lyra E4
31auÍ Zlrart F2
Cronvl-iet F3

- Scheveningen Dl-
: LE}IS D3

- Juventas D2

- IENS E2
- I,ENS EL

- IENS F2
- IENS F5

?-r
o-2

12-o
t-6
9->
9-0

3-1
t-6
o-2
0-ll
0-11
-L-4
l+-0

VriJdagmtdda€ wisten ve het zeker. De tENsveLden stonden bLank. Geen voetbel dus het
reekend. Het storinde echter u'e] en de voorspeLde regen bl-eef veg. VeId. 1 en.3 waren
d.aaraloor toch zeer goed bespeeLbear. Vetd 2 niet en LENS EL,X3,E5,E6,F1,F3 en F\ had-
den pech. Ook 42 speelde neer niet. Yorige veek belde ale tegenstand.er af en Eu had BEC
veer niet geJ.ezen. dat ze noesten speLen. Het ondexl-inge partiJtJe ging !re1 lekker.
LENS A1: deed goede za.ken en von verdiend van VeLo. nDo en HBS verspeelden beide een
punt. Zaterdag d.e resterende 28 ninuten tegen l,eekkwartier. Eén keer scoren is voLd.oen-
d.e maar za.I een hel-s karwei worden. De veek erna tegen HBS uaar Laten Lre alie vealstriJd
nog meer even vergeten. We l-even van veek na€.r veek. Een verslag:

GAllZr' - IIJK naar eLveer een overwinni

Na de inzinking ven vorige uaand. nu alweer 6 lunten uit 3 vedstriJden tegen WC l-2,
ADo 2-1 en nu ïas VeLo het slachtoffer met 3-1. Voor raiJ een prachtige overvinning te-
gen een ploeg die d,e punten hard. nodÍg had oE niet te d.egraderen, Een zeer felLe wed.-
striJd waarbij on iedere ba] geknokt noest vorden. WiJ }lÍramen door een foutJe op 0-1.
Maar tle mouwen werden opgestroopt en de versnel,lÍng glng nog eens een tanaue hoger. Met
veel inzet, zel-fvertrouwen er tegenaal en I mÍa. voor de rust eindeLiJk tle geJ-iJloaker
door een Tor va Ïrr. Na het inspirerend.e ples,tje van GANZ een no6 feuer IENS d.at ue..l
teen na r.ust 2-l- asntekende d.oor afveer een Tor van Tur. Het t,ernpó hooghoudend, geen
fouÈJe in de verrlediging en nu was het Petrick die het net voud.rcet zrn hoofd 3-1.
,|Coo]", ook het, vellies van Ergin verd. goed opgevs,ngen en d.e vedstriJd bekeken uitge-i
speeld, De reservespelers deden het goed en ook de 2 invaLlers uit de 81 varen een ;

st inulaÍis. Het gehele team een zeer ruime vol-cloende voor inzet, kvaliteit en zelfver--'
trou{en. Zo nog 2 1/2 }realstriJd en vee} vof op in ale striJal on het ka.rnpÍoenschap.
Geloof er in. JulLie kunnen het zien. Jul"Iie laatste drie wedstriJden,

Man of the match: Dennis tamers. een toesehouver,

LENS 81: deed slechte zaken d.oor net 0-2 van de Zververs te verliezen. De derd.e plek
van onalereD ]iJkt nu het hoogst haaLbare voor Ju11ie. Deze plaats betekènt een beslis
s ingsvealstriJ tl tegen degrads.tÍe. Een plaatsJe za.kken is tlirekt fataè1,, Nog drie zware
lreker, dus: Doe je bestttl
LENS 82: von ruim Eet 12-0. Eerst een fotosessie, daarna een rnaaltiJd.. Joop en John
lakken het professioneel aan hoor. De laatEte vedstriJd uit tegen TAC moet de beslls-
sing brengen on het kampioenscha.?.
LENS CI:.is de kluts een beetje ksÍjt. Door grote Ded.er1agen is het zelfvertrouuen va
zoek. Gevoon onviJs hard verken iS ons advies. Wie'weet.
IENS C2: teg'en een nratig Vredenburch een heLe ruj.me overerinning. Toch nocht VredenbuÍch
zelf ook viJf maal 6coren. Voetbel eens r&t serieuzer jongens.
LENS D1: d.e eerste helft uat stloef, Even ïennen aan cle zvakkere tegenstand.er. De tvee-
ilerrefrt nagnifiek gevoetbald. Dat vas echt snullen troor.

.. LH'IS D2: Scheveningen biJna bovenean. IENS bÍJna ond.eraan. Maar D2 Ís de laetste veken
goed in tbrm. ook nu verd er rreer gevonnen mlddeLs redeliJk tot goetl voetbel.
IrENS D3: kvam met L-0 achter maar raakte niet in paniek, Rustig lrerd GDA seggespeeLd. en
í3Jon--oret 6-r,
!EL§.:O!: gesteund door vat spelers van EL kon Dl+ het toch nÍet boLverken tegen een iets
sterker Juventas, Nico vB6 de man van de deg. Zrn penelty levert bij het rugby vele
punten op trobr Nico,

LENS DL|.- Juventas : 0-2 l

Ja kan een goede partiJ voetbeLlen tocb verliezen; dit overkwem D)+ tegen Juventas. Onze
tegensta.nder begon met een gtevlg offensief naar aleze stormloop op ons doel verd uet .

prima vertletligend verk op gelost.

!
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Dooï een foutJe en een pechaloel-punt stontlen ve net rust eet trÍee nu1 acht,eí. De tveed.e '

helft Heer prina LENSvoetbaI near Janner genoeg konden te de reininge kaasen (geniste '
strafsihop) tlie Íre kregen niet in doelpunten onzetten. Een pLuin gaat naar de E-spelere
die ons met prina voetbaf-. en keeperswerk hebben geholpen.

Cees ,

L,ENS E2: een puike pot tegen GDA en eèn 0-l+ vinst' K.lasse hoor. Denken JuIIie nog
even na,over het reisje?? Laat ons weten als er iets definitiefs -is.
L,ENS El+: hetzeffd.e IieAJe als vorige veek. E1f gescoorde goe.ls n&ar slechts !Én auto.
Ger vas veer de kLos. Het openbaer Yervoer zal voortaan uitkotrst Eoeten brengen.-.
LENS 12: lekker vrgeg op pad. De JonBens waren echter goed. vakker en speelden eèn í.

l-euke HedstriJtl.
IENS I'5: Cronviiet wBs echt te sterk voor ons ondeDks dat Cochy JU].}Íe kwam helpen,

t" f

ë{"LË,HËffiJ&Ë5Ë

.ëf'à
í"J

È-È -Ëj. J''f
d-È

--!ilHEffiE§{

llít
l!,.i

èi:'i

I

I

1

I

t

)
t

I

i

T.r
l'i
ar

ffr&P*ffiT
HËffi&ffiT

ffiL,ilTT&UffiHM

3t3 &PffiilL

tï#
#
ÈÉ

ï

L-

E

-10-

I
I

I

í



DE I,ENSREWE
WSEKBTAD VAN'DE VOEIE-AIJUERENIGING, I,ENS

65ste jaargang'nunner 33, 26 uraatl" !992'.
******i;lr****le$lt T****r **fl*t**t*rrtÍ{t**taHafirltt*rttt*rf_tt _tI*tltl{Í**Il{l+r§lírtt{ lt*ltÍ*lt rl*il

Nieuwe Letlen.
3012 A.M, eI Boustsli,
3013 A.H. ef Boustali '3017 D. de Boo, D, 05-0

Af'roeren als 1id.:
2\13 M: Kocs.

Boete
Adninistratiekosteu strafzaek 5 3r,-: H.' RaEnan

E, 10-01-'83, líet oord \6, 25\'l+ [N Den Haeg, te1:
I', O2-01-rBr, Het, Oord l+6, 2r\\ Tï Den IIaa8, tel:
7-'81, tÍsztstraat 9, 255]- IA Den Ilaa8.

39\787
329\'t8'l

tBetaling dient per bngaande te.gebeuren tioor ove::making op girorekening 336711.of
tantrrekening 729927229 Balobank Den tlaag, t.8.v. rrv.v. LENSTT te BiJswÍJk, ontler
vermeLding van "BoEaEt'. 

Het Bestuur.

Van de ratlaetie
Allereerst gaan onze velgeneende fel"iciteties na9,r D.S.0. va Íege bet behaalde \alpioen-
schap. Proficiat DSO en heel veef sukses het kouende seizoen in tle 3e klasse.' Eet zou ,
Ieuk ziJn e]s viJ elkaar Ín die 3e ïLasse veer tegen zouden konen. -.Aèn IENS zal det .niet
1ig6en, hopen wiJ v8n de redactie. Det va,s trouïens weI flinE. bal-en afgeLgpen zond,aS, ,

flfes Ín gereedheiat gebrecht voor een lekkere pot voetbal, gooien d,e veer6oden roet in
het eten, voor eental LENS-tes,ns bleken spahnentle tiiden ean. 81 het tean o.f .v. Ered
Grens en Ronel6 Bogisch hebben het heel- zvaar Ín hun cornpetitie. Eet degiatletiespook
kont, Det het einde van tle coupetitÍe in zicbt, steette meer tot Leven. I'íet heel hard '

vèrkón en ool- eëri ieetJe gelu}- erbÍJ kan het "spookrr misschien verdreven worden (zle
.vergJag elders in tle revue). Ook zondag 2 moet no8 de nodige punten pekken on als enÍge
llaagse tieelnemer in àe hoogste reseïve klesse volgentl seizoen daar te bliJven. Ilet tea,n
ven hiel- Gens eD Fred Spa i6 Eet een meer den fentastische eÍndspurt bezig en ziJn no8
voJ.op in de race on bet kampioenschap' A.e. zaterda! 8taÈt de vedstriJd tegen I.3.S.
op het pro6r8Eq0e. Aanvang 1\.30 uur op Craeyenhoudt. De stand bovenin I'uÍdt:
1. ]r8S 21-30 . j_ . 

;

2. IENS 2O-29 tt

líet is voor trBS de laatqte vedstriJd. LENE Boet Ílog near D.S.V.P. BiJ deze vordi U danl

ook uitgenotligd on deze topper a..6. zBterdeg bii te vonen en A1 te supporten in-deze "
belangriJke lÍealstriJcl. En dan natuurli,Jk oh8 eerste. De striJd voor het karnpioenschap
is testtit, doch de striJd on de alerde Periode.is nog geheel open. ook tle striJd on de

2e pLaats in de normale competitie is nog opep.. A.6.. zondsg is er; tot op -heden (n6,àn-

dagavond) geen co4petitÍevoetbal voor het eerste, Xr'bestBet echter de mo§ellJkheid dat
rle K.N.V.B. ileze veek alsnog beslist d.at er a.s, veekeiDde ingehBald moet vorden. naaal-

?l-eeg dar ook de degbladen iodat u het eerste kan steunen. AIs u dit leeÈt is dè Loting
voor ale eerste I,ond.e vBn de foDeuze H.C.*cup 8elíeest. En ís de eerste vedstriJat van :

zovel Zaterdag 1 en Zondag I bekentl. De eerste vedstriJd.en vorden op 'f en B april ge- 1

speefd. Dus er is nog een hoop voetbal met veel §panninE te verrraehten. I,JÍJ hopeh den

ook dat het voor aIle te€.$s van LENS nog een mooi slot v&n het seÍzoen ïord-f '
nedactle.

LENS neemt het Ínitiatíef
BiJ de besturen vall de op Elcelrp f spelende vereni8ingen Ís het à1, heeL lang een d.oorn

in het oog det op de zeterdegen en zónaagen èiverse auto's luktraak 8elerkeerd uorden op
de paden en groenstroken ven dit comllex. ook de geneente heeft aI diverse DaLen ge-
klaagd rB.b.t. óverbelestirg van het bruggetJe, tte_ toegang vorEend. naar Esca,np 1. IENS

heefi na het lnitiatief genonen otn as.u dit probleerr een èinè te Daken. Een tveetaL. LENS

led.eu heeft beslag veteri te 1e6gen op eeD, rnlddels een kaertsysteem, computergestuur{e
dubteLziJdige, eutonatische slagboon, met caÍtlanische ophangÍng. Echter tllt kost geltl.
Ondat hei eón reeds Sebruikt exeuplaar Ís ziJn de kosten niet af te hoog. '
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Doch vÍJ hebben uw financiëIe steun :Iodíg' Nu is het volgentle bedecht. Af die autoge-
bluikers noeten geregelal tEnken. En biJ e]-k beDzinestation woraleD gratis zegel8 ver-
slrekt. I,liJ zouden graag in het bezic konen van die volgeplakte en gratis verk-regen
zpgelkaarten. A,s. voensdagavond ïanaf 19-30 uur kurit U die vof geplakte zegelka.arten - .

iir leveren in de LENS kantine. WiJ rekenen erop dat U hier a.en Eee uil-t werken,' zodat.
vij van d.ie overlest van ]uJrraak geparkeerd.e autots af ziJn.t-
P,:s. Ook ]o6se zegeLs zijn natuurlijk velkom. Wij zul1en dan ve1 voor de bij die zegels
b'èhorende kaarten zoÍBeD.a'
ZbBerti.j d

ZoaLs U vellicht aI veet is de Lente begonneD. Echter ttit brengt een aantal (on)''gemak-
ken net zich bee. Een daarvan is bet feit dat ale klok reer een uur vooruit gaat. Dus
dénkt U daaraan, het is and.ers zo vervelenè a1s U a.s. zontlag niet op tiJd 9P L,mS bent.
A+hoeuel bet natuurlijk veL erg gezellig is. Due niet vergeten om 8.s. zat'erdagnach t
d; kl-ok, het horloge eu de wekter eeI! uur vooruit te zetten.

Red.

À.s. -rriJdag ?7 rraeltt', is het weer zover. U kunt vee'r konen keerten. Gezellig klaYerJas-
sen eE Jokeren. U kont toch ook? Tot vriJalag.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS I

S SENIOBEN ZONDAG S

§§U§§UU§UbU§§§§5bDDDDD
Uit slasen zontlas 22 maatt,
gehele wedstrijdprogra.oma afgekeurd.

Wedst ri a,nna zontla 2 maartr
1 .00 uur
11,00
ir. oo

+2. 00
l_2, 00
11. 00

+3.00
Dinsdag 31 Baart
L9 , 00 uur ËEI,IS - Busmat . HYM

wedst riJ d.Drogra,m0a vofgende ueek (5 apriL)
1l+.00 uur BTC 1 - tm'ls 1
10.00 uur DCV 2 - LENS 2
u.OO uuI LENS L - SVH 2
11.00 unr Scheveningen 5 - LENS 5 .

.J-1 .00 uur 'T,ENS 6 Vogel 2"
10,00 uur HDV 5 - LINS T
13.00 uur quict Steps 6 -.IENS 8

VIOS 1
!x][s .2

IENS )+

I{3S 5
I{BS 9
I,BIS ?
I,ENS B

TN|NS ].
VCS 2
SEP 2
IENS 5
IENS 6
],IÍppolde} 11
nÀvA 6

Yr.

vr
vr

62613205
628l3zrz

YT

5rl3/1058
6to/r09,
55t+l3o7\ .

562/3to3
570/3L\5
6?61325\

n
n

H. líuhf

H.B. vd. Enden
M.E.T. Kàit
J. Geenemaus

.n.

.n.
Keu

n.n.
n. n.
n. n.
n.n.

n.n.
n.n,
n.n.
.b.b.

uur
uur
uur
uur
ulllP
uur

L55t+/3035
v1
Y2

v3
\2r

v2

OPSÍETTINGEI{.
LENS 1 t/nr B: a1s bekend

IENS 8: Dinsdag 31 naart: net M. Knops, C. Lipnan

Afschri ven
I,ENS
IENS
IENS
r,pns
I,ENS
IENS

1
h

,
6
7
I

bij de trainers
M. yd.. Meulen tet; 02)22-30989
W. IleiJnen te1: 0?O-3U51088
tr'. ven Krijff tel: ' 

0?0-38971?6
G. DuivesteiJn ' te]: 0L89l--1791+3
n. Keus, vrijd.agavond tussen 7-B uur op LENS, tel: s66r:r)+.

IIGGTNG EEBREINXN:

- Sportpark "Escamp II ", Melis Stokelaan, teL: 0T0-36ï0991+
- Dae.I en SergseJ.aan, t,el: 0?0-3686\51+.

VIOS
TBS
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IENS B -'SEP

En ïeer verLoren lre niet. Iets rat op zich niet zo een geÍÍeLdige prestatie is, tlaar het
afgekeurd. ïa§. Dus noesten de 'rvedettentr van LENS I weer èens sntlere bèirighetlen Eaer,'
zoeken in een LE].ÍS-kantine tlie volgens nijn linker hersenhelft een ruine gezelfige kan-
tine is en volgens niJn rechter hersenbelft steeals neer op eeu I'bourlalr' gaat liJken.
Sarry VreeswiJk, speler ren E5, helaas ging het niet door, Zodra we deze vealstriJd ,in-
helen, ben Jij neer aan de beurt. Zondag 29 Deert zal Sandra vd.. Steen speelster ven
Xl+, E-sbeelster vaa d.e veek ziJn. !us' ook voor Jóuv geld.t: d.e aftràp verrièhten, tiJdeEs
de ved'st"iJd spelen net de .orÍginelè LXNS I ÍnschÍetbaIIeu, thee ueedrinkèn in'd.e rust
en'op tle f;to ;et Jouw favoriei(en) (Éeheef gratis verzorgti door I{EBO Supei'foto's).
DevedstIiJdIENSB-ÏAVA6vord'totrt1'].'0ouurge3pee1d,opve1tl3...a
Komt alIen kij ken ! I

René Keus.

lJlJ L LL lJ LL trl! IJLIJ lJLb lJ

Z .ZAALVOETBA], Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Ultslagen 2lr februari Un 13 tsee,r!

Wedstri.i dprogra,uEa 30 Eaart t/D 1,0 epril
Ditnslel3l E eel!
l9l5 urlr SIGO 2 - LENS 3

lloensdag 1 aDxil
21.15 uur FV. SDoekie B -TENS\

IENS 1
Suytenrorle 1
TENS I
TENS 2
Buytenrode 2.
Itr,}IS 2
LEI{S 3
HMSH I{

TENS 3 .

Iu{S l+

[he Bonbers ]

Attent Z'7511
],ENS 1
SiJthoff Pers 1
Attent Zt75/2
IENS 2
RKAW 5
Attent Zt75/3
LENS 3
SiJthoff Pers 2
BAVA 5
LENS l+

0-5
5-l+
3-h
1-2
3-2
9-B
2-5
1-8
B-2

?-1

A. Elouszzani
n. n.

LiAsinfl sporthallen
De Buitenhof
Transveal ''
0verbosch
De tr'Luit

R2D

R3B

- svH l-
. I,ENS 3 R2D

- M. NiJhofflaan, De1ft
- MaJubastre,at bl
- VLaskanp 3-5
- tr'i.uitlol-derplein 1, teitlschenda.n.

De Buitenhof

Transvea].

0verbosch
De Fluit

Iilaandag 6 eprif
L9, l+, uur LENS 1
1,9, l+o uur GyDnova ?

r-B

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZT,ZT,T,ZZZZZZZZ
Z IÀNGS DE SPORTEN VAN DX Z.M.IADDXR Z
zzzzzzzT,zzzzz7,zzzT.zzz?.T,zzzzzT,zzzzzzzzzzz
UitsLegen zaterdee 21 maert 1992
LENSL-VeloL
LSNS2-Yit.De1ft
LENS 3 - Duinoord

Progr&nltra zaterdag 28 rnaart 1992
12.00 uur LUIS 2 - I,yre 5
1\,30 uu} LXNS 3 - BvJ. Bizon 3

OPSTELIING I,ENS 3:
S. Nia.nat, M. Osnan, W. vd. Meer, N. Jagesar, J. Kouïenhoven, E. Eaket, C. LipnBn,'
J. ZuiderlriJk. A, e+ I'loularak, B. Eldesoulia, 14. Knops, L. Mantel, ïJ. Stuifbergen.

7-5
1-10

r"013/I0tl7
026lt2'(9

J

i



AÍbelden voor LENS 3 biJ L. lrlentel, tel: 31071+26, vriJda8evonal tot 20.30 uur.

Pro za.le lLa il I 2
i00 ur:r BVC 1 - L,ITIS 1 ' (vr. )

VAN HET JEUGDETONT"

Algemeen. kontaktpersoon: Paul- v.è.Steen, Chopinstraet 1O3,.2551 SV Den Haag.
teLefoon: 3glo:..r+. 3ij geen gehoor, 3976132 A. vd. Donck.

I{edstri.l dprosr aama A-B-C-D-E en F ,leucd..

AfbeLlen voor onderstaende vedst::iJden eIIeen biJ Paul v.tl.Steen (39T015\)' :
zo snel rogeliJk doch uiterliJk voor vriJ da8avond. 19.00 uur. 3iJ geen gehoor bellen
naar A. vd. Doack (3976fi2). In uiterste nood nog op zatertlagnorgen op
tnNS (3661311 ) om B.O0 uur biJ iemand van de Jeugdkomiesie.
E1ftal datr:m aanyang tegenstander uit/thuis terrein/veld se.n. k. Làns

A1
A2

28 nrt th. 30
27 nrt

HBS A1
Geen training ! |
DSO A2
Neptunus 81
Sperta 82 (vr. )
Gravenzand.e 82

urt
mrt
o-rt
[It
urt
mrt
urt

28 nrt
28 nrt
28 srrt .

28 mrt
L apr

28 rnrt
L apr

28 nrt
1 apr

28 apr
28 mrt
28 urt
28 mrt
28 rnrt
28 urt
28 urt
28 mrt

1l+. 30
t2,\)
19. 00
10,00
1\.30
r_0.30
1l_.00
10. 00
l_l-,00

9. 30
9'30

16.00
fr.. 30
1l*. 3O
10 .00
r-6, 00
1l-, 30
9'30

1.0 , 30
10 .30
10.30
12 .30
10.30
12.30

uit

thuis
thuis
thuis
thuis

Daa] e.o Bergselaan L1.00

HW cl- uit Hoogenhóucklaan
wassenaar C2 uit Kerkehout /llasseDaar
vt]C Dl- uit rt Kleine Loo ",

ScheYenlngen DJ. uit Houtrustireg
Postduiven D1 uit MadesteiJn
QuÍck D6 thuis v3
DevJo El thuis Yz
HBS E-elfbel uit (zie kopy)
GDA E3 thuis v2
Training i.p.v. om 15.30 uur
DHI E2 uit Bras serskade/Delft
HBS E-elfts.l uit (zie kopy)
sEV El+ thuis \2
RVC E3 thuis \2
ornas E1 uit Buurtveg/Was senaar
Wilhekrus I'1(vr ) utt Hestvlietveg
0!B Fl thuis Y2
3TC F2 thuis .V2
Die Haghe F1 thuis V2
AnO F3 thuis \2

31

Í,?

^O

30
2B

28

V1
\2
vl_

r-h. oo
1l-. l+ 5
1a rE

9-30
13 ,l-5 ( auto )

9'30(autol l)
10 .00 ( auto )

9. 15 ( auto )
10.15(auto) ; '

9. OO

9. 00
1r.15(ailto).
tl.00
th. r-,
9.00(auto)

15.15(auto)
LL,00
9.00
9.30 ( auto )
9 .39(auro )

10,00
12.00 1

10 .00
12.00

B2
C1
c2
D1
))è
D3
DL
El-

E2

Eh
x5
E6
!'l-
r'2
F3
Fl+

r5

BIJZONDEREEDEN:

-aanrrezig Ju.ko vsnaf 8.30 uur: J. Pronk, P. vd.. Steen en R. Veree àken
-gaerne ouders Inet velvoer voor: IENS CI t/n D3,E3'E6 en FL
-Lees ond.erstaand.e kopy goed door. Uet is belangriJkl!!
-opstelling a1s bekend Eet uitzondering ven:

o LENS B1 zonder P, Sinke en J. v. DieEen
o ËENS 82 zonder M, Koca
o LENS C2 zonder K, Azgaguen
o LENS E2 zonder J. tr'iets en B. Groos
o IENS El+ zonder S. vd.. Steen

Af-bell-en op vriJ d.ags.vond

AfgeLopen zaterèagmorgen Hes het rÍeer eens echt te gek. We kregen zoveel Late afbellers
dat C2, F\ eu tr'5 met te qeinig spelers stond.en. CA konden ve nog ïeI aan1ullen. ZiJ
speeLtten net een vollettig teara. tr'b leende een speler vsn F1 .en ook nog een van Vred.en-
burch.

l+



,; i - I : 
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Bij F5 slechts vier spelers op XijsvÍJk. Aan'u1len vas qcht onnogeliJk. Echt te gek.
Dlt is natuurlíJk niet de Èedoeling. PlotseLin8 ziek.vorden pan \a--n -qqar 10 aÍbeLleïs.
op zaterdagporgen roept vraagtekens op. Ouders/s1ielers beL zoveel- EogeliJk of vriJdeg-
aronal af . Dan kunnen viJ rustig d.e tea.:ns aanvull-en.

Afgekeurd of niet ? ?
I

De spe.ters van A1 t/u C2 kiJken biJ tviJfelacbtig 'weer even varef t B.l+5 uur nasr de
TV. Via LokateL, de Ha.agsche Courent of vÍa Lokatext faten ze zien of Je wed."1,vi36
doorgas.t of niet. De spefers van Dl t/u E5 nogen.vanaf 8.30 uuI naar LENS be en
3661i11+ (nergens ander-s heen clus ) of rrun teostrija aooi§aat or nlet. Bi.l algehele af--
keuring volgen we ond.erstaand schaduqrrogrorn,na: '-- ': ' :' 

" i' '- ' -------------::- '

"' ' | ': 
sa.uenkotrst LENS

13. 30
11. l+'
9.30

13.1'
l-0.00
10.00

uuï
U1IT

ultr
uur
uur
uuT

IENS A1 en A2 traiDen
t uits lr trainen
LENS 82 trainen :

LENS Cl- en C2 traineï'l
LENS Dl- trainen '' 1''

Quick'.D2 x luls O2 I

-í, - .

-;- lj
r '.' l;rt

13.30
11.1+5

9r' 3o
13..15
10: 00"^'9;i5

uur
uur
uur
uur'
uur "
uur 'i,,i r' . ,

CL

11.30 uur I4IS E2,EL,tr'2,I3,tr'l+ en. F5 treinen -.,': "*- - U.3o*uur-. 
- .'Iij

Nlet alle tiSden kbàèn ove.re^Jir.met '.ee tiJd€:r.vpn,de-vedstrijdèri.--cààa toiiietteï'en ar-
tiJd naast JË eigen' voetbaïttnue en voetbalschoenenlook'.eenitrainingspài-',én- ermsctroenen
meó.,"men.' ttituitíi.jx.'verwà'"htën. v. ook- tle leitlers. .:f" ar*r';lï I - I r:- :. i '" i ;l i "'i,ií+ Í"1,.". =ï ,: -*1-ï=tt . "-.rli ,

E-klassers oefenen' öp een .eíöót vë}dl l*' ' . -' .'1..,Í- - . ,r ,. r. -. 
l.':.jlt

g aeze tija oéï.;"; 'l:'arJ;,,jJ ,# a". ul*i"""u""
dÍe het konende seizoen. naar dg p-fle§ggigaari op een,, groot..veL{. .Dit;Ís Ïreèi:'moeill jk.
- - - Àlr"-Voora] del btitenspelregel geeft de aottite ,'problemen.-. HBS befaè of ve,viiden kcimdn.
AItiJd. netuurliJk-en và vefoaclten op'd-e.ze-niadeg od.-r5r.r5"uur b!' lnrvS,. nr ''Akkabi,
J, Srittijn,-Si SuitenÉek, M. EssiÀdl J.jcuunorr,; .1.:-Ïop,-P. I(n'órr, À. boËterveer van
IU{S EI en P. Bodean en R. vd. ToL van IENS E3. De }eid.er Ís T}. Hoefnagel-. De spelers

9.30 uur LXI{S D3,DI{ ,81,83,85 ,86 en Fl- trainen 9'30 uur

de selektie trainen vord,en op 1 april een uurtJe eeraler vervacht
30 t/m 15.30 uur.

van E2 en E3 die biJ
om te trainen van llr ,;

Tïainersnieuvs I ,j: ír

Afgelopen rrrijdag kwa.nen vè rontl net IYéd v. DiJk. Eij wordt de nieuve trainer .'ooi a"'
D-seLektie het konende seizoen. Fred heeft een zeei'ruine ervaring opgerlaan de afge-
i-open 15 Jàar. HÍJ traind.e eerEt de D- en Later de E-selektie vs,u ADo. Een goede opvol-
g.i voor ion-ts-GravendiJk denken wij. De komehde tiJd zal Fred 2ich regelmàtig op
LXNS latèn.zien, Helaas verteltle nick Hooning ons één dag later hat hÍj het kbmende
seizoen toch niet de C-Jeugti van l'EUti bal treinen.naar vel 6s g-3eugtl van HBS. Uii Saan
dus op zoek naar eeD arèere trainer voor onze C:selektie,

L,goltLalqing

0p 26 naart is er looptraíníng voof de C- en D-klessers op !ENS. Een lreek Iater, don-
deralag 2 a.prÍl, is er looptraÍning voor de A_ en B-klassers. We verwacbten. Jullie on
19.\5 uur ougekleed op bet ve]è.

IENS A1 l'raagt steun

Í,ENS A1 staat er nomenteel goed voor in tie pronotiek-l-as 1:

1) HBS 21-30
z) i,svs 2o-àg
3) ADo zo-zB.

De kaBpioen pronoveert naar tle regioDale kl.asse. A.s. zaterdo,g staat HBS - tH[S op het
progranma. Een echte topper aan de Daal- en Sergselaan. Aanveng 1l+;30. "NatuuiliJk ver-
r,'achten lrÍJ hÈeI veel LENS-supporters om ons A1 naar de overvinning !e schreeu,íen..
Lukt dit dan ken.A1 de llee! erhs echt ka,Epioen vorden uit bÍJ DSW.

I

t,
I



De opkonst biJ deze training Velt,iealere keer
hoor ouders. hobeer zoveel mogeliJk te koroeD
13.30 t/m l-\.30 uur. Verza.neLen oE l-3.1, uur:

Slechts biJ een Dealerleag is AL heLenaal uitgeschakeJ.d eD gaat het tusseE EBS en ADO.
BiJ'een ge1íJkspel kan ADo irog een teslieslngsverldtrlJ À efdrringen. Hèt vordt tlis echt
heel- spannend e.s. zeterilag. Jongens, en begeleiders heel veel suèces.

Geerr tra,ining op 27 naart
A.s. vriJdag 2? usart is er geea tralning op LENS vöor d.e spelers y"E A2 en 82. De
week erne 6teat trainer RenÉ Keus vel lÍeer klear voor Jul-lie. Tot tian.

Tr8,ining F-J eugai

toch weer'tegen. Toch hoort. trainen erbij
eÈ op ale voeusdegn{ddag. I{e., tralnen vaa
Er steBn 3 treiners klaer voor Jut]-ie,

Reis eDl

Paa es Eaken woensd.a* L5 april

P&nnekoektoernooi l+ maart ..1 ; 1.

Nog drie Íeken en tlan geet DL op sta,p. Hela.8 s helben pes enkeJ.e ouders hét vol-l-ettige.
reisgeld' f125r- betadld. HiJ hopen atèt dtt a.s. .zeterd.eg kontant op LEIIS geet gebeuren
Vertler aoet ied.ereen ook een eigen en geldl8 pBspoort of toelistenkaart heblen. Zorg
hier au tlÍrekt voor a}s het nog DÍet iB geregeltl. Zóuder kan Je echt uiet uee.

ENS

0p voensdagniddag 15 april kuDnen a]le F-klassertJes paaseieren schirderen op r,NS.
Eerst gaan de lcintleren lekker trainen en vervolgens ontler tle douche. Daerna kotren ze
aflemBal Ín het óJ-ubgeboulr waar limonatle en vat lekkers yoor ze kLaarstaet (r"ri we-terloo). Eier kunnen de klnd.ereu eieren ecbiLd.ereu en een gezellig paasmandJe ne.ken.
Dit natuurlUk onder begeieiding van ! of 6 uoectérs. om ongeveer. 16,oo lrur is het ef-
gelopen en ku]rneu ae kindereD weer Daar huis. Een verzoek aaD de oualers, kom e.u.b.
zOta 20 rain. eercler naar I,HrlS. Het ene kiDd is n.L. ïat snell,er kLaar d.a.tr de ardere.

6\0 pannekoeken ziJn er gebek]ràn door L\ ,oédere en één veder, 6l+0 pannekoeken ziJn op-
gegeten tot de laatste kruÍmel door onze F-E-D- eq C-klassers. Wet ons nu rain of rneer
verbaasd iÈ dat e]. heel 'reel noeders hul pannekoekbord nog niet hebben teruggevraagd.
TerwÍJ} er toch hele noole tussen zitten. Aanbietlen kunnen wiJ ze niet ondat ve nlet
precies 'weten vé! vie wel-k bord. is. Bent u op IENS vraag even biJ de bar uw bord terug.Blj voorbaat dank.

Uitslagen J eugd
I,ENS AJ.

SEV A].
Bleuw Zvart A3 -
ANO C2
tENS C2
DSVP D]-
I.,ENS D3 -
RKSVM D3

Laakklreïti er Al-
I,E{S 41
LENS A2
I,ENS Cl
RAVA C2
I,E.I§ D].
VCS D2
I,UTIS D\

WestlaDdia X,
RKAW E6
I,XIIS E6
fexas F1
RIOEO F2

. ODB I'2
'Vredenburch F2
BUsriJk F2

- LH{S E3
- LENS X5
- Quick E6

- LENS F1
- I,ENS F2
- IENS F3
-.I,XNS F\
- I,ENS F5

2-0
3-2
6-2
6-t+
0-li
1-3
?-1
r--9

l+-0

3-l+
!-t'
2-!
1_-1
L-0
].-2
3-0

alortn eohlldeíeni

E

Uoenadag 1S aprll
I

6

-',1

Ii.



De.regenbui oB 10.00 Uur gooÍale echt roet ,iD het' eten. veel .vedstliJden Herden terecht

É."iuör.t. Dit Hes echt' niàt. l-euk meer. ,gok werden veel rteöstriiden erna alsnog afge-
Leurd.,Het 1everde romtelige toestanAen op. 0p zotn mo4e1t ,noet er 99ht heel veel- gere-

geld en. gelel-d vordea. Spitsuur tlus in de adninistratieka'roer ' ' ' i
i "' coren Ís een hele zware opgave ' EenLENS Al": sIeèhts een half uur sl)elen en roéten s

ffift! ,arning-up èn fe1 in d.el aq5.e1. Binnen 30 óeconden scooide Ji&ny SPEans ' Een

vare ontfeding votgde. ii"t-""ia uitein6eliik--2-o en Al- beefg nu alLes in eigen han6'

D.rrr,. nog evén voór de statistieken naaï 'SEV. Keurig hoor.. Nu rre} evel goed finishen'
Het kanl!l l

LENS A1 - Laàkkvartier"Al (restent {edstriJ't 28 min' )

is de strilJd om het ka.:npi oenschap veer Àehëe} eeii zaak tussènBiJ r'rinst .vanmiddac
de tïee hoplopers: L.E.N.S.

10,15 u.vn
10.20 u.vn
10.30 u.trn
10,l+! u.vm

., Verzemel-en' ,
- Bespreking ' 1.

r Kleedk8rer
' WedstriJd 1,1-u! + Païtiidspel''net [axineal 2x raken I

Kleedk€xoer

5:5

11.20 u.un. ';
11.30 u.vrn.28 sèc. " " Jim scoort l'-0! t ! ! !

' LI.l+lr u.vm.

11.58 u.:rm.

Bob scoort 2-0!! ! ! I
LENS vint verdlend met 2-0 van LaakkwaÏ't ier.

lÍedstriJd zit erop,.het spannin8sveLd dat de gehel-e $eek voelbear aaNrezi8 vas tÍiJgÈ
geen kais zich tè óntladen, vant na het schudden van enige feliciterende handen vachtte
iu reis n&aï ale ,'Xastelenring't om aLdaar in een vrientlschdPpeliJ ke vedstriid S.E.v. ps,r-

tiJd te geven, .a&nvang fe.)+5.u'nD' Storm en.nog neer onbeheagf,iJ\e weersinvloetleir en de

grote kale weidse omgeving iorrAen ons niet *otit.r"n, o, "" ifi,l...na aie ïel-aden (wed-

Iiri,ta) ,u, ,-roo"ht"rrd een behoorliJke pot van te maken' De vedstriJtl vordt nipt net

3-2 ierloren, . . . . . en dan VUp UUn :,àter, héél Laat na die zö belangrijke 28 rnin. kont -

àan gelukkig toch hog die ontLading die ons bet besef geeft d&t de inhaalrsce tot aan

Oe vóastri;à van en tegen onze belangriJkste concurrent neer d.an geslaagd is te noemen'

Een fantasiische serie ligt achter ons, IENS - yt.;C a-2, I,ENS - An6 2-3-, LENS''- Quick
Si"p" i-f vr., LHrtS - vel-; 3-1, 1ENS - DevJo 6-3 vr.,.....en 6en LENS - LaakkÍ{s,rbier

à-ó-.- í"" slríe zorgdé er voor dat de noraal, de instel-Iing het karahter ón al' die ande'

re broodnottige faeeiten van het voetbalspel ona een enorne inJeetie gegeven hèbten.

0f de inJectie op tÍjtt is ioégetliend om iodoende onze patiënt I{.B.S' te verl-amraen (fi--
e""riijk) zuuen'we iaterdag Às. rond óe klok van 16.15 u' nn. veten' vant dBn na'neliik
is ae iarcos. hopel,iik pas uitgevexLt.

twiJfels heb ik nÍet meer, "ve gaan voor bet ka'npioenschaprr '

'tuÍeI.

LENS A2: verzanel-en op het centrael stationt ! uiteindeliJk misten ve alleen Manolito' -

ffi-n".". 
-il"f-ró- 

"pui"r" bl-eek Bleuv Zvart gewoon te sterk en von roet 6-2.

81 I

Een naand.ie !5O% inzet z

I,log drie competitieweitstriJ den, en lraarschiinliJk een beslis singsvedstriJ d tegeD de

nunner t0 uit de andeïe reiionale eerste k1as. Dus ongeveer een maa'd., met Pasen a1s

lna"rlràxine. De tijd die vriJ kvar, toen 6e vedstrlJd tegen S1Íedrecht afgekeurd vas'
heb ik gebruikt om nog eens goed na te denken over de kansen om re8ionaal- te bliJven
spelen. Zond.eg, in eeD l-ange duÍnvandeling, heb it tle zaken op een rij gezet' Begin '

tiJ Jezeff, alàcht ik, dus àat beb ik gedaan, In het seizoen 88-89 stonè Bl- ook steeds

tij íe ondersten. Drie ploegen degratleerden direkt, en pas in ale lsatste vetlstriJd'
iníi" t"g"r, Quick, kon iltts-degraàetie voorkonen, 14e noesten vLnnen' en stond.en in de

rust met l_-O achtèr. Einaultsl-ag 3-2 voor LI;NS, en een feest volgd.e. r5iet degraderen I

was elke veek op trainingen en bii de vedstriJd het uitgangspunt ' Ik bleef er oYer

pr&ten.

-'t -

H.3. S .
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ï,angzaEerhand kreeg d.e'groep eeh lnstelling van: Eet zru &Ilen Eoet het .tukken. Al. van-
af Januari probeer ik zorn zelfd.e stcming biJ dit Bl- geaccepteerd te ÈriJgen, Het gaat
noeizaàm, traar toch vind ik dat hèt llog een naand. geprobeerd noeten worden, Ik vi} voor
de laatste vedstriJden ook uitgèat van een zo'vast nogeLiJke opstel-IÍng, uet. a1s uit-
gangspunt dat.Bl- zel-f moet kunnen scoren. Dit teen kan nou eenmaal .niei rop de nulr spe-
len. Ronalö en ih hebben al- heel va€.]i tegen elkaar gezegd.r' det tiit een teoJo 1§ r"aar
heel moeiliJk een belans te vinden ir; in tle opstefling. Daaion, onAanks alle -voors en
tegens rran el-ke opstelLing, .toch een'vaste opsteJ-ling voor Ae laàtste veken. Wel veer
afhankeliJk van blessures en schorsingeu. Ds.n de spelers. Rone.lal en ik steunen Jul1ie
zo vee]. nogeliJk, Van ons Been of veinig kritiek op inzet biJ de vetlstriJ ilen. Fouten
vord.en nou eenmaal genaakt, en helae§,. vaak door de tegenstsnder efgestrqft. Ouaanks
vele uren schiettreining scoort Bl el drie e_onBetitieïedstriJden niet, of vee] te vei-
nig. Het vèldspel (o.a,'resulta;t van veel poÀitiespel op de training) is. vsak geliJk-
uaard,ig asn de tegenstander. Det is tocb iets vat hoop geefb. Voor de laetste veken vi1
ik rrragen of juu"ie al1e }I(Patrick dus ook) o,1 Je as.nd.acht en inzet voor l-501 viLl,en
richten op 81. Train sltiJtt(dus ook allemaaf veer op voensdeg), train heel geconcen- 

,

treerd, eD speeL zo sterk nogeliJk je vedstrlJtl. Praat al]'ee&. heel positief tegeD je :
ned.eslel-ers, en zorg d.at Je helenael- ropr bent afs Je van het ve1è stapt. Zaterdag Nep-
tunus, een revenche voor de 5-0 netlerfaag ?l AsIr de uensen d.ie rond 81 en èe Jeugd
aanvezig ziJn vraag Ík stechts positieye eantlacht voor d.eze groep. A1s ied.eree!. ons
steunt, Iu-tÈ het }Íellicbt veer in d.e laatste, letterliJk beslissenale, vedstrijd oE het
d.egrad.atiespook kuiJt te rs,ken.

' Fied Grens,

I,EI{S CI:
eens vat
sneL af.
r!$s c2:
naàr. We

er niet.

yerloor van Ano doortlat Jackie weer eens van zÍch lÍet spreken. Probeer nu
fanatleker Eee te d.oen uet de rest. 0p deze Eanier ga&t de 'rLol'r er ve] heel

BAVA vas dii seizoen aI tvee keer te sterk voor ón" ie. Zateralag naar Wasse-
rekenen op de hulp l'an enkele ouders met het vervoer. Echt and.ers komen rre

Hegens tijd€ebrek hieronder sLecbts de ingeleverde qedstriJ dversl,agen van en]re].e tea,I[s,

nK§VM - IEIIS D[ uitslaÉ: 1:9

Ja kan zien aen de uitslag tlet Je heel vat doeLpunten kunt maken sls je oaar samen-
speeld en niet mopperd op eLkaar. Er stond een briesJe zodat de supporters biJna over
het veld verden geblazen en dat vas oo[. zo het geval met ëe baI; onze tegenstander vas
zo vriendeliJk on oEs in de eerste helft net de uinA in de rug te laten slelen zodet viJ
neÈ prima conbinaties eI snel- met 0-l+ voorstonden. De tveede hel-ft hedden rle sind. tegen
en iedereen dacht dst nu de doelpunten bíJ ons in het net zouden belantleD, moar dat vss
niet zo want ve varen echt heer en meester op het nifld.enveld. - de voorhoede toverde
d.e meest gevaagtle combinaties te voorschiJn en de achterhoed.e ves echt vaterdicht.
(zel-fs zo naterttÍcht dat de kéetrier kvarn vragen of hiJ zich nocht gean omkl-eden ) Jonge-
lui prina geyoetbald en zo door bliJven gaan! I Dennis en Ralnnond bedankt voor de hulp
en ouders voor het vervoer.

Cbes.

LENS E6 - QuicE E6

Allereerst gefellciteerd net jullie overwinning. Jullie hebben goed. begrepen dat Je aI-
leen met goetl samen te spelen meer ko,ns maakt or0 te winnen. (Wat speeltle Jullie als een
tean zeg), vo]. vuur gingen viJ het vctd in en zelfs d.e regen en hagel konden ons niet
blussen, Het lÍas dan ook niet verrassend dat viJ al- ga.u'rí op 1-0 kHa.nen. Het tveede doel-
punt volgtle kort daarop. Vl-ek voor rust werè het Aoor een k.Leine vertletligings foutJe
2-1. l,laar door in de tveetle heLfL het goed.e spel voort te zetten verdj het een l+-l-
overwinning voor ons. Jongens ga zo door.

. Ju]-lie leiders: Teun en Hens.

o



Texas DHB - LENS F1: 2-1

0p de tweetie- lented.ag hadden ïe het lreer EÍet echt nee. l,lat een ïina1 eD recen zegl I
Het-voetbal.len gj.hg eclter,,veqaöcír.'l,Iet.z'n]zLvenen gingel've er flihk teienàariï"' .'l-.: ,

Niels:de,eerste helftl inr het döeL (Tpó" eC,Hetrs. betersclap).-9n ee.n ilivalter (sorry'ik ' .
ben de noeiliJke nas^B veer krriJt' ) uit Fl+ in het veld (dit was ozkan sei:soz). Heraas
opend.e Texas de score via een hard. schot..-._LE{S kreeg echter de kglsen. Salsillq 3x,
tr'rettdy Stefan en NíeIs 2x kregen d.e ba1 er{niet in totdat Saladin de ba). goed voortrok
en Fretl Eet eeE sinpeLe knal 1-1 a"antekendé. VLak voor tiJtt bepa8lde Texs.s dè eindstand.
op 2-1. Jongens,.lÍqt voetlal-Ien\ betreft 'warèn ve vs.ndaag echt, tle betere, BLl-een ntet het
benutten van kansen Lukte het nièt'. Volgende'keer zetten re de schoentJes ailenaal goed.
echter da ba} zod.et de kensen wèer orogezetlvorden in aloelpunten.

$,'- :I r r^-ii";'; i Jen'

Jongens toen'ik v&nmorgen knam was er,rreer 'een'verrassíng voor me. De broert; es , Gokgu:-
herlden nièt afgeberd naar ïaren er n-i-ét, en Dennis ves ziek geworden.. Dus gauv stefan
bel-1en .en hiJ vou graag Beedoen. líe v'aien uèt 6 :nan, Vredenburch vao zo goed om één
Jongenr'aan ons te Ieneu. De WEDSTRIJD ken beginnen nbar vel een kwartier later.
(tactÍek van ons?) Ik hoorde dat Vre<lenburch hoger speeJ-de dan ons d.us ik vas rtbangtl

dat ve zoutlen verliezen. IIat gebeurde, er?-. RÍcartlo stond a.ls een beest te keepen. Stefan
stond te verdedigen naar had zoveel- kiecht dat hlj. ook nog aanval-cle en 2 schitterende
goals maakte. René geet steeds teter yoetballen en alat is voor de tegenstand.eryu*u- l
l-end. Danny zoals gevoonllJk het biJtertJe. AIs ik zeg blijf biJ die Jongen v/d. tegen-.
lertiJd dan kan Je die rusttg afschriJven. HiJ hout niet reer aen voetballen toe. Klasl
se!! Ozkan de techÍcus houdt eeD be] goetl biJ heE en speert goed. over. Dan Mark. Jongen
volgens miJ heb JiJ Je broer..genist. Wat ging Je tekeer. VoetballLen kan Je.dat veet
lk'-Iaaar.vat,Je nu .liet zien tr'oRMfDABELMongens, de ouders en ik hebbeí GENOTEN, Bl-iJf
zo doorgaan (rndar 'vel voll-edig)' eri luliie',zutIen hog veël 'xoeer rinnen.'Kornen iullie
zoveel mogeliJ\. tiainen. -' -+ r:i,. ;,lot. voLgende lreek, Jullie,TRoTSE leider Mgl.i.s;

0.D,8, -,].,ENS F : 1-0

opga,and.e wedstrÍJtl hebben ve -ondeirks gerioeg kansen verioren,
.,)

Zo Jóngens na eèn geliJk
met een klein verschil. Maar ds,t maeht niks uit. Ook daar leer Je van. lle g&an ïeer ge.
voon verd.er, want we hebben kansen genoeg gehatl naar bet lukte niet, Jefioer, zaterd.ag ibeter Jongens j

Cock. . ,.'

t,a

!I
a:

t
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I-tsNS HEEF"f NIET]1V BESTUU&

Sinds donderdag 26 naart 1992 beschikt iENS or"t een nieuw be-

"i""i.rija"n" 
óen bijeenkornst in het klubgebouw hebben de. kandidaat-

ÉàJiuursi"aen rrjat' gézega tegen elkaar en tegen de-hoofdlijnen van
ii"t t" voeren léfeià.ttiérmee bee:?t de Formatieconmlssie de in'decen-
ber 1991 door de ÀIgenene Ledenvèrgadering gegeven opdracht met
succes voltooid.

Het bestuur is aLs volgt samengesteld: .;::...f r ,:
t' '/ t.,.È- i

Voorzitter :
8€cretaris :
PenDinglE€€9ter :
Bestuurslid :
B€stuuralid :

Be€s vaD dsr Yíilf
YiD KouweDàover
Àrtbur de croot ,
Àal Coret..,.. .

rrans vau oljk
.i *

De nieuwe voorzÍtter,Noes vaU der filtris voor veel . LB'iSers waarschijnlijk
een onbekende. Kees is Ín het dagelijks leven directeur van Tromp -Autover-
t""" à" heeft in het. verleden bij ÀDO zijn sporen. op. het bestuurlijke vlak

iàr, ni"rg gezicht'i; hét bestuur, maar níet in de vereniging, is eltbur de
e"à"i. Hij maakte in het verleAà.dee] uit van'o.a. de sponsorcohmissie. Oo;

is Àrthur een nog actief spelendè seni'ór. .

irans von Dijk kéert na eni(ele.jareh terug in het bestuur. Hij heeft bij
LENS aI een -].nge staat van dienst achtér de rug o.a. aIs lid van de
redactÍecorornissie en organisator van evenenenten als de LENS;LenÈeIoop.
Àal Coret heeft zij4 zin-gekregen. Hij kan de voorzittershamer na achÈ jaar
àverdragen,maar riijrt wér- arè bestuurslid beschikbaar
WiE Kourro[hovsn verruili fret penningrnee3tersch?p voor het" seqrgtàriaat. Ook
hij is een noq actiet sqelelae senior. ' ,.. , . , 

:

Het Beleidsprogranma op hoofdlijnen van het nieuwe bestuur }can eigenlijk -

lààr, .'órra=iinó zijn vàor degenén die de Àlgenene Vergadeiing van decernbeT
Ëebben bijge-woópd én voor freí aie cte publicàties over de LENs-enguete hebÈe:

1.Een actief prestatie-beleÍd voor de senioren- eir j eugdselecties . met als '

eerste doeLËteLling terugkeer van zohdag-l naar de 2e,Klasse;
Z.Een zodanige organisatíe van de vereniging dat het lagere senioren-

voetbal meér aantrekkelijk wordt eí waarbij de overgangÍ van jeugdspéIers
naar de senioren met grotere soepelheid verloopt; ''

:.Éen Uefeid gericht op verbetering van de acconodatie met a1s prÍoriteiten
- '- verbeteriig trainiirgsac'comodatie, gaarbij gedachl. wordt aan. verharding .,

van de trainingsstrook en verlichting op het derde veld;
- opknappen,. kleedaccomcidatie; - 'i ' .: '

De Formatiecommissie heeft na de gevoerde ïoorbereidende gesprèkken zovJe}'
individueel als collectief,alle vertroulJen dat het nieuue team hestuurders
met kracht aan de wederopbioei van LENS za1 werken '
Hoelrel het nieuwe tearn bèstuurders nog formeel door de Algemene Vergadering
bevestigd moet worden, is in overleg met het zittende beatuur besloten,dat'
het nieriwe bestuur rnet onniddellijÉe ingang de leiding van de vereniging op
zich neernt.
De Fornatiecomrnissie heeft het nieuue bestuur gerapporteerd over de resulta
ten tot nu toe van de gesprekken met de kandÍdaat-kaderleden voor de divers'
iàt"n in cornmissies. nén àantal gesprekken zaI nog door de Fornatiecornmisqi '

worden gevoerd.
Het is íiteraard de taak van het nieuwe bestuur de cornmissÍes definitief
samen te stellen.
Tot slot dankt de Forrnatiecomrnissie alfen die ertoe hebben bijgedragen de
gegeven opdracht tot een goed einde te brengen. 

i.

Ersd GroDa - Gerard varr der Xleij - PEUI vau 6€n Stoelr

-l -
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Beste IJENS I ers.

w" É.d,r8i Ë" ,i-ï,'in.ïeus is'éËÍi tantàètilËhe ciub roèi''heel véè1"niö6èIijkhe-
ààn. Wi: beschouwen het als een eer,dat de EornatieconmisSie ons de lèiding
.'"" a" íerenlging heeft.w1l]en toèvertrouwel. De...Algenene Vergadering die
binnenkort woidt-uitgeschreven, zal echter definitief bepalen hoe hgt ne! 

'.LENS verder gaat.In àe tussentijd zullen ree. aan de hand vql he! rapport. van
àe lformatiecóuunissie. rnet velen van u bespreken o-p welke wijze de verÉchil-
teride. kaderfuncties ninnen=o"ze verenigíilg kunne'n qorde4 bézet àfi welke
pràcieze taken daarbij noeten worden vervuld. r 'i ,

i,Iant, voor a1len binnen .f,nnS rnoet duidelijk zijn dat een bestuur zond-ef kader
hetzelfde is a1s een spits zonder doelpunten.
tíe zijn enthousiast maàr::zuflen ni.et alles tegelijk. kunnen agnpakken.Dat za]
stap-íoor-stap noeten gebeuren in overleg net èe belrokken.. persönen of:
groeP.en binnen LENS.
ËË;-Ëijaà"ààr woord van dank is op zrn,plàats voor de de-missionaire be-
stuursieden;die sinds decenber,de LENS-kar hebben getrokken en nie! meer als
festuurstiaiterugkeren'. Cetukkig voor LENS ziirt zi) vrijwel-aUen bereid
fàÉràX"" de vereíiging op een óf andere.wijze !g blijven Sienen.Zondpr die:
Éereidheid zóu onzè taak een stuk rnoeitijker zijn. r'. , . .:, r. -' . )'x.
Dank ook aan de Formatieconmissie, die in- ee.n relatief korte tijd de vereni;
ling ""n geweldige dienst heeft bewezen. cerard, Paul en FredrklasselNu wij
nog.
rníu doet toch ook mee?! Àpairon íodigeu w.ij a1I6 LEIIS t 6rs i zowel ooEnissi-eleden .,ep overíge 

- 
uep6lr€rtefs

als spoleudlé en Aiet-sp61eDde ledleD, ouderE €D auPPqf,ters vatr àarte uiÈ on op
-ïlt,

t{Àtl{DÀGÀvol[D 6 àPRrr, à.4.,. \rÀNÀE 21.00 UI,R , ' 1., r

ti jttens. €6D 'iDf,oEDel€ bij€eaBonst.iu het.aluDgobour oDd€r'àet geDot vatr seD
dràntcje eD eeE hapje hennis Det.ola. t€ DakeD €D vaD. gsdacb.ten t€ rrÍEa61on ,

over Íet irsl eD ueE YaD oDze cIuD. , j

.{ { ;
àIls I'E}I8ER8 zijn rrolkoE! t ..

i r-r ' f - ,, .., r ..r ,1. i.t
1 , '1 . I t i

Nanens het (nieuhle) bestuur, :.i . ' ' '1 , ,

Keos vÀ! der wiuE '..,tt t',

: ,:l-r-:;'i
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165ste 3 aargang nurmei 3U, 2 aprlL 1992
.iÍ*Ilt**ltt t***t+trírrarrrlrrt;axt**tIr(. í§tn*Ítlltarxii llr*IarÍlltrrrtirtl(*ltI*i**sIlfirit*.rart*
I[ MU!íOBIAM JOS JAGEE

SergenbenegouHen -
vd.. Berg

Peeter6
IlaD
LEDers

fet ls nÍj eèn znàre én 'tlroévige .taaÈ tle lei'èrs van de . LBlSre.jnie Ín kennis. te. rooeten -
'steLLen vaD het ovérliJtten van onze troure clubgenoot Jos Jager.'HlJ oÍerleed iu de

' nacht ve! voensaeg op rlontlerdag de torige week. EIJ ïes 5ï Jaar. A.].a lO-Jari§e,werd hiJ
litl vaa lEfiS. nij wes toen sa,nieri net ziJn tveellngbroertJe leerLÍl8 Ín niJn àde kfas
in dà Ííeinsrdtraatechool. Iealerë week aaurezig tlJ (te HoeDsdeguièttagclub vist hiJ, veI-
dra.goeil net de bel on te gaan, Jos rÍas éea bliJale.en serieuzg spele!. In fBtere Jaren'i vist hiJ'ztch op té-uerkeu tot een gesleegd zekeruoe.n..EiJ sleegtle ook in zÍJD pogingen

_ I om tle te,ak van onze penningueester èénziénliJk'te verlichteu d.oor Jaar in jaer'uit cle
J T0fO in LH{S te beheren, . raarïoor hÍ.J gelu.kIig'op de bu]-p von mederíerkerB kon rekeDen,
. De huiska.uer van de fa.roiLÍè Jager leek sbns vel eén LEl{scentrum te ziJn. Het overli,J-. i

alen van Jos is voor ziJn vel"e vrienden een Évare slag;' líaer veel erger is het vóor ziJn
'Li.eye rrous en-cle kintlèren en niet tè veflgetén'voor ziJn bciogbejaertle uoeder.'HiJ ttelen'I io lro droefheial, naar irienantl is in staei hier echt troost te bietlen. Zoals zo vaak í
. zal ook thaDs .a*et geleurde uoeten vorilen '&Buvaard. Goostt zullen de: dierbaren ïan Jos.-
r irél althens'ten deLe vintleo in de heÍinEériDg.ean àe veLe nooie monenten Íu ziJn dÍu]( :
: leven. froost is ook te vinden in het gebed: Eeer, ïees ziJn, zlel genadigl

P J

t w"t nor"1 riJ àe laetete'tiJi JART I I I itt 'Vée}. senioreu g4..J

ROEP OIí POOIAIIJART

d in tle: zogèàeantle- vaíalelgangen? ? "tWiJ },.illen een POoLBII:
unioren.hebben "dézé -yens. Om bet tocti aI zo gezelLige.club-

gebouv nog gezelliger te Eoken en tneer mensen in tlat clubgebour te kriJgen Ís een
POOLBIIJAIiE misschien veI' een goed id.ee; Onzg gedàcÉte'gaat uit naar. een biljard-tafe1
waa.rln Je biJvó-oibeeltt een knas.k noet goolen en tlan. bet benodlgde o,antal }atlen kriJg[
6in gsn partiJtJe bi.LJarA t,e spelen. zo kaD Itren biJvoorbeeld op de vri J degavond. een !
conpetltie houtletr voor"derJewal of de séuloreB. Goed.voor ale Eezelligheid:ren de bqr. , -
Mocht dit iatee te vee]- kosten tla,n sté11e8 uiJ voor. bn blJvöorIeeld een apai'te pot op.de
bar te zetten zoals.een Jaer geletlen ook voor ae Jeugd gedaar is. Ook kunnen er lote-
riJeu georganiseerd vorden. voor d,e aarschÈf-vs.n zo|n pool-biLJai-f . WiJ tlenken 'dat 

'id.e i- .- .'
esrschaf val zorir biuart sne]. za]- vord.eD terugverdienal tloor het gelruik van het. bil-
Jert en door tle onzet ln ae kantiue. DÍt Ínitiatief vinden viJ tlus ook prima. Eet zali
de gezeLLighetd op.LENS ook ten goede ,ko!0en.

(oNS nooKJE )

KELVqIJ éB6qn e! JlqEereq
vríJdeg 2T neart 3,i. fs tie één nà tle Ldatste klaverJ es/J okeravond a1veer gespeeld. De
avondirriJ zeu en LoteriJpriJzen ziJn weer veraeeLd. We kulneD ons nu gaan opnaken voor.
d.e fiDeleavond. Aan tle banè van tle .hierontler . ve]meld.eD tussenstand.en zul-t u nèrken rlat
het een alendereDde finaLe béIóofA te vord.en. De avondDriJzen voor.het jokeren saren: :

' Le fBa vd. .Berg.
: PoedelpriJs Merlan vtl. Steen..

Klaver,lessen:
le Peeters - Peeter§
2e CoomBDs - Rienen
3e Entu-ich . - Enclfich
PoealelpriJs La,nerg - vrl.. Berg

De starA Da avonrlen kfaver

lr?6 Dunten
893 punten

!081+ punt en
!tgg
\6

punt
punt
P',unt

en
en
ED

68
02\2

Es.m

Yd. Berg
Signer
Peeters
l(Iunen
vd. 3erg

:

30209
3273'l

' 30382
3l+Lol+
3\269
3:.252

a6gen:

l+

( 3990 )
( l+l+Bo )
( 3?20 )
( !36r)
( l+533 )
( 3896)

I



Witting - Siliahus
v. Scheik - v, Schaik
Eindlich - Endlich

2l+318 ( 3593 )
28392
25'127

fuosen haakJes is tle J-aagste avontl tot nu toe, d.eze moet van het eintltotaa.l afgetrokJren
ríorden. Indien tussen haakJes niet is vermeld, betekend dit alat er een avond. geuist is.
De stahd na ? avond,en Jokeren:
Mevr. vd. Berg
Mevr. vd. Steen
Mevr. Kouvenhoven
MeYr. Coret

)+636

380.r
U65l+
l+2o7

( 1053 )
(8e3)

( 9ot)
ook hier^geLtlt dat de hoogste avond van het toteB} afgetrcikken geat vordeD.'fndj.en tus-
sen heakJes niet is vereeLd, betekend. dlt ook dat er een avond is genist. I,le zien u alle:
weer L0 april op de 

.slotavond. . Jos Witting, ilen ue,e. : "

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SE{IOBEI.I ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
UitsLBgen zondaE 29 Eaart
IE}IS 2
I,ENS I+

I1BS 5
LENS ?
LM{S B

-VCS2
-SEP2
- LENS 5
- Wippolder Ll-
- RAVA 6

0-2
u-b
3-7
5-3
3-l+

(vr. )

(vr. )

lledstriJ dprogra^ma zondsg 5 april
l-l+ .00 uur BTC f - IENS 1
10.Q0 uur DCV 2 - LENS 2
11. oo uur l,uits'' [' - svll 2
1L.00 uur Scheveningen 5 - IENS 5
L1.00 uur LENS 6 - vogel, 2
10.00 uur HDV 5 - LENS 7
13.00 uur Quick Steps 6 - IENS B

Diàsdag ï april
L8.30 uur OliYeo 1 - IENS 1

e week (12

HC-cup n.tr

5l+3/1058
6Lo/ro9z
,r\/3ot+5
,6213052

H. B. vtl. Enden
M. E,T. I(uit
J. Geenemans

3. EiLt
J.W. Mollenan
D. lach$an
E. nabieBbeks

,\3/1059
6Lo/t095
5rt+fioTB
562/3L03
51o/3a\'
6?6/3zrtt

vr.

n.n.
n.n.
n.n,
n. n.

v1

Wedstri d amina vo1 iI)
1 .00 uur
11.00 uur
LL.00 uur
l.l-, 00 uur

I,ENS 1
I,ENS 2
IENS l+

I,ENS 5
rH{s 6
Í,E]{S 7
LENS B

- Wassenaar 1
- De Musschen 2
- Wippolder 3
- Esdo 2
* vriJ
- vriJ
- vriJ

OPSTSLI,INGEN.
IENS 1 t/n B: aIs bekentl

AfschriJverr

I,IGGING ÍEHBE]NEN:
BTC
DCV
Scheveningen
HDV

Quick Steps

!

LEIYS 1
ITïS L
IENS 5
L,ENS.6
IENS ?
LSNS B

en bij de trainers
M. vd. Meulen tel: 02122-30989
I1I. IleiJnen tel: 0?0-3\51088
F. van KniJff tel: 0T0-389?176
c. DuivesteiJn te].: 0l-B9L-1ï91+3
R. Keus, vriJdegavontl tussen 7-B uur op LENS, te]: 3661-3Ll+.

- A. Kortekas.spJ-ant soen (HoutríiJk) tel: O?0-39T1+OOB

- vJealpl-antsoen 3, I(rimpen a.d. IJssel-, tel: 0180?-12397
- Houtrustveg 96, tè1: 0?0-3613131
- Zuiderpark, 2e gedeelte, tel: 010-388?à23 .

- NiJkerkl-aan, tel: 0?0-3635050

,

t



ZZZZZZT,ZZT.ZZZZZZT'
Z ZAAIVOETBAI Z

1r lr LIJ lr trlJ LLlrlJlrLb bttt)

Wedstrl d 8lBnB 6 t ttr24 a i1
Maen I 1
19. \5 uur LENS L
19.\o uur Gymnove 1

Maandag 13 aprif
,19. 00 uuï LENS 1

Dinsdae 1\ april
19.00 uur E<act, 2 - LENS 3

Trijttes 2lr april-

- SYH 'T

. I,ENS 3

- zvvG l-

- LENS 2
- I,ENS 3

IB
B2D

TB

R2D

BlC
R2D

' (vr. )
026hz't}

olr-6an96

OTerlosch
ale F1uit

Linaeusstraat

Buitenlof

de Fluit
de Fluit

..l§

2l-,20 uur Gymnova 5
20.1+0 uur Gymnova 8

lieeine s
Overbosch
de Fluit
Linaeusstraat
Suitenhof

len
- VlasksEp 3-5
- FluitloLderpi.ein I, Ieidschendam
- ?. Yan TroostviJ ckstraat
- M. NiJbofflaaD, Delft.

L-o
1-J

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z IANGS DE SPORTEN VAI{ DE Z.M.IÀDDXR Z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz7,z'zzzzzzzzzT'zzzzzzzz
Uitslagen zaterga.g 28 ]traart L992
ïENS-à - ryra-t .

IENS 3 - BvJ.Sizon 3

Pro a.:lma zater )+a i] 1
L , 30 uur I,ENS 1 - DHI W, vd. ï,indeu
12.30 uur FC Zoeterneer - IENS-2/3
Verzaneltijtlen I,EI{S 2/3 11.15 uur.

Ligging terleitqq!: '
tr'C. Zoeteïmeer - Bisschopsberg, recreatlegebied lJest, Zoeterneer, teI: 0?9-r201+0lt,

0pstel linA LENS2en3conb:
E. Haket, N, Jagesar, tI. Knops, J. Kouuenhoven, C; LipÉan 'vd. Meer, M. Osman, W. Stuifbergen, E, Middefturg, J. Zui.der-
Togt .

Pro allma za,ter 11 i1 2

(
(
vr
vr

)
)

.C. Conpler, M. Fortn&n,
B. Mahieu, t. Mentel, i{.
wijk, S. Nianat, S. val.

1-'
r

r1 .00 uur RYC L - LENS 1.

- LXNS 3

Hans de Bruyn, tel:
1\.30 uur DSo ?

Afhelden voor LENS 1 biJ

1e ronde HC-cup
Dinstlag ? alril 1992
íEJo rj3o uur tENí 1-G) - Bohènen

Nadat ik afgelopen zet,erdag aI hanal gehoord d.st Ja,n LaJaers weer fit was, zag ik tot
diJn grote vreugd.e zontlagEÍddag tlat Klaas v. DieBen zi-ch aan het vartlopen was. Met
deze vel-kome verstexking en enkele gastspelers, zond.er tÍeed.erde 'v&n ons tactisch su-
bli.ene Lan\Iels trio vingen viJ tlè }rèdstri,1a tegen RAVA 6 aanl NetuurliJk kw8fien ve .

veer na t 5 miuuten 0-1, achter te staan..Maar een afgedlraald schot vs,n onze gefegen-
heÍdsspits aleeal de ba]. via tie ' rrluchtturlefentlerr boven.vel-d. 2 in een 'rluchtzof{" bel-an-
d.en, waarna de ba.L vlek onder tle lat in het doe]. viel,, 1-l- dus. I{e1aas gingen ve toch
met een 1-2 achterstand rusten. ongeveer een kvartier in d.e tveed.e helft deed de inge-
vallen ]inkerspits met ziJn voeten vat net' zijn hooftt (voor open döel) niet 3.ukte: '.'
hij scoorde 2-2. Maar hel-aas kwam FAVA Íeèr.op voorsprong. Da'arom besloot onze §elegen-
heialsspits zich nog een keer in te spannen tloor.via een voorzet van de linkerspits .
(op papier) de bal siBlel in het víJandéLiJké doe]. te schuiVen.'l ,

6
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Dat RAVA toch nog 3-h scoorde vas geheel onveraliend, He]aas, maar Jauuer. Ik vintl
d.at we al-Lena8 I keihartl hebben ge\rerkt on d.ie tvee punten. te pakken, Grasg ]Í1I iIÍ -
onze gastspelers "de keeper, de l-inkerspitg en de rechtEhalf (J""-er ven d.ie hoekschop)
bed.anken voor het reed.oen. NatuurliJ k scheidsrechter Lex Reesink ook hartellJk be-
dankt voor het fluiten, Sest niJ nog te zeggen, tlBt na Ger Mul-der en Jos Witting ook
Carlo vd. Boogaaralt een superstrakke voorzet in ziJn rechterbeen beeft. CarLo, lreLke
verborgen voetbalknsl-iteiten zul-Ien er nog boven uater konen?

Bené Keus .

VAN HXI JXUGDTTONT .

A1geneen kontaktpersoon: Paul- v.d.Steen, Chopinotraet lO3, 2r5l SV Den lleag,.
Telefoon: 3970111+. BÍJ geen gehoor: 3976fi2 A. yd. Donck.

HedstriJ dprog ramra A-B-C-D-E en F ,leusè.

AfbeLlen voqr onderstaande ïedstriJ den ell-een biJ Paul v.al;Steen (397015h)
zo sneL BogeliJk tloch uiterJ"iJk voor vríJ tlagavond 19.00 uur. BiJ geen gehoor
bell-en naar Arnol-d vcl. Donck (3976532). In uitgl:ste "nood. nog op zÉterdagnorgen op
LEilS (356131\) na 8.oO uur bij iernend van tle ;èugdtoóissie.
Elftal daturs aanvang tegenstandsr qltr/thriq terrein/veJ-tl ss.D.k.lens

AL l+ april
l+ april
l+ april
\ april
l+ aprÍ1
9 apri}
l+ april
lr apt'll
5 Bprif
7 april
\ april
5 april
t april
5 epri]
l+ april
5 eprÍ].
4 aprlJ.
5 eprl1
l+ april
I april
U april
5 eprif
l+ april
I apri).
! april
5 april
l+ apri.l
5 apri]
\ apri.l
5 aprÍ]
6 aprÍJ,
l+ epril
b eBrll
L april
6 aprll
l+ april
6 april
l+ april
6 april

rà .30
1l-. l+5

th '30
11.00
10,l+5
r-8.30
12. 30
' 9.30
12 ,00
18.30
9'30

12,00
12.30
12 .00
12.00
12 .00
10. 30
12.00
10 .00
12.00
11 .00
12.00
11. 30
12.00
9.oo

12.00
9'30

l-2.00
9.30

13 ,00
17 .00

1"1.00
17 .00
1r-. 30
1T .00

DSVP A1 uit PiJnacker
Blauv Z!Íart A2 tbuis V3
tr'eyenoord 81 uit XotterdsJD
Bespreking op IiENS
l,aekksertier C1 thuí§ . Vl
Reno Cl thuis (Ceen-cup:zie kopy)
ToDegido C2 thuls .' Y2
ADO DI (vr) thuls V1
Oefenen vÍer tegen vier op L,ENS (zie kopy)
Bohehen DI thuis (Ceen-cup:zie kopy)
Verburch DL thui6 . V3
Oefenen vier tegen vter op f,lNS (zie kopy)
GDA D3 thuis VI
oefenen vier Íegen vler op lH,lS (zj.e kopy)
Ful"L Sleeö D2 uÍt Kerkeplderw.eg/De1ft
Oefenen vier tegeh vier op IENS (zie kopy)
Delft D2 (v,r) thuis v3
Oefenen vier tegen vier op Ï,ENS (zie kopy )
De1ft, EZ ult KerkpoldenÍeg/Del-ft
Oefenen vier tegen vier op LENS (zie kopy )
Postduiven E1 uit Mede6teiJn
Oefenen vier tegen vler op LENS (zÍe kopy)
Duno El+ thuls ',12
0eienen vier tegen r'ieÏ op LH{S (zie kopy )
IÍonselerdiJk Elr uit. Sp.park StriJphorst
Oefenen vier tegen vier op LEIIS (zie kopy)
GDS E2 thuls Vz
Oefenen vier tegen vier op IEN§ (zte kopy)
Tohegitlo tr'2 uit Roorlelean/Voorburg
GDA FI uit MedesteiJn
Extra tralning Ï-kLassers J en B 3ear
HW I'2 uit HoogenhouckLaeD
Extra training tr'-kfassers ? en B Jaer
RAVA F2 thuis V2
lxtre training F-klassers T en B j aa.r
QuÍck Steps I'J uit NiJkerkfaan
Extra trainÍng tr'-klassers ? en B Jeer
Iloekse Xoy6 F2 thuis V2
Extre training F-klassers T en B Jriar

l-3. oo( auto )
11,00
l-1.00(auto )
l_l-,00
l_0 .00 -
t7.\5
1.2. 00
9'Qo I

u.l+)
18. 00
9.00

11. !'
12.00
11. [5'
tt.00 ( auto )
1r-. b5
10.00
il..1+5
9.00 (euto )

11.u5
10 .15 ( auto )

A2
Bt-
B2
c1

c2
D1

D2

D3

Dl+

E1

E2

E3

Eh

Ílq

-tib

rl-

11
11
11

B
11

9
11

B

t2
!6

o

.!5
,00
,lr:
.30( auto )
.t5(auto)
.[5

9 .00
17 .00

9 .30
17 .00

. t+5

.00
,4)
.00 ( auto )

. Oo( euto )
16. l+5

9 .00
M.[5
Lo . L! (auto )
16. [5
11. 00
16. \5

-ï-

T2

-8',4

F5



BIJZONDffiX,DEN:
-aanvezÍg Juko varaf
-gaarne oudeis net ve

8.30 uur! A. vd.,'Doíck en P.'vd. StèeD ; ' . ii.
rvoer voor: ï,8{S A1,BL,D\,81,82,83,E5,FI-,F2 eu F\

-lees öhderstaand.e kopy goed d.oqr

-opstellingèri als bekeld net uitzondering 'van:
. I,

o LENS Bf'
o LENS C2
o LENS Dl-
o LENS D3
o L,ENS DI+

o lms E3
o rÈNs El+

o IENS E,
o LENS E6
o T,ENS F2
o I,ENS F5

zonder
zonder
net Y."
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
zond.er
zonder
zonder

J, v. Dienen en P.- Íiinke en
.I. Deurloo, N."Nahari en B.
Etakb i
ï. Ya6a.r
K. Bou8lí en tr'. Lock en net
N. Siliakus
S. val. Steen
H. GI.eDen

R, ReuveI en K. Vereeckeu
M. Daniels

net B. Msaed
vd, Post'

J , 3rugtra-n eD D. de Roo

oefenen viei tegen vier voetbal

zelf voor het voetbaLkledlng; .I,le oefenen van l-2.00 t/n.13.30 uur. Daarna snef tloucheE
en met z'n allen naar BTC 1 - ],ENS 1 gaan kiJken'in Houtviik. Ook ttat is belergriJk
voor ],ENS, '.,

Afsekeurtl of niet ? ?

Op zond€lg 5 aprit gaan we net.onze D-'èri
vier voetballen. Een specialiteit op zich

BiJ elcehele efkeurin glvolgen we onderstaand. programma:

" 
"l" 

t' i

E-klassers lreer eehs oefenen in het vier tegen
.'Kom aLlemaal oE 11.\, urir nasr LENS. zorg

Sarenkomst LENS

De spelers van A1 t/n C2 kiJken biJ tviJfel'achtig lreer evon vanaf t B.l+5 uur na&r de
TV. Via Loketel, d.e He8gsche Courant of via Ï,oketext laten. ze zieu of Je wed,striJal
doorgaat of niet. De spelers- vaÏl D1 t/n F, no6en vanaf'8.30 uur (85,F1 en. F? eerder)
naar IENS belleii 366L311+ (nergens andersr heen dus) of hurl $edstriJd.doorgeat of niet.

13,.00 uur
LL.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

11.00 uur

LENS A1,A2 en Bl- tralnen
LENS B2 bespreking op IENS
LEI.IS Cl en c2 trainen
Lm,lS D1 treinen
Quick D2 - LENS D2
LENS D3 t/rn Eh traÍnen
LENS E5 t/rn F3 trainen
LENS I'l+ en F5 trainen

t.l

13. 00
11. 00
10 .00
9.00
9 -!5

10 .00
9.00

11. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur

Niet a}1e, tÍJaten koEen overeen Eet de tiJden ven ale uedstriJden- Goed opletten en al-
tijd naast Je eigeo voetbaltenue en .roetlafschoenen ook een trainingspEJr en &rmschoenen
meene[ren. NatuurliJk vervachten $e ook de leid.ers.

Op d.onderdaf 2 april verwaihten ve'd.è A-ktssers om 19.1+, iur omgekleed op het vekl voor
de looptraining. Donderd.ag 9 apri] iÍi er ]ooptraining voor de D-klessers'. :

B

l,ooptraÍning

Natuurfijk hebben wiJ.net CL en D1 ïèer lngeschreven voor het bekertoernooi. Zovel- CL
en Dl- hebben een thuislredotriJd geloot in d.e eerste ronde. C1 speelt op 9 epril te8en
Beno Ci en D]- op 7 april tegen Bohemen Dl-, onderschatting van tegenstanders zou heel
don ziJn. Dè,vérliezer doet inmers niet eer nee. Probeer zover nogellik te konen.
Heel veel succes. Oh Ja, als Dl" voor.de Deen-cup speelt dan traint D2 in principe ge-
voon op d.e d.insdagavond. van l-?,00 t/cr 18.00 uur. Speelt CL voor de Ceen-cup dan is er,
geen trainirig voor de C-selektie . ,. Göed in de gaten houtlen dus.

''-i



Het kampioenscheF van 'dé Dl
Dàt'de D1 ka&pÍoen geïoïtlen. vas dat wisten Jullie vast wel, We ïll-alen d.s,t 6aan vieren..
We uochten van LENS kiezen tu§sen he b..TÍkibad. en, Néderlands E1ftal-. Het verd het Neder-
lantls E1ftel. iÍij (de spelers yan DL: Aovin, Jeroen, Jeannot, Andy, Jamíe, nutgex,..
Akif, Ricardo, Ismaël., Erans en Aldul) gingen oee Baymontl, Yousef, Dennis, Martin en
Seyliscb nochten ook nee. We möesten op ioensdag 25,íaert on U.30 uur op LENS verzsJ e-
Leln, Niemand. vas te laat dus n'e konden op tÍJd weg. Ton leiater/treiner van de Dlr..' :

Theo treiner E-selektie en Ralmonds en Martinrs vad.er brechten ons ne&r Amsterd.e.m wirnt
daar }Íeial de ved.striJd. gespeeltl, Eet ves om precies..te zijn in het AJax-stad.Íon; We
gingen ].angs d.e controleien Ton moest op zrn kop, We zagen, eerst een orkest.opkomen
en toen Sing iedereèn fl-uiten vant ve wilaen het Necleïlantls elföal zien. Tóen de spelere
opkwe.nien rras iedereen bLii. In ale Ie heLft verd eï een Ned.erLands goal- afgkeurd.; Kieft
maakte rm. Voor de rest ras de 1e helfu een,kleÍn beetJe saai.,De 2e hefft vas hèe1
goed. Er Íerd 2 keer. gescoord. De eerste ver(l genaakt door Kieft (toch nqg). Het vas
een kopbal-. De 2e goal weral gescooral door Wouters. Dat }Ias een schot van zorn 17 neter.
De.meesten v&n ons die letten niet echt goed op wa.nt lre varen ook een beetJe aan het
praten en spelen. Het vas echt eeí te gekke avond, Eedenkt IENS dat ve.val juIlÍe naaa.
Nederland - Joegoslavië nochten. Eihd.stantl Nederlantl - JoegoslavÍë ?-0.

Jamíe.

UITSIÀCEN JEUGD:
HBS A].
IENS A2
ÍENS BJ.

Ï,EIIS 82
HW C1
Wassenaar C2
WC D-conb. : l
Sscheveningen. D1
Postduiven D1
IENS Dl+

- I.ENS 41
- DSO 43
- Neptunus 3L
- Gravenz&ntle B2
- ],ENS C].

-.TENS C2
: I,ENS D1
- TENb D2

- LE{S D3

- QuÍck D6

I;ENS EI
LENS E2
DBL N2
LENS Xl+

LENS E5
ornas El
l,lilhel&us tr'1
IENS F2
IENS F3
LENS Fl+

LENS F' .

DevJo E1
GDA E3 ,
LENS E3
SEV EL .:

RVC X3
I,ENS E6
LENS Fl
ODB Fl
BTC ,F2
Die Haghe Fl
Ano F3 $

7-1
L\-o
L-10

; Lr-t'
10-0
9-5
0-3
1_3
2_3
3-2,
lr-:

EindeliJk heeft iedereen.veer eens gevoetbeld. Die afkeuringen bJ.iJveÉ toch een hele
vervelencle zaak. Helaas bleken nogal vs,t spelers de ged.regsregels vergeten te ziJn.
Denk er om het voetballen noet leuk bLijven voor ied.ereen. Of Je nu veL of niet goed
kunt Yoetballen' of je nu leider, toeschouver of komissielid bent, iedereeD noet ple-
zier hebben en bliJven houden in het voetbal-Ien en het trainen. Heleas hebben n,a,v,
efgelopen zaterd.ag enkele spelers moeten schorsen. ZiJn ziJn echt te ver gegaèn. Zondel
maar als viJ niet ingrijpen den lopen de goed.lri]Iende spelers, l_eiders, traÍners en
kommis si eLecleí' straks veg. Denk daar near eens goed over na. 0ver na de ttprestetiesrr.

I,EIE_4I, begon heef sterk tegen HBS en bouwale via goed voetbel een verd.iende 2-0 voor-
sprong op. HBS klraJn nÍet ./erd.er dan vat plaagstootJes. Hat kon er nog misgaan? Er verd
Lsngs ale Líjn aL dru.k gepraat over het kampioensfeest. Erwas nog L! ninutén te ga&n.
Toch werd het nog 2-2 en teleurgestekl verlieten de spelers, de begeleiding en ale vele
supporters het IIBS-veId.' De stand Ís nu:
1) HBS 22-3r (uitgespeeLd)
2) ],ENS 21-30
3) nDo 21-30

IENS speelt a.s. zeterdag on 1L,30 uur uit tegen DSVP in Pijnacker. Een rreek later pas
speelt ADO thuis orn 12.00 uur tegen RVC. Pas dan veten ve of de kanpioen bekend is of
dat er nog een bes Ii s si.nEsrredstrij d of een DakoDpetítie aan te pas noet komen on de
ka.mpioen aan te ldJzen. flet vorden alus nog spannend.e lreken, veel- succes s.s. zat,erd.ag,
LENS A2: had sl-echts 10 spelers. GelukkÍg $ilden tree spelers van B1 nog één vedstrtJd
spe.len. DSo ïas de getu-khigste en von net 3-2.
L,ENS BL: vocht zich naar een keurig 6e1ÍJkspel. De 1-O voorsprong verd alirekt na rust
prij sgegeven. Dat 'was janmer, Konkurrent RïVIi von en d.e stend onderaan is nu:
l-0) LENS 2O-t2
11) rWH 20-10
12) EBOH 19- I

2-2
2-3
I-1
\-r-
t-2
,-3
0-6

b-2
3-1

-9-



LENS uoet nog naer kaapioeD Feyenoord. en ontyaDgt nog Sliealrecht. RYVI{ Eoet.nog Des,x

EBoH en ontvangÈ nog Neptunus. Itsoll ontvangt nog RYtIfl en ALexandrLa en gae,t naar Zver-
vers. De Durmers l-L en 12 degrecleren ttlrekt. De àunmer l-0 noet een besl,is singslíedstriJ al

spelen teBen de nutm,er L0 uit de endère. pouJ-e. Nà. 1-B april. (Zververs - Sliedrecht ) zal
e.e.a. v&arschiJn11Jk pas dui.deliJk ziJn. Eee!- veel succes.
LENS 82: ríon net h-l- van Gravenzanrde EBar raakte het zichzelÍ toch vel even noeiliJk
d.oor iets te nonchal-ant te verdetligea. .De stand ean kop is nu:
1) r,B{s 82 t3-26
2) TAC 8L r.1-20 j , '
De vedstriJd IAC 81 - LENS 82- die destÍJds vanvege s]echt 'weer biJ tle stcntl .2;2'in tie
20ste Binuut van d.e eerste. helft verd gestaakt teríiJ1. LEIIS een penaltu xooèst'ngnen zal
nu ook uitgespeeld. noeten vorden mits TAC niet tegen tussentiJès één.punt' laat figgen.
Nog even afvachten alus . !. . ,"
LENS Cl-: I{W in de staartgroep net grote Uans, op rhet ka.urpioenschap. C1 in tle staait-
groep en zonder zenuwen en Veel'goetle ï11 het velö in. Resul.taet een keurige 1-2 over-
rrinning vorir C1.

@q Je, geen vervoer buiten tle auto r s van de twee l.eiders . Robert en l,Íoheneal koud.en
ï-1"L *u", niet gedragen en Monaiu kwa.:r niet op. ïngriJpen is gewenst en èat tloen ve nu
ook. Een voord van dank gaat uit naar de fa.rn. Hoos van E6 voor het vervoer. Klasse hoor,
IEI§ D1r tegen een konbile,tie C/D van WC, Een nakkie voncl iedereen het. Geregeld dus
een sterkere tegenstand.er voor a.s. zaterdeg Ano DL korot rÍeer op bezoek. Doe Je best.
L,ENS D2: Verl-oor Eet 5-1 ven Scheveningen. KopJes on]-aag, geen zelfvertrouwen? ?? Hoe
kan dat nou?? Jullie kregen toch kansen genoeg. Gewoon erin schieten voortaan.
LENS D3: tegen een C/D teaJn van Postduiven. D3 probeerde het vel net in de hoofdrol
keeper cees naar postduiven Has gewoon te sterk.
I,ENS Dh - Quick., Uitslac: 3-1

De uitwedstrijd hatialen ve in de laetsite seconde verloren én töen ve naar de kleed.kauer
]iepen vexA eï El-'gezegd.r 'rZe moeten nog biJ ons komen en d.an. ..!!rr. I'íet d.ie
gedachte begonn€E we aan d.e klus en zie het ging weer biJzontler goetl: lekker sa.uenspel -
lekker conblnerend scoorde rre vïoeg in de eerste helft de openingstreffer. Quick gaf d.e

roetl niet op en nog voor d.e rust kvenen ze langsziJ. De tweede hel-ft uet 10 man..verder.
te speLen uaar Dh zou D\ niet ziJn om snel een oplossÍng vinden en bovendíen nog even'
een d.oelpuntJ e te mekeB. Onze tegenstander ïas vol,konen ate klus k'íiJt zodat ríe er nog
maarÍ' effies eentje achter de keeper in het net verkte en.zo Q. met 0 punten naar huis
stuurtle. Prina $edstrijd en alenk erol0 tegen tr\rIl Speed ví1len de supporters veer vuur-
verk zien - afgesproken? Complinent voör de scheids (d.at. gebeurd niet zoveel) voór primr
fluitI{erk, ' Cees '
i,ul§ pr: na de ?-1 winst zongen d.e Jongens van EL: wiJ vorden kóruioen.,ioe weten Ju]lit
nou op velke plaat s Jul-Iie staan. WiJ hangen toch geen standenliJ sten op. Over tïee
Heken l{est}andi.a El, en die ziJn echt heel sterk.
I,U{S E2: vertrÉetterde GDA xqet 1l+-0. t{e zegen echt hele rnooie tloelpunten en goed óanen-
spel. Volhouden dit.
I,U{§_83.: haalde ook een,B.onster overwin:ring biJ DHL. ook hier ïerd.en de dubte}e ciJfexs
gehaaLd.
IiENS El+': vat moeteD we elgenLijk nog over dit.tes,rn scbrlJven. Pas één nederlaag en---------:---
verder al-l-eBaa] ruine over\íinnÍagen. ook niet echt leuk en echt spanuenal.
LENS E5: ondanks dat ïij BVC aan een speler hiefpen vBS E5 niet te boutlen. ook hier
de dubbele cijfers. Lees het vers].ag n0aar:

LENS E5 - RVC E3 l_0-0

De eerste drie goals maakte Barry. Daerna scoord.e Khalid 2 goals. En toeD scoorde
.l'lichaeI 3 goals. En Wesly nèakte ook 2 goals. Goed gespeeltl jongens, ga zo door.

LENS E6: niet gevonnen en d.e scheidsrechter vae heel vals zei kleine Roy. Een gezeilig
tean met spelers en ouders is dit E6,.Zo hoort het ook en dhr. Hoos reed. ook nog even
enkele Cz-spelers op en neer naar l.r&ssena&r. Klasse!!
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noor het goede spel eD resultaÈt van ver]eden veek gÍngen ïiJ te enthousiest het veld
r. . in.-Door: oet het .gelei-e tea,n te gasn aanvallen en ale verdedigÍng totaa.l te,o.vergeten. - .

waard.oór lvij rnèt.dé,rust op 6-0 eènter trwa.raeh.'tlq een.goed fiesprekien 'met ièer iÈst in'.'
bet -sièr eiièeí "ij aar, 'àer trr"Lde:.uerrt téiiianèn.'.wa cén'ii'tuol.,*uia Dogdn 'aàngLspeëLa i

en scoorale fraai. I{a bLeek dat ïiJ tle laoeal nog uiet hadden opgegeven. Maapreet tlle tle
Laatste tiJd het doel beter veet ie víndenr tevóest dÍt roet 6-2. Doot twee schitterenale
trefÍers v&n de zeer goed !Íerkend.e CnrièÈiaan *erd het 6-)+. Door een nlnder goede uit-
trap van de ornas keeper ving Roy ale bat op, 'en Ja hoor 6-5. I{iJ gingen op -Jacht near de

gelijhaker (aI}e.maa}), vaardoör- het voor brnas nàkkelijk was de eindstand op 9-, t9
iettéh., t"taar doordat juI]ie auà-s hatlden_ gègeven,,tóch Àen, lIuirn voor Ju1lie -moed en
inzet. a--J., - 

- ,.'.\'l "j É leiders Teu.n en Hans. ,' - ' , i
' i_i ' 

jtr"

!ENS-E!: .ri!"t" ,oe steed.s Ton en Hans Rul.bers, uopeliJk ziln ze er a.s...veei li,1 . focfr
ïE-ra netj eén leuke vettstriJtl die met 3-o verd geïonnen. ' . ',,
LENS Fz:É'tegen koploper ODB bleef het ]ànge,tiJd. L-l-, Toen.verslapte de eandacht iets
il-ols *ön net 3-r. i

ornès El - LB{S E6 9-5

IENS I'3 - BTC I 2-3
Í'

Zo Jongens, het was een geliJk opga'ande pertiJ. Door een goede keeper en een speler biJ
BTC verloren ÏÍe de vedstriJd. Maar èr noetj wel ièer geschoten 'worden, als de kens
d6É,r is. Maar de inzet vés prima. ook 4,e tegenstander wes prina. Goed gespeefd verd.eri
Tot zaterda*' i cock.

],ESIS Ià - Die Haahe I'1 (3-2)

Jongens, volgens m+J dachteu. ju1Èe na!..vorige tleek kon rneï .nu ook kunnen en Je hoor
liei ging.veèr goed.: Er .verd" goed . overgespeeltl en -tie §oa1s kvemen vanzelf.- Het ver-d.
1-0 tlooi Cotky'r.(Ëèdenkt iöor het iirvallen ) . AI gauw vertt het 1-1 en zel,fs.-' k*a.nen we
nog achter met_ 1-2. Toen werd er pas ECHT gevoetbald.. Voordat de tegeopartij (en ik
ook), het in del gaten. harl vas Ï.reï alwëer 2-2 dooi Danny. .'i.le. ileven doorgean .en Omr:r nael;
te ei 3-2 van.'K1assè jöngens. Körn a11en naar'dë trainin6 en ve bliJven zo'cloorgea'n.

!,f i'll i ?;"i',

I'

'' ., " Ér''-'t Tot zaterdag,' Melis l -l

I,ENS F5: speelde toch ïeer een heerl,iJle wetlstriJè tegen ADO. Er vielen om en on. veel
doelpunten. Helaas nas.kte ADo er ééntje Eeer. Goed Ju11le best geAaa.u hoor.
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YAI{ HET ''OUDÉ'I BESTUUR

U heeft het vorlge veek, in de LE]{Srevue kunnen lezen: ile formatÍekor:miseie is erin ge;
,glaagd viJf perBonen biJe_en te kriJgen die tese,men het bestuur van LENS.vill.en gaan 

-'yornen, EeD beugeliJF resuitaat dat dankziJ zeer. ged.eBen en.goed gestruitureerd (in) "
fornatieverk tot stand is gekomen, Toen het roude' beotuur er oiet ini slaagde on een op-
vo16er te vinden voor voolzitter Atl Coretr. dle nu écht eens een keer ienantl anders ile
haner vilcle zien henteren, restte ons niets andels tlan eeD ko!@issÍe,buiten het bestuur
aen te stel-Ien, on te pogen die yoorzitter wéL te vind.en. Teyens Liepen er ook nog sà-
,tlere bestuursl-eden met tle gedschte r.ónd. on, aIs opvolglng ko,n vorden gevontlen, een punt
te zetten achter .een.veelal laugdurig bestuurslidDaatschap. Dit, gevoegd biJ het feÍt.
.dat de bezetting ïan de tllvelse komjssies ook aI Jerenl-ang te vensen oyerlèat, Ea.akte
C.e gpgave voor tle forEatiekoEEissie bepaaLtl niet ee.lvoudig. We visten echter tlet we i!
de persoon van Gerard vd. KlelJ de Juiste Ean hedden gevond.en om d.e zaken serieus te
gaaE aanpakken. HiJ vond al snel versterking. S8ren met Pauf vtl. Steeri en Freà Grens
rÉrd va.nf . begin dit jaar ongéloofLiJk veel werk velzet. De verenigÍng is den ook veef.
dank verschuldigd .aan d.it drienanechBp alsnede @an nog aan aantal nin of neer achter d.e

schermen verkende letlen, die'diverse hónd- en spandiensten hebben verl-eend. Ik hoop tlat
ziJ even suksesvol zu1len ziJn biJ het vinden ven de zo nooalza.keLiJke uitbreièing van
de kommissies. Namens d.e aftredenèe bestuursLeden, lraarvan er tvee (Ad Coret en Wim
Kouwenhoven ) veer zitting zullen nemen in het nÍeuve bestuur, vens ik dit nieuve colLel-
ge veel suk6e6, sterkte en viJsheid toe. Ik hoop van harte alat ziJ erin zullen sl-ageD .
een vervolg te geven aan het tloor het oude bestuur ingezette begin van een koersveran-'
"dering. Gevoegti biJ hopeliJk nieuve, frisse id.eëen heb ik er a1le vertrouven 1D ds,t de,
Í randvoorïaarden geschapen kunnen eiaan norden oii LENS veer op een hoger p1a4 te brengen'.
.Ik roe! alle leden den ook op on uw krediet en voorel- uw steun te vil-len leven aan d.e
viJf mensen die de L,ENS-kar rreer een aantal jaren viIlen gEen trekker. ZiJ kunnen het
niet zonder u. Laet een eventueel beroe! op uv. inzet alen ook nlet onbeantvoord., uaai
rirerk d,aaduerkelijk nee aan een }eter I,ENE.

Va.n de redectie,
Ben je even een veekJe rreg en kon Je niets .vernoed,end thui6, pak Je ns,tuurLiJk d.irect
de LENSrevue el wet bliJkt: I{e hebben. een nÍeuv bestuur. Ook viJ van tie re.d.actie venst
het-bestuur.de kornentle Jaren heel veel goeds toe. De resultaten van een ïeekJe nieulÍ
bestriur ziJn direct aI te merken. Het eerste verLiest niet, Het vierde wint ziJn eerste
vedstrlJd en een nieuw poolbllJart in de kentlÍe. Thani, ma,andagavond, Ís het eigen-
lijk best gezellig.in tle .kantÍne van ons cluplie. Zorn zeventig mensen ziJn aanvezig
oE. ruet het nieuue bestuur kennis te -neken. Volgens ons noet het een goed be5tuur ziJn.
Zo kreeg iedere aenvezige ín pleats van tle bi-J LENS zo gebruikeuJke 2 consunptiebonnen
er thans drie. Voorwaar hulde.
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Nee even ernstig nu, viJ vtnalen hët goed dat toch zorn zeventig tal LENSeT§ o! deze

kennlsnaking is afgekomen. Nu ís een aantal ven zeventig natu.urliJk niet zo gek veel,
in vertroutiiig àet iet aantal LE0IS led.en, maar toch is.het ruin 2x,zoveel aLs het aan-
td1 det'de algeríéne 1ètlenveïEedering .tezoekt: illij hopen èan ook dat op.,de e.s.'leden-
vergad.ering, waar overlgens offÍcieel het aenstellen van dit nj-euve bestuur door u' de

LEUó teaen bekrechtigd wordt, er nog meer I,ENS leden de precense zullen geven. I{oudt
6e datr.m ln de ga.ten. De voorzitter van de zogeheten fornatiekonui s s ie, Gelard vd. Kley
opend.e oB 21.00 uu]. de avond. Allereerst heette hiJ officieel- de nieuwe voorzittdr har-
tèfiJX velkom op !ENS. Vervolgens deelde Gerard. de asrv'ezigen mede dat d'e Le tsak van

,ziJn ko@is6le, het formeren vaD een nieu$ bestuuÍ, vas vo]-tooid. DaarbiJ bleek d8t de

komlssie heel veel steun en goede raad heè gekregen van Hans van der K1ey. Hieina I

bedankte Gerard tret t'oudetr bestuur voor het ta)"riJke verE }Iat zii had verÏicht eD dan

voorel n.b,t. de laatste Daend.en. Dat de asnvezige Ï,ENS-ers het Eet Gererd eens varen
bleek rel uit het applaus vat als hulde voor het oude bestuur wertl gegeveq. De'coEmis-
sie gaat thans zeker niet stil zitten. Zil gean vertler ['et bet zoeken van mensen voor
de t;lrijke comrnissies binnen LHrls. l.IÍJ qensen Gerard en de ziJnen daar yeel sukses
toe en vragen u on eens na te d.enken of u niet iets voor uw,cluppie kan betekenen., ,.

Verder aleelde Gererd nede det hiJ eI}e vertrouïen hatl in het nieuwe bestuur. Zeker ïat
betrefb de draagvlak binnen ale vereniglng m.b.t. tle .beleidsuitgengspunten. i{ant die ziJl
ond.er andere bepaalt d.oor d.e uitslag van d.e kort geleden Sehouden LENS enquette. Töt

. slot bracht Gerard een toast uit op het nieuve bestuur en dearbiJ feliciteerde hiJ de,

cLub met alit bestuur en feliciteeràe hÍJ het bestuur met de club LENS. Hierhè na.rn de -

nieuve voorzitter Kees van de l.liIk het r,Ióord. HiJ heette a1le aahvezige een hartetiJk
telkon. HiJ vas, toen de fornatiecoÍmis 6ie. hem benaderde, zéei vereerd met het verzoek
on deze functie binnen LIENS te gèan bekleden. Na een s,ant8.l gesprekken net betrokkene''
vond hiJ een aantal raakvlakken oà net veel enthousiasme positief op het vérzoek te '

r""g"r"n. Boyend,íen heeft Kees, na een aantal gesprekken net d.d nieuwe bestuUrsled.en,
er ÀLLe vertrouven iir dat er een goed tean sts.at. Dat Ad Coret ook in het nieuve be-
stuur plaats neent vinai Kuà" fr""Ïlriln ohdit'hiJ zeker d.e read. en adviezen van Ad Ín
het begin boe.d kan lebruiken, Verder hoopte Kees op uv steun in de komende tiid. en ver-
vachttà hij een goede sanenlÍerking met U aflen. Hierna bedankte Kees de formatiecommis-
sie en oveihandigde hen een presentie. Ond.er het Benot va,n een drenkJe en een hapje -

-rverd de kennÍsnaking met het nieuve bestuur voortgezet. Concluderend vas het een goedè

avond voor LENS. De stemming vas bi.j een ieder positieÍ. De afgelopen iarén ziJn biJ r

l,ENSzonuentlantoch}í,e1hectischgè},e.est.Deverwachtingisdanookweropzln
iileets dat LENS thans een stap heeft geiet op weg naar eel' goed en duideliJk beleid,''
*e., een ieder LENS Iid zÍch Lan vindàn. WiJ' lrensen het bestuur hiel aI hèt sukses en'

De E+J trofée
Afgelope! zondag heeít Cor Peeters d.e punten voor de E+J trofée gegeven. Cor, 'die tot.
ziJn 3ïe jaar in het eerste van LENS heeft gespeeld., vas een vemaarde verdedÍger met
een .fantaitÍsche ment8.liteit. Cor zou vool rnenÍge hedendaagse yoetbaflen n98 een mooii
voorbeel-d. zijn."Cor beds.nkt voor Je verslag en de punten.

3. T. C. - I.,ENS

Het vas een vriJ natige vertonihg, deze vedstriJd had toch best vef de verwschting on
een topper te ziJn, maar hel,aas lfes dit niet zo, IENS had vel-e kansen in het eerste
kvartièr, maar het doelpunt viel aan de andere kant. De achterste vier stond.en vril op-
geschovep, daardoor ves de uitva] v8,n B.T.c. tloor de snefle nr. ? die tle achterste
]Ínie de hieLen liet zien. onze keeper zag e.e.a. te lae.t l-0. Na de thee verd Leyen-.
dek-ker vervs,ngen door Perreyn. En J o.ruer genoeg blesseelde SpB zich t L5 Ein. vóor tiJd
ook nog. Gelukkig voor LENS ves Schuuman in de Laalste fase tref zeker, een goede eàn-
val nerd prachtig Afgeronat, prompt ',Iaren daarna nog enige goed.e kansen, maar de stand
viJzigde nÍet meer. A.u.b., nu nog. veI 6 punt halen uit de laatste 3.'

Cor Peeeters. l
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PupiL van ale Ueek

Na een l8,ng beraad, hebten ue'besl-oten on Jeroen'Buis, de spiJkerhs,rde recbtsback van
onze D1 aen te riizen als Pupil v/d l,Ieek ' Jeroen viJ wensen Jou ee! prettigé alag toe.
Uiteraaral nag JiJ a.Ll-e I ven dichtbiJ uee beLeven. En Je tsag net' Jou favorlet op tte foto.

*" 'J I Red.

EN TOEI I,IAS ER IIPOOLII

Dontlerdags in het.franiJe en vïiJdags stond "EETrr er 41. Dat is pas snel reagerbn.
GEnARD göetl gedaan. Erop. spelen mag als Jet B-Junior bent en ouder natuurfiJk' KiJken
nag eJ.tiJtl. Zonèags aIs het heel druk Ís kan er niet op gespeeltl vorden'ne,ar flat liJkt
logisch. KiJk verder bij de st'lrkJ es van de Jeugd.

FEESTJES I'EESTJES FEESÍJES

In WATEBLOO vordt nonenteel d.e zaak versierti voor dë FEESTJES die gaan koroen. ED eii
I,lILtn'l SEVER van LENS 'ziJn op zoèk naar uateriaal om de verdidring conpleet te krtJgen.
I,íie héef! nog leuk niieriaàt in huis en Sebruikt tiat nooit neer? Illag LENS dÍt hebben???
Geef dit dan Af echter de 'bar. Er kan veel rnee gedean worden.'

;

BAR *t+ *** BAT *tt t+l+ * BAR t*t** BAE # *tttt BAR

De laatste {eekenden is het weer BAX en boos' Met te veinig Eensen achter de bar d.e

zaak toch draaiende te houalen, Ten eerste 'een vrese.LiJk gorte plulm voor die mensen
die er toch aLtiJd veer ziJn. Ten tï'eede een oProep voor nieuve Densen achter dè bar.
Ook voor eet] paar uurtJes per mand. kan Je biJ oiJ tereeht. En de opleidinS? Dat zit
wel goed. Overwin Je i'ACHTERDEBAHANGSTTT en beL nÍJ eens'. j)

Hené ven d.en Steen, tel: 3\5r!3h.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIOREN ZONDAG 8
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ÀJit slagen zondag 5 april.
BTC 1
DCv 2
IENS )+

- Lms l-
- IANS 2

-svH2

- IENS 5

- VogeL 2

- I.ENS ï
- I.,ENS 8

Scbevenlngen 5
LH'rS 6
ITDV 5

Quick Steps J
WedstriJ riprogra.mme zondag 12 aprif
1\.00 uur L,ENS 1 - Hassenaer l"

11.00 uur LENS 2 - De l\íusschen 2
11.00 uur LENS \ - llÍppolder 3
11,00 uur LENS 5 - Esdo 2

LENS 6 t/n I - vrij

1-1
1-1
2-0 (u leest het goed., de eelglg overwinnin{

dit seizoen. Kl-assel t);----
b-3

'è-!
2-q
2-3 (vr.)

5l+3/1058
6to lro9z

, 5rl+/30lt5
56213052

B. IIi1t.
J.W, Iriollenan
D. Ï.,ochnan
E. Rahiembaks

v1
v1-

v5

I,ledstri d ra.mta, vo1
11.00 uur IENS

m&an 20a i1nde week 2e ea6

L1.00 uur LENS 5
1l+.00 uur SEP ?
0veri6e elftaLlen YriJ I

OPSTEI,].,II!GEN.
LENS 1 t/n B: aIs bekend

Afschai-jveq
LENS l- en 2: biJ de trBiners
IENS l+ : I\Í. vd. Meulen
LENS 5 : W, HeiJnen

- DIIT 3
- croen WIt ' 58/3
- IENS 8

55 /3oos
,62/3006
628/3176

tel: 02522-30989
tel: 070-3\ 5L088 .

S.K. Garik
J . I{oek

n. n.
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AdreswiJ zisinA vedstriJ alsecretaliaat :

Bonald. Sergenhenegouven: Loosduinse Hoofttstraet 6l-0, tel-: 0?0-39791+88'

HDV --],ENS Í. en het nieuve ,Kabinetrr.
Ter opening van dit schriJven aloe ik LENS feliciteren uet het nieuwe geformeerde be-
stuur, n€. bijna een Jaar rontlkiJken en bensderen van tliverse personen. Msar vat is er
uitgekomen? De stoeLen ziJn Yerpl-s,atst, a1Ieen ale rrklnderstoel", staat nog ingepakt in
de gang van het cl-ubgebouv, Als U dit Leest is het eè! d.en Volke. van LXNS gepreien-
teerd. net de gebruikelijke foto op het Bordestr. Maar nu het voetbeL. Het vas mooi veer
om naar d.è sterren rond Gerard DuyeesteiJu te gaan 1n hët Zuitlerpark !Íant zij spèeIden
uit. Dd j,Heren't begonnen al. goetl en stond.en aI binhen een pear Einuten tr--1. Hierop '

stond LEIIS aI sneL tegen een achterstand aan te klJken dat zeker een haff uur duurale 'naar de onzen had.den neer inilividuele kvaliteiten ÍE huis en wieten de sténd oP 2-3 te
brengen. KLASSE. 2e helfb is vermeLd.ensvaaral vanvege de nissers, voof het tloeL ven de''
Gastheren. Ben wilde hierover vernefcl vorden, rlEaer niet vergeten Eag lÍord.en onze keeper
Arho Bilderbeek tlie d.e gevaarliJkste baflen wist te keren, die stiJl-voL en het Juiste
Eoment }Íist in te griJpeD. Tegen het einde! van tle t'weetie helft begon ale motor l{eer te
d.raiien en liep de stand op na&r 2-5. onze verdediging gef geen krinp roet Arie 3aI en
Gerard van d.er Veltle, d.ie naar een andere plasts verhuisè was, dat tot det resuLtaat'
leidd'e ' r.A. Flunans.

":1ir . ._ í.
P.S, SchriJver deze is ggg! redactie -l-id. -.
lr I'btJ lJ L L lJLlr b l!lJLLLl)
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ZZZZZZT,ZZZZZZZZZT'
Wedstril dproeranma 13 t/m 2l+ alril-
Maandag 13 epril
L9.00 uur IXNS 1

Dinsdag 1l+ aprÍ]
19.00 uur Exact 2

Vrijdae 2U apri]
2l-.20 uur Gymnova 5
21-. O0 uur Gyrnnova B

Zaterdag 25 apriL
18.30 uur LENS 2

- zwc l_

Liggine sporthaLlen
Linaeusstraet
Buitenhof
de I'Iuit
Zuidhaghe

'l

- IENS 3

- LENS 2

- I,XNS 3

13

B2D

RlC
n2D

Linn8eusstraa.t

Buitenhof

de tr'LuÍt
de tr'luit

- Alpina toerngoi

- P. van TroostwÍJ ckstraat
- M. NiJhofflaan, Defft -

- Fluitpolderpleln 1, Leidschendaa
- Melis StokeLaan 1201.

ZZZZZZZZZZZZZZ,ZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZT,T'27'ZZZZ
Z I,ANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M. LADDI'R , Z

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,'/.ZZZ,7.ZZ:1,ZZZZ
Uitslagen z€.terdag L epril 1992
I,E'NS 1 - DHL O-5

Pïogramra zaterdag 11. apriL 1992
1lr.oó uui nvc r - LENS I (vr. )
1l+.30 uur DSo 7 - IENS 3 026 /t27t
eÍlnelden voor LENS 1 biJ Hans cle Bruyn, teI: 015-612396.

OPSTELL]NG IJENS 3:
S. Nianat, M, Osnan, N. Jagesar, J. Kouvenhoven, X. Haket, C. tipnan, J. ZuidersiJk,
A. el }íoubarak, M. Knops, I,Í. Stuifloergen zontler W, vd. Meer, L. Mantel.
Afmeld.en biJ W. Stuifbergen, tel: 3li'56851.

l+



Progra.rona zaterdag 18 epril 1992
Í[.:t uui LENS I - HTSv ].

LIGGING TERREINEN:

S. Oenasi 00r/tooz

RVC

DSO
-'Sportpark l'Prinses lrenefl, Schaapweg t.e RlJsr,riJk, tel: 39\091?
- Brg. v, ftryL Sportpark, lr.al. H&genstraat, Zoetèmeer Oost, tel: 0?9-311591.

VAN HET JEUGDFNONT

AlgeEeen kontaktpersoon: PauI v.d.Steen, ChopÍnstraat lO3, 255]. SV Den Haag.
tel: 39T015h. 3tJ geen gehoor: 39'16132 A-rnoltt v.d. Donck

19.00 uur, BiJ'geen gehoor belIen naar Arnold v.d. Donck (3976532) . In uiterste 'nootl

nog afbellen op ale tlag van de ved.striJd./het toernooi op f,ffs (366

Eltta1 datun aanvane tegen leilq/velq

1311+).

Wed.stri j dprogïerr"rna À-È:q:4-X qr1 Il J 
qtfed.

Afbellen voor ontlerstaande vedstriJ den/toernooien aLLeen bÍJ Paul vd. Steen (397015L)
zo vroegtijalig mogelijk doch uiterl"iJk de alag voor ale HedstriJdThet toerriooi voo!

.sa.m.k. Lens

A1

B1

92
cL

C2

11 apr
l-1 apr
1l- apr
l-3 apr
12 apr
l-2 apr
1l+ apr
12 alr
L3 epr
1L a.pril
13 Bpri}' 1
.14 8.pr 1J_

15 april- 1?,30
1l april 10.00
11 april
lJ april
3-1 apriJ.
11 april-
11 april
1J april
L? apïi]
11 april
15 april
17 apriL l0 .00
1l- april 9.30
f3 apiil 17 ,00

iI
i1
il_
il_
i]"
i1
it_
i1
i1

1\.30
l_l_ .00
l?.1+5

Sparta Bl-(vr) .thuÍs v1
DevJo A2 uit Oosteintle/Voorburg
Sliedrecht 81 thuis .. V1
Wilsons ['. C. thuis V1
Wootton Basset F.C thuis \2
Wootton Basset F,C.thuis Ya
tussenrond,e Cee-cup (onder voorbehoud)
Wootton Basset F.C.thuis y3
líilsons F. C. thuis Y3
Laa.kl(lIartier D1(vr) uit J.v. Beerstraat
Hil-sons F. C, thuis V2
tussenrond.e Deen-cup (onder voorbehoud )
ZE a.tvoetbal Snoekie (zÍe kopy)
Vertrek naàr Duitsland (zie kopy)
VIoS !1 uit Me1is Stokel-aan
SVtJ! toernooi (rneer nieuws volgende veek)
Westl"endle l[ (vr )ttruis V3
BSc'68 D2(vr)' thuÍs v3
Westl-andie EI thuis \2
oefenen l+ tegen It op LENS (zie kopy)
VCS. toernooi (neer nieuws volgentle veeh)
DeLfb E2 thuis Y2
oefenen \ tegen )+ op LXNS (zie kopy)
VCS toernooi (neel nÍeuvs volgende veek )
IÍW E2 thuis .1,12
Extra. training op LENS
oefenen lr tegen l+ op IENS (zÍe kopy)
VCS toernooi (meer nLeuws volgende neek)
DWO EB thuis v2 :
Extra trainlng op LENS
oefenen )+ tegen \ op LENS (zie kopy)
Huv El+ thuis V2
Extra treining op LENS
oefenen l+ tegen l+ op IINS (zie kopy)
BSc'68 E3 (vr) -thuis v2
Entra treining op IENS
oefenen l+ tegen l+ op L,ENS (zie kopy)
Juventas FI thuis 1'12.

VoetbeL en Paasfeest op LENS (zie kopy)
Scheveningentoernooi (zie kopy )
Den Hoorn I'l- uÍt lloudseveg
Voetbal en Paasfèest op LENS (zie kopy)
SeheveningentoernooÍ ( zie kopy)

13. \t
9.15 (treu)

11. \5.
t5.)15
15.00 :

13. 30

30

16 . l+5 (auto )
t0,00
11. I5
10.00( auto )

L
1
1

I
I

.L3

Ll+

I
llr

o
t1

a
1l+

9

9
9

t6

6.30
,.30
h. oo

!. oo
5 .00
9.30
5.00

l-2 . 00
11. Ob

9.30
r-2.30
9.30

1l+.30
10.00

30

D1

D2

.JU

. l+5 ( auto )

.30
,00
. I+5

D3
DI+

E1

.00

.00

.00

.00

. r.r"
E2

E3

!h

E5

x6

T1

r2

t5
t7
11
13
f5
11
13
r-5
Ll-
1_3

15
11
JJ
15

apri].
èpri]
april
april
april
april
april
april-
april-
april
april
april
april
epril

11.30
l-\ .30

1l+,30
10 ,00
11, 30
17 .00
1l*.30
12.30
17.00
1ll . 30
12.30
1?.00
1l*.30
I0.30
L2.00
13. 00

11. 00
1l+ . 0o .-

1\. 00
9.\5

1t- , 00
t6.\5
1\ .00
12 ,00
16.1+5
1l+ . 0o
12,00
16,l+,
]u.00
L0 ,00
1L,ll,
12.r,
10 .00 ( auto )
11.!5
t2 -t5

11 april 1L.00
13 april l-2. 00
15 april 13.00

-5-
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11 aprif
LJ april
1, epril
].1 aprif
13 april
1! april
1,1 epril
L3 april
1, aplil

t-0. 30
12.00
13.00
13. 30
12.00
13. 00
13.00
12.00

HBS F)+ thuis Vz
Voetbal en PaBsfeest op LXNS (zÍe kopy)
Scheveningentoernooi (zie kopy )
oDB f3 (vr) . thuis Yz
Voetbal en Paasfeest op IrENS (zie kopy )
Scheveningentoernooi (zie kopy )
Ar0 f3 uit ZuiAerpark
Voetbal en Paasfeest op LENS (zie kopy)
Geen training voor F, M

10.00
il..45 ,

L2 .1'
13.00
11,ll5
t2.1,
12.00( euto )
11. l+5

BIJZONDEBHEDE{:
-aanwezig Juko vanaf 8,30 uur: A. vd.. Doirck, II. H&gedóorn en J. Pronk
-Bearne ouders met vervoer voor: 11/l+: D1rF2 en F5, 15/\: DlrFLrtr'2rF3 en tr'll

L7 lt+: Dz
-LENS A2 gaat op l-1/]+ net d.e tran. Strippenkaart meenelren.
-lees ontlerstaeíde hopy goetl door: o.e. reisJes, aktivÍt,eiten, toernooien etc.
-opsteLLingeD èIs lekeud net uitzondering van: 

,

o LmS
o I,ENS

M:
'B1:

o LENS
o LENS
o I,ENS
O I,ENS
o I,ENS
O TENS
o LETS
o LEIS
o LENS

zonder
7t/l+ zo
a3/\ zo
met K.
zonder
zonder
zonder
zonaer
zonder
zond.er
zond.er

':n*:1

C2:
nr.
D3:
D\:
E3r
E3:
E5:
F}:
F5:

J. Xkren en W. Pierau
nd.er J. v. Dieloen, R, KreayeDoord'en P. Sibke, l

nder R. Pronk en rnet R. Kràyenoord en P. Sinke.
Azgaguen, M. Nahari en fl. vd, Post
B. VreesviJk en P. VreeswiJk
A. Basdogen, C. Connor en Y. Yase"
E. KisÍ en R. vd., Snoek en uet K. Bouali en D, de Roo
J. Fiets en R. Groos
N. SÍLie.kus
W. de BruiD, B. VreesrriJk en I(. d.e Bruin
S, oufrigh
E. Iau.

Afgekeurd of niet???

AIIe spelers íau Al- t/m F5 rogen vans.f t 8.30 uur naar LENS be[en (366131\) of het n

voetbellen d.oorgaat of nÍet biJ tvijfelachtig veer. BeI niet eerder en nergens anrlers '
heen .

I

SchaduvprogrsJrna

Mocht het voetballen zateralag nÍet doorgaa,n dan is er geen schaduvprog]'a.rrma. ïetlereen
kan dan dus thuis blijven. WeL zeker veten dat het voetballen afgekeurtl is,en eérst
even naa? LENS bell-en. ALIeeE LU'IS EIr gaat zvenmen. Verzarnelen op LENS on 11.00 uur
met Je zuenkleding biJ je.

Afgelopen zalerd.ag ziJn ontlerstaa.nde spelers zond.er,af te bellen veggebleven biJ hun

A2: I{. Piersu 'Dl+: E. Kisi
DJ: A. Basdogan FL: S. Oufrigh

i:"ïï:::ï:ï"1ïl*'iioi;i'öi:'iïï':,I::::*.",*'en met Pau] vd' steen (3eÍ015,,)'

Zaal"voetbaL bi .Snoekie voor D1

0p voensalag 1l april speelt L,ENS DL nog één keer in de zaal aan de Majubastra"e.t tegen-
F'c' snoekie' I{e verwachten al-Ie speLers om t6.1r, uur op LEïs. Neem schone glmschoenen
mee Eet een l-ichte kl-eur zoo1. Om 1 19.30 uur ziJn Ju[ie terug op LENS. Op'donderdag
Lb april j-s er geen training.

IENS D1 naar DuÍtsLend.

0p vriJtlag 1[ april vertrekt D1 richting Keu.].en. JuUie doen. d.ae,r mee aan een heel 6ter]
bezet toernooi. Voor het vertrek ve1 je paspoort of toeristenkaart afg€iven aan Ion. Neer
ín de auto In een plaEtic zak nee: een l-unchpakket, saoepgoed., drinken en Je porbonon-
nee met ten hoogste 25 duitse narken er in,

-6-
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Niet opkoners



Verder noet Je rneenemen r voetbèlsahoenen , voetbeLkleding voor tlrie d.agen, (geen shirts
rrunt alaar zorgen viJ voor), sportschoenen, bad.slippers (raoet in tle Jeugdher:Èér§), vol--
dbende schoon .(onder)goed en sokken, een,pyJdtra, tlIee hBndd.oeken, shampoo, ks,m, zeep.
een.. tandenborstel en tandpesta. Niet neenenen:, een luchtbetl of natras, een slaapzak en
een tussen. HeeI. veel pl-ezier, gedraag Je,korrekt !r8nt in Duitslenti en vooraf .1n de.
Jeu6idherberg ziJn ze zeer piinktlich (ord-nung soll seÍn). 0p naanalag,20 april komen Jul-
fie on I 21.00 uur weer, op IEIIS teru6.
t

Oèfenen' 1+ tegen l+ vcior E1 t/n E6

fln extra oefening voor Jul1ie op woensdag 15
s,Ilenaa.L hoor vant binnenkort ziJn de finsl"es
-LO. JU UUr.i'
Scheveningentoernooi voor Il- t/n FIl t'

OI) onderataand.e d.ata vervalLen de treiningen:

april in het l+ tegen \ voetbalLen. Kou
op LEtlS. Veïzanelen 1l+. OO uur . Einde

',i

In de paasvakantie,..op voenstlag 15 apri1, organiseert Scheveningen aen de Houtrustveg,
een. toerDooi lraaraan ons I'1rF2rF3 en tr'l+ nee gaan doen. De tegenstauders zlJn: IIBS,
L,aekkwartier, Velo en Scheveningen. I,Ie rekenen op vold.oend.e ouders,met vervoer. De
uitreiking Ís orD t 16,30 uur, Daar bliJven ve n&tuurliJk allenaaL op vachten. VeeI
plezier, De opstelfingen ziJn als bekend.. 

:Geen trairíing op! t 1 I '. l

priJ s

L0 en 1?' april
13 april
L5 LprÍI
16 april

voor Ae
'voor dé
voor de
vöor. 'd,e

'niet gesel,ekteerden A- en B- Junioren
B-selektie i.v.m. vedstriJd. 81 rs-rnlddags ',

F-klessers i,v.n.' Scheveningentoernooi ''roor
D-6efektÍe,

FI_ t/n rb

De overige trainingen gaan gelroon rloor.

Deel/Ceeq-crrI:

A'ls Cl en D1. hun ved.stxiJden Ín de eerste ronde Bevonnen hebben dan is het r0ogelÍJk dai
ze op 14 april in d.e tussenïontle ook noeten spelen. Dat ligt ean de l-oting.. Mocht dit'
zo zíJn alan traint de C-selektie niet op 1l+ april naar LXNS D2 weL. A.s. zaterdag is .

dit bekend.

Toernooinieuws

0p veler verzoek priblÍceren wiJ a.Lvast
spreekt voor zich dat de toèrnooÍen ei
dus. De toernooien löpen aloor t/n eind
toernooien vbor mei/Juni
AL: L8+19/l+ 1ENS

een toernooi-overzicht t/n 25 april a.s. Het'
ook biJhoren, Alfeea in uiterste nood afbellen
mei/begin Juni. Binnenkort publiceren viJ ook de

,:

92t

Dl:

LB+1
1B/l+
18+1
1B+1
?51\
tl /\
25 /\
25 /\
25ltt
17 /\
25lt+
17 l\
25 /\
Tr /\
251\
251)+
25 /\
25 /1+

9 /l+ IENS
IïTSV

9l\ Rvc
9+20l\ Keu1en' Schevenlugen' sv'35; j

' Schevehingen'
Zval-uHen
ZvsLuwen
YCS

Zwaluwen

Zwaluwen
VCS

Zvaluwen
Zwaluïen
Zvaluwen
Zwalu$en

FI: 1,5/)+
18/\
25 /t+

F2: L5l\
18/l+
t9 /\
2' /t+

r'3 : 15 /l+
r'8/l+
Lgll+
25/\

rh: l-5llr
r8/)+
2' /\

F5t t9/\
25/\

Scheveningen
Monstel ,

Zvèluven
Scheveningen
Monster
vcs
Zwaluven
Schevenj.ngen
GDA

vcs
Z'weLul'en
Scheveningen
I,aakkwartier
ZvaLuwen
vcs
Z'\íaluven

D2:

,4:
!l1 .

Ë).

!r?,

-7 -

EIr
E5
E6



Pupil van de Week

Jeroen Buis van LENS Dl is èeze keer aan tle.. beurt on a1s pupiJ- van
king vah Maarten Rog tiJ te wonen, de vaming-up net de Èpe1er6 te
va.uuit d.e dug-out te vólgen en rset zrn fevoriete spel-er op de foto
vernachten Je oE 12.1+5 uui op LENS. IleëL veel p]èzier.
P.s. De foto van de vorige pupiL van de t'eek t.w. Dentris Tieze ie belaas nnislult. Ook

JiJ roeg a.6. zondag na afloop vaB de ved.striJd nog even Eet Je eterspefer op tle
foto hoor Dennis. zorB dat Je er bent.

: -. f.'

BeisJ eE

Nogeeals een yerzoek aan all-e ourlers/spelers van A1,B1,B2,CL,DZ en de !-selektie, kort-
om voor degeoe die op reis gaan, our a.B, zeterd.ag op LENS ïeer een d.eel van de reis te
betalen. Voor tle spelers van D2 en de E-setektie is tle priJs v8BtgesteLd op S 80,-
per persooa. Voor de spelers van Al-,BL,Bz.en Cl. zal de priJ6 uininaaL S iOO,: beilragen.
E.e.a. is efhankel-iJk v&n vervoer' en overnacbtingen. NatuurLiJk kan er ook via de giro
bétaald vord.en. Giro 20L392 tnv, P. vd., Steen, reisJes voetbal ÍÍacbt er op.

Ài,!

PoolbilJ art
Een goed lezer heeft tle roep om een poofbi[art in d.e vorige LEIYSrevue ïeJ. gelezen, Een
goeal kiJker heefb afgelopen veekenrl het poolbiJ.Jart aI op LEIIS zien staan. Wat een
service, Het poolbilJart stast er op proef tot aian het'einde va.n het seizoen, flet ligt
aan èe Leden of het Poolbil-Jart er bIiJft staen of tlBt het \íeer weg noet. tIij hopen ven
niet. Dit bifJart trag gebruikt worden rloor A- en B-klassers, seniorea en outlers. Ver-
boalen i6 het o[ fleeJes en glazen op de rand van het bÍ]-jart te zetten of op het gesl-o-
ten biQart. KortoE:. gelruik Je verstand. den bliJft het bilJart Dog heeL. Lang staan. i'

Trainersnieuws

Afgeiopen veék bésLoot tr'red Grens on Eet olnlddeliJke ingang te stoppen al§ traiEer/ -
leid.er van Bl-, De 1o1 vas er na tal var iDcidenteE echt se1 af. ook volgentl seizoen
zàL Frett geen tlaiDer/]eider van de B-selektie méer ziJn. HéI gaat hiJ door net zrn
{erkza€JÈed.en binnen de Jeugdkomnissie. noneld Sogi6ch naakt aiit seizoen af net LENS i

81 alB trainer/leitt*. Voor volgend seizoen zuflen ve op zoek noeten naer eea ald.ere'
tfainer/]eider. ook René Keus, de tïainer van de niet geselekteertten A- eb B-Junioren;
is met on:niddeliJke ingang gestopt raet. trainen. Niet det hiJ er geen zin meer iD. had.
lla.Br gewooD omd.et hiJ voortaa.n r s-avond. moet verkeu. Arno v.. Blittersvijk neent'het i
n,i.v. 2[ april vau hen over, Gelukkig hebben ïe een trainer gevoad.en voor de C-se]eki-
tj-e voor volgend seizoen, tr'real Spa, heeft 'au,e voetbaLaanbietlingen naast zich neeïge-
legal en za1 volgeutl seizoen niet el1een biJ LENS bliJven voetballen naar ook zeI hiJ -l

de'C-Belektie gaan trainen. MoEenteel loopt hiJ eI stage biJ Ton 's-GravendiJk. DBt :.

zit èus ve} goed. Verder heeft Hans Rulrters te kennen gegeven ook volgentl seizoen de 1

Diet geselekteerden E-klEsser6 op tle voensdegmiddag te villen bliJven trainen. Alvast
beda.ntt Hans. Meer nieuws vol-gt.

Looptraining
I

Ob donderdag 9 april is er sfechts looptraining voor d.e D-kl-assers ondet Cl noet spelen
voor ale Ceen-cup. Na d.eze looptraining stoppen ve er voor dit seizoen waarschiJnliJk
mee i.v.m. tle ve].e aktÍviteiten (vedstriJden/toernooien). Jul1Íe 'horen clit nog veI a1s
het definitief is,

öe week de bespre-
tloen, de vealstriJd .

te gean. Jeroén; ne

8
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Vöetba1-' en' Paè,sfeest

ÍIet-. paasfeest van 'woensdag 15, april vordt ïerschoven naar naandàg L3 e,priL. Er gaan n.I.
op: ïoensdag L5 aPril vier tr' teams van LENS na&r een voetbaltbernoo i biJ Scheveningen.

Dus zÍin ye even gaan kiJken vanneer het dan 1fel door kaí gAan, De d.atu.B' is r.riteinde-

lij geprikt op naantla.g 13 aprif (in de paaàvékantie). Aflè tr'-klasse.itJes honen dslo op

IENS. en kriJgen daeï een extra training. Deze trainiíg begint örn 12.00 uur en nadat

juIlie allemaaI onder de'douche, zijn Seveest koneí JuIIie in het'clubgebouw ''Íaar lino-
nede en iets l-èkkers klearstaat. In tle zaal- WATERLOO 8aa.n Èe vervoliEëns eieren schil-
aleren en kunnen Juitie' zetr hele leuke PaasnandJe6 Ín elhaar kirutse.Len.' Ook hebben we

hele leuhe paaskleurpLaten. Om 15.'00 'uur 'iogen iul-lie noeders je weer komen halen :

llet paa6nandJ n&ken onder bàgeleitling vàn l+ moeders'. J. ',
e csFt,

'J

Vri 1 mei .l- 2d

De Jeugtl sport/ spellet J estlag komt steeds dichtertiJ en de voorbereidingen ziJn in '"oriu

gang ' Vool de F- E- en D-Jeugd organi seren ve een spelcircuit op het eerste vel'd. Met

O.A. luchtkuijsen ; hockeyveld, zllemba.tl' tchoukers t kruiptunnels enz. enz. Voor tle C- B-

en A-J eugd vÍLd.en viJ een onderling voetbaltoernooi organiseren naer de,aP. imo hie::voor
-is te gering bleek a1 eeraler. Dao'r z ten ve maer van af. \.Ie1 ziJD a11e C-B- en A ugd-

1

(
leden natuurliik van harte velkon voor aIle andere Leuke dingen die dag op LENS.

barbecue, d.iscothee.k, ]oterii). On onge'reer 16.30 uur is er een barbecue op LENS. 0ok

,konrt er vanaf '3.0.00 uur.eqn echte poffertleski aan. De dlscotheek is vaha.f .13.00 uur- ge-

opend en be§int geliJk Inet tle barbecue, ook on 16.30 uur te spetteren (of i-s het den-

d.eren? ? ) . .Dan hebben ve dit Jaar ook veer een loteriJ met echt hele. Leuke prijzen. De

ivoorverkoop van de Ioten. is gestart op *oenstlag L apriI. Er Lopen biJóa d&Seliiks men-

sen op LENS die de Loten verkopen. lliJ raden een ieder aan on ook nu vast.l-oten te
Bopen . Uit ervaring van vorig Jaar,veten HiJ.da! het, een hgLe,toer is door de grote d.ru

te op die d8.gzetf '(1 mei) nog.foten te bemachtigen' Lees , vofgende week meer in de LENS-

Íevue over het verloop ÓP l- nei.

UÏTSI,AGEN JEUGD:
.- T,ENS 41
- llauw Zvart Az

- IENS 81

'. - La'akkvartier Cl
- Tonegido C2

- ANO DI
- Verlurch Dl
- GbA D3
. I,ENS Dà

- De1ft D2

HarteliJke groetJes JEUGDI'EKo.

u-4

2-0
0-l+
b-l+
L-6
Lt-2

7-r\-)
2-L

Delft E2
?óstduiven EL
],ENS EL
IlonselerdÍJk E)+

],ENS ,E6

Tonegido F2
HW T'2

IXTS E3
quick Steps F3
I,ENS F5

LENS E2
TENS E3
DUNo El+

IENS E5
GDS E2 ,

I,EN§. F]-
I,ENS T'2

BAVA I'2 
.

LEN§ T'II -

l-:
10-eDSVP A],

i,NNS A2
!'eyenoord B2

TENS Cl
I,ENS C2

],ENS D]-
I,ENS D2
LXNS D3
ïuIf Speed D2
j,ENS E1/D2

b-l
3:-€
5-!
0-r,c

6_:c
2-(.
'1.-L

1-r- Hoekse Boys tr'2

In verbànd met d.e vele kopy hiervoor beperken we ons tot ale bel'angriJkste gebeurteni.s-

."n .n-"nx"r. verÉl-egen ,àn a. t"1d"rs. A.s. veekend nog één keer een vol-1edi6 I9ÈEEL:
progrsJxna. naerna Yeelel elLeen nog toernooien'

I,ENS Al-: een overwinning net hindernissen. Niet dat DSVP zoveel tegenstantl bood' I{et v(

lrEs zeer siecht bespeetbaar. Zo slecht zelfs dat d.e scheidsÉechtef, na 3, minuten en. eeI

i-ó r,orrap"orrg ""*"Ë 
ophield. \,lachten zotn \5 minuten tot er een veld beschikbaar ÍÍas '

n

), ,r , t, -'t'

t
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Daarn a verder speleí en.......geHonnen Eet
1i) LU{S 22+32

3-o (of '!Iès het toch \-0)-. De etand Íe nu:

2) HBS

3) ADo

D1
HEdstriJd.
D. S .V. P. I,ENS

gunstige
i'
EnieL,

tms.BL:
De stenal
Lo) r,ENS

11) nYUr
ie) sBoH

1"

ílt

.l-

È

22-3a
2r 30

lir

Zàterdag speeIt ADo oE 1.2.00 uur thuis tegen RVC. Verspelen'ze een

"punt

d'en is A1 kan-
oen en is er I s-avond féest -öp LErrs'. lIint ADO dan volgt ér.-zeker een beslissings-

t,|

Het was vooraL de nog -niét-. íenierktè doinper-vqn vorile week zateralag , die ,gns varuaidd.eg

fange tiJil mentaa] uit de' ïetlstriJ d hÍeId.. Het was ons niet . geLukt 'om ,in deze belang-
.tr1Jke .situatie vB&rin de Laatste IoodJeà:r het' zvaeÍst 'EeiEeD, de 'atru.k heleEas.I $eI te*"

n'euren. De onzekerheid hieJ-ti ons heel 1Èng onstrengeltl, lre $ilden vel maar ve konden niet
Dè te6enstander mBekte het ons elgen1iJk best ve1 lastig op tlit' uiterrnate sleetrte veld;
Gelukki.g rÍas bet qanvoerder Jiu die zlJn pl,oeggenoten vetleron bet voorbeeld gaf door een

tloegekende vriJe trap te verziJ.veren., 0-1. Het was typerend te coostatèren alat dè nor-
daIà vreugde-ultbÈrsting alie volgt na. een gescoord doelpunt uitbleef, de belevin! 'en

het enthousiasne $aren ver te zoekeu. 0p een antler. veld na een peuze van ougeveer 4!
iiinuten veraler voetbellend. bepaalden Rob (penelty) en veèeron Jin de eÍnclstanil op 0-3.
I,vee d.uren punteD varen binnen en brachten oDs voor het eerst dit seizoen uet 32 pnt.
al1een aan 'àe leiding i-n deze conpetitie. Nornaal gesproken nog één veek geduld eà.den
À11e, we hopeli jk a. s. zatertlagDitlèa8 in het t'Zuid.erperkrt onze enig: overgebJ-even con-
durrent ADo èèn of meerclere punten zien verspeleh. . . . . . . . Tot slot nog een'voortlJe ven:
dank aan het edres va.n allegene d1e het afgelopen zeterd.F.g mogeLiJk Daakten om ons biJ .
ierugJreer in het clubgebouv naar eanl-eiding van het behalen van die t'offÍcieuze le
$1aais", te verrassen net een drenkJe en niet te vergeten tle |tsnacks'r. Hachtend op een

afloop van deze conpetitie beëintlig.ik hier niJn.J-aatste con$etitieverelag. i
I

verLoor.,na een alleszins rede}iJke vedstriJd Eet 2-0 van keliPioen Feyenoord. '
onderaan is nu:

2L-r2 '

2t-11
20- I

L,EIÍS speelt zatertlag or 12.,1+5 uur 'thuis tegen SliedÍecht. BiJ ïinst is de tÍende plek -

en een degretlstie-r,ÍealstrtJ d tegen ale Dunl0er tien uit de andere poule een feit. BÍJ Yer-
leis of een geliJkspeL is èe uitslag van de lredstriJd EBOH - RYVH (11/l+) rog be1ÉIn8-
riJk. Een goed. rekena&r ziet det er nog heel veel DogeliJk ís. 0p 25/l+ vordt ook nog

Èespeel"tl Zïervers - EBoII. ons a,dvies aen 81 is {1nEeu. (

LENS 82: is: KAI,lPfoml I I flíet det TAC|90 verloren heeft mao,r veI omalat ze vegens niet op-
komen twee punten in mintlering heblen gekregen van Ae tuchtkomissie ve,rt tle }[YB'
Zondag Da ale vedstriJtl tegen tle Engelse een klein feestJe op LENS. Spelers en Leiders +

ían harte gefeliciteerd.
],8§S E6 - GDS : -L
Beste Johgens vat rlaken. Juuie bet elke veek veer spannentl. ZoaLs.het Du ïeer ging kles-
se. nol,r en Manpreet zetteu ale stantl el ne tien EinuteD op 2-0. Na ongeveer een kïertie"
bcoorde GDS tegen 2-1 dus. Even voor de rust hregeD.viJ een corner tlie Roy Eet Yeel
eÍfect iu één keer in het doel- v-ist te draaien. (aIa Marcel Kok). Met deze noole 3-L
stand giugen vlJ aan de t!Íeed.e helft beginneD. GDS Liet zien alat het nog niet versl-aan-
vas, tloor niddel van hun sterspeelster in de spÍts te zetten. Die op een sneJle en
techniscbe nauier oDze vertlediging in versarriug bracht. Of vas het misschien toch haar
Leuke snoetJe? A1 et a] }Ílst ziJ tot drie oel toe te scoren' Dus }Íeer 3-h achter.
!íeer moesten viJ net aLe verl-ed.en ïeek op Jecht naBr de geliJloaker. Dit keer liet de
verdediging het niet deer toe eI doorheen té breken (goed zo DoIf, Body, Roneo en Biclsy)
NÈ vee] kanseD voor ons uist DogÈn de staud op b-l+ te brengeu, en d.oor het goede sanen-
spel en Ínzet van Christaan kon Boy ale vertllende treffer roaken, 5-l+. Jongens aLl.euaaL
goeal gespeelA en verdiend ge!Íonnen.

Teun en Hans.

-l_0-



Tonesiilo F2 - LENS I'1 : 0-9

De tveede keer dat ve tegen ToÍre8ido 3peeltlen vonnen íe lreer met grote ciJfers' WaE het

de vorige Neer a7-z voor ons, tleze keer verai het !-0 voor ons. Ja.nmers was het dat

§ahaladin er dit keer, zontler afschriJven, r,reer niet biJ vas . Gelul«ig wae TomY neer

helemedll hersteld en kon het rustig aandoen.' YàIgeís. ni; heefb biJ neer I of t ballen

gehad. De eerste helft IieP het Perfect biJ LENS. Er rrerd goe tl sanenl gèspeeld en goetl

gekehen ï ear de vriie nen stontl' De 'blreed.e helft vas het wot Dinder. Ietlereen wÍIde

8ra@E zíiít doelpuDtJ e scoreri en keeh daaroE vet nintler naar elkear. voor ons scoorde

I'reddy (5x Achned (3x) en)Stefan (].x). De eerste heLft heb ik ze JulLie 8e-ker -V'en
,{

t
I

noten jongens '

ven knokken lukte
hoor ' ,

\, [ans.

IENS I'3 - RAVA :.2-0

Tegen eèn.stërk verdedigentl BAVA vas het 'noeillJk on tot scoren te kornen r

het linkspoot Ra.mon 2x te sèoren' Prima Jongens' De ínzet vas goed
Door te b1ÍJ-

|,;
Cock.

JL,
.t q\

t' I
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I{et be§tuur heeft.yoor 11. Eei a.s,, eanvang 21.00 uur een alSemene .ledenverg&d,ering uit-
Ë"""1r".r"n, lloud.t u tleze avond dan vriJ., voLgenale 'week za1 de agenda worden gepubli:ceerd'

r .., . Ëet .Bestuur. l.
J: '.., , ta

AIEemene led.enverg ad.érinÈ

en ve

9erg:9!I99p!

Utrecht, Rood.enburg uit Leiden, L,aakkvartier ui
De vedstriJden 'Horden op zaterdeg en zondeg ges

zatertlag en zondag zien viJ U Seze}lig op I'ENS '

Van tle reds.ctie
ÍTrainer, Iei.d.er en spelers Yan A1, VAN HARTE GEFELÏCITEEBD met het behaalde kehBioen-

schap. tt

Zo hadd vi11en beginnen en eigen1iJk en heel eigenviJs doen viJ 
'lat 

da'n ook. Het is
tbch te gek voor soorden vet er nu dus aAh de hand is in de conletitie Yen) ons "41. De

Jeugdkomi6sie , d.e traÍ nèrs en begeleiding plus de spelers ven LENS spelen d'e hele conpe'

titie volgens de Íegels. M.a.v' speLers tlie geschorst ziJn ï'ord.en niet. opgesteld;
D1',àLers die reéds 2 boekingen hebben staan geven 'niet, biJ de 3e'boeking dus schor6ing!

'een naam van een medespeler op tlie nog geen boek idgen heèf! staan; Jeugdspelers tlie
reeds meèr d.an ill bindende ved§triJden in èen hoger tean hebben gespeeld tortlen niet,
bÍJ belangrijke potten' teruggehaal-d nesr een la8er elfbal, etc. etc.'Dus I,ENS.houtlt

' zich, en dat is in feite eigenl-ijk heel nornaal , a.a.n de regels. Daarorn ook is LENS een

goede club. Afgelopen zaterdag dus speelde de. voor Atr zo bel-angriJke sealstriJd tussen

A!0 en XVC. BiJ seliJk spel of vinst v&n RVC van A.Do ' dus.-., Ja raooi nistl! Uant ADo

tekent protest e,an omdat RVC kenneli k niét gereéhtigde spelers had opgesteld. Nu ziJn
er tal van nogelukhealen die tot een uitkoEst noeten leiden ma8.r. tochr de he].e Bfeer is
veg, Je zou hao.st kriànen denken det tharis d.e betlrieger d.oor een ander bed'rogen is en det

ons A1 hier de dupe van is. De vereniSin gen die zich d.an kenneliJk xBet onJuiste prak-
tiJken in d.ezg bezig bouden' Yragen eroln dat tle bond hier naatregelen tegen neemt. Maar

goed het zel lre1 altiJd zo blijven dat ale I oeale onder <Ie kwade moeten liJden. Voor ons

Al- de terechte ks.Bpioen. Waar viJ ook beretrots op ziJn en llaar de ].eider eigenliJk'
nog trotser oP is, is het feit dat orts B2 ook kampioen is gevorden ' Ook bíer is een

fantestisch resulteat neergezet na een ttafïisselend" seizoen. Spelers en Joop Pronk ?R0-

FICIAT. Afgelopen zondag is dan het doek 8eve,llen voor LENS zondag 2' I{et tveede as ge-

degradeerd naar de Reserve 2e klasse. Door diverse omstsndigheden, vear d.e smalle

selectie eigenlijk de belangriJkste vaa, zat het er eigenliJk het hele selzoen er aI in'-
ondanks het feit dat er de afgelopen veken er toch de nodige punten verden gepakt. De

steun van de nodige Jeugdspelers r0ocht niet baten. Het id Ja,mrer, mear voL8end Jaar pro-
beren om in de 2e klasse een leuke ro1 nee te 6pelen, ons eerste speelile een teleur-
stellend.e vedstriJd tegen WasEenaer. I{et Yert oonde spel vas daarom zo tel-euÍstelLend
omdat het eerste in de HC-cup tegen oIiveo zeer goed hed gevoetbald. WaarschiJnliJk
riaren de j ongeng aI met d.e ïedstrijd tegen !íi.Ihelnr:s bezig anders kunnen wiJ het niet
Yerklaren . A1s U d.it leest is de HC-cuP ved.strlJd tegen \,lilhelnus aI gesPeeld, voor

één van de reaactieleden bliJ ft de wedstrÍJd. tegen Hassenaar toch vel een beetJe een

vervelende berinnering. De sPeler vae die club uit Wsssenaar die ook nog eens scoorde

heet n,l-. Jan Heins ' Doèh deze speLer is geen ferniJ-Ie van het redÍictieltd. Het reilactie-
lid heeft ve1 faruil-ie met tlie na€.n doch die voont echt nÍet in Wassenaar. Dus 8,.u.b. '
geen boze tel-efoontJes deer!! ! Verder hebben viJ nog een aartlige kiJk tip voor U. A-s.-

zeterdsg vindt er op LENS voor A1 en 81 een 2 dsegs intèrnationaal toernooi P1a8.ts -

Deelneme nde ploegen uÍt EngelanA, FrankriJk en DenemarÈen en uit.NederLBnA Dos uit
t Den
peeld

Eaag ep
en duren 2x25

Vr:edenburch uit RÍJ sviJk.
minuten. Dus a. s.

Redectie.

De paasdagen komen eraan, daaron ziJn de degen en tiJtten om het copy in te leveren ge-

"il?iea. 
öus iedereen die copy in ïift leveren lees het onderstaande Soed 600r' zondsg

e67\ [unt u uiterliJk orn f6.óO uur d.e copy.asn de redactietafet konen inlevereE, zodat

r,ài "p-àir[ kan woràen e"tihi-.*;.i op àb/t* te rïrnnen stencirëd.1n

-1-
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De vouwtr)Loeg ka.n vouïen en de P.T,t. het ken verzend.en on het krs.ntJe op lÍoensdeg 29/\
iu U$ bus te Laten g1ÍJalen. WiJ van de realactie voorzien geen problenei: als U allen '".1
meewerkt. Dus uiterlUk op 26/l+.on vier uur coBy graag inleveren. i'

: Redectie.

Afgelopen zondeg vonden wiJ Dhi.''RooiöI bereid ziJn Eening te geven over tle vettstriJtl .,,
(IENS - l{assenaar) en tevens tle bekende rapport-ciJ fers te verstrdkl{ei voor onze E+J
trofeé. Dhr. Roobol, die wiJ stellig het I'emdurnce-griseir Eogen betitel-en en d.ie tevens
vaste conpagflon van Dhr. Krol- is en aIle ved.striJden var onze hoofdnecht bezoekt,
denken ïiJ uiteraard biJzond.er voor ziJn spontane en deskundige nedeverking,.

Mooi voetbalveer.

Het begon 81 ns I mln. door fout ingriJpen van Marco scoord.e llagsenaar L-0. Ondanks dat
Patrlck Bosman veel balverlies Ieetl, en Ms,rco goed. lngriJpt biJ een &anva1 oveï.rechts,
irof tte kneppe salto achterover van trïetl Spa geen aoÀf, integàudeel hiJ kreeg een vrijè
t_rep tegen. ook de vriJe trap d.le Marco kreeg omdet hiJ tegeE d.e, grond vas gelopen Ig:
Íerd.e geen resultaat op. Door te lreinig over d.e vleugels te spelen kropen we vijf'ninu-
ten voor de rust door 'het oog vaE de. naa1d. li{aar é6n min. lEter scoorde }Íerco de vexèien
de geliJknaker. Goetl geda€,n Marcot, I[a een lprachtig 'schot van Oscar gingen we d.e rust in
De tveede. helfb had e1 na zes min. een hoogtepunt, een prechtaanval ven Patrick Bósmen
over rechts, helaas bÍJ deze doelriJpe kens stappen tuee nan.over d.e bal heen, De ved-.
striJal leverde in d.e tveede helfb óp een neer gaand.e aanvallen op. Íevens schoot Patrlgk
Bosn€.n een voorzet het hee1a1 in. Het volge4de hoogtepunt nas d.e kopbel van Richartl v/à
Hoek' echter de keeper stond goed en kLemde de bal- Marco Endl-ich reakte. geblesgeerd en
ve.rd. verrangen door J.W. de 3ruin, De kansen stepeLde zich op. Fretl Spa schoot goed, in,
naa.r ook nu stond. de keeper in ae veG. J.Wi scboot in., alveer de keeper. LENS gbolt nu
elIes in d.e aanvel, het lrachten vas d.us op díe winnende goal, Het leverd.e spannende i
monenten op, naar het vlI roau,r niet lukken, de bal v-i} er niet in. Helaas het bl_eef I-I,
J ammer volgend.e keer beter!

Dhr. Roobol.

Toegi ft ,, ,' t
Nieuvbestuur: AlIe spelers, niet spelenale leden, donateurs, enz, voor IOOÍ achter het .i

nieui{e bestuur. Met elkaar het streyen naer ??

- Kantine rsportprBethuis'r: Ze hebben Ir 4odig. Kon èirect of onmiddeliJk. HeIp! Doen! 
r{

Ik ei.ndig toet d.eze ffens: Zalig Pasen, Vred.e in Christus en vretle in onze harten. Den- (
!-

ken ve ook nog as.n Jos Jager (ziJn vrouw en kinderen) Aie past

í 
van ons Ís heengegaen

i I,R.

lupil van de !íeek Pupil van de !íeek Pupil van de Week putr)il van aie Week

UPERFOTO'S DEN HAAG

E
E
B
EI
tr
E

THEHESIASTRAAT2S
LEYWEG 1046
BANKASTRAAT 62
SWEEUNCKruIN 42
APEI,OOORNSETAAN
à..t V6oíàuir.n.r..t
WEIMAESTRMT 160

TEL 3S25175
TEL 3656243
TEL 3652r 97
TEL 3484974

TÉL 3656666
TEL 34s37t 4Aftl. fotografie:

FOTOSTïrDIO §fleimarsrraat 160-L66
I
I

-2-



Foto: .reroen die Fred. Spe koos als zÍJn favo:.let.
Pu Íl rèrr de .,.ieek

ieroen tiuis uit tle"Dl ve.s afgelopen week-èinde de gel-ukkÍge . .Teroen vertelde het erg
leulÍ góvondetr Le hebben. ED koös Ired Spa tot ziJn fevoriet. iet'oen bedenkt en succes
net je voetbulloopbaen.

Kl-averl Érs Íie /Jokeren
Afgelopen vrijdag uas de lo.atste klave:.J as /j okersvond van dit seÍzoen. Een koppel had
!'uiuschoots vzrn te voren afgezëgd, I,ln zie, op IENS kunnen, buiten d.e 10 koppels r.raur-
nee Éir:spceld, geell mensen meer kIal'erj asseD. Ioch in goede harmonie werd ook dit. \^Íeel:
gpgofo$t. Ock d.eÍÉ laatste &vond vas d.us weer gezellig. De loterijtafef, met neer dan '

f \OO,- aRn prijzen heeft zeker. aan d.e goed.e :rtenmi.n61 btjEedragen. En d&n nu de resul-
taten:
Àvcnd li lste Nens-Coret lr03 punten

poedelpriJs Suz(Ln Kou'wenhoven à36 punten
l'1 okeren:

Àvondl)ri;is klaver ,.lassen: ls'te pri j s
ede tr)rij s
3de prij s
I'oetielpriJ s

tjits}r.s Dss.orouste r I okeren :

lste prij s
2de prij s
PoedelpriJ 6

Passroos bct' k1+vcl.,l assen :
].ste prij s
2de prij s
de prii s

Sei2oen tot&&l- r9l-,92 
,i okeren:

tamers - v. tI. tserg
Peeterc - Ieetel's
Cc'omans - Iliemen
Silinkus - §igner

Marian vd. Steen
Ina vd. Berg
Nans Colet

Peeters - PeeteIS
IIam - Klunen
Coomarls - Riemen

Nans Crrret
Maridn vd. Steen

5609 punten
51!2. punten
l+902 punten
3325 punten

2399 punten
2506 punten '

2>6L punten

20208 punten
1Pl+66 punten
18805 punten

3?05 punten
3937 punten

3

lste
2de



551+/3003
56213006
628/3tr6

56213083

n,n

S.K. Garik
J. Hoek

n.n,

n.n

Seizoen totaal r91-r92 klaver,lassen
Lste plaats en koningskoPPel I

2de pLÈa,ts'en pri4senkoppel

Zoals uit d.e d.iverse uitslagen biJkt

öDbDDDDDöDDÈDDDÈDDDDDD

S SENIOBEN ZONDAG S

SS§SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
UitslaEen zondas 12 epïiI
LE'I{S1-Wassenaar1
LmS 2 - de Musschen 2
LXNS l+ - Wíppol-der 3
I,ENS5-ESDO2
IENS 6 t/n B iraren.vriJ.
Zaíerdlal LB aprÍI
18,00 uur ËENS f - Laa](kl{art Íer 1

i^letlstri d anma llaan on i1 2e (t

11.00 uur LENS -DHL3
11.00 uur I,ENS , - Groen WitrrS/3
1\.00 uur SEP ? - LENS I
oveTige el-fta1]èn ziJn vriJ.
Donderdag 23 apri.l
19.30 uur IENS 5

I

i?eeters.i- Pgetèrs 3l+88f punteh ..ir, --ilunen , .ih5eg 
punten ' ., ï

ziJn ale verschillen niet zo groot geveest' tle s!8.n-
des te mee". Ook tiJdens de loterlJ' ós'het sfe.unentl. De vraag was afleen op Suzan 

,

Kouw.enhoveu ook andeíén nog $gt priJ2en gulde,, en 'zovaar dét'deeti ze. I,IiJ vÍIleD bedan-
ken: Inge v+. 3erg, Mrcel àn Xené Keus en,tr'red. Silid.kus voor hun bard.iensten ea inval,--
beurten biJ'het kÍaverJassen. Ook viJ.len viJ ae EÀ. nothrueyer en LENS(G' vd. Steen) -

voor het beÈchikbÉar stellen vaJI een aantal priJzen. Best ons nog ied.ere d.eelnener te
bed,anken voór bun aanwezigheid en vij,.rekenpn volgend seizoen veeï op hen en op andere
klaverJassdiF ' ' ï 

_"', _- _ __..
. . .". Jan. Hani en Jos WittiDg.

1-1
0-3

I-6

t
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I
I
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vr
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vl-
v2/3

1

-DZS2
end.e ïeekWedstri

.00 uur
0.00 uur
2.00 uur

12,!5 uur
12.L5 uur
LI.00 uur

LENS I en 2
IENS ll
],ENS 5
LENS 6
I,ENS 7
IENS 8

a,rDll]a vo
],ENS 1
Papendrecht 2
SEP 2
],ENS 5

Den Hoorn 5
Den Hoorn 9
TENS B

26 ril
WIK 1 ,\3l7o5o
I,ENS 2 6LO/LO79
IENS \ 551+/3057
vrij, zie donderdag 23 april
I,ENS 6 57013L22
LENS 7 626/32\7
sEP 7 628/3260

I
1
1
1

J. vd
J.G.P
F.J.M

. Stel

. ZuitlwiJk

. Haïland.

P

n.n
n.n
KroI i

I

I
í

I

l
Í

i
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OPSTEILINGEN.
LENS l- t/n 8 : als bekend
IENS B : Baandag 20 april on 12.30 uur verza.De1en. op LENS.

Afschri ven
bÍJ de t,rainers
M, vd. Meulèn
!1. HeiJnen
F. van Kni J ff
G. nuivesteiJn
n. Keus
b.g,g. J. Pronk

tel:
te1 :

te]. :

tel-:
te]:
tel:

02522-30989
070-31+51088
o?0-38971?6
0189r--1791+3
o?o:-36015l11
oTo-3r22to6

LIGGING TEBRXTNEN:
: Sportlark Íanthof-Zuitl, Tanthofdreef 3B, De1ft. cel-egen achter vijk 23, ter

rechterziJde van de spoorl-iJn Delft - Rotteralan.

T

l+
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Z7.7.Z7,ZZZZZZZZZ7,ZZ
Uitslagen i6 maart t/o 3 april

LXN6 1
LENS 2
IENS 3
LENS 3
IENS L
IENS l+

WedstrÍldprograuma 21 aBril tj/m l nei
Vrlldeazh apql!

Hendo L
Buitenhof 2
Buitenhof 3
S"IGO 2
Brc 3
Fv. Snoekie

O^

1-10.'
1-q
1-2
?-q

3-3

L

21.20 uur Gymova ,
21.00 uur GJrnnova B

Zaterdag 25 april
18:30 uur LEN§ 2 - AIIina toernooi Zuidhaghe

In <Ie veek ven 2? april- t/n I mei is er voor L,ENS vools.Isnog geen prograrrna.
l

Ligging sporthallen
de Fluit - Fluitpolderplein 1, Leid.schend.am
Zuitlhaghe r - Mefis Stokelas,n L20l-.

lJ lJ L lJ b Ir l! A L b L L lJ L lr b tJ L b /J tr b O b L L b tJ b lrL L lJ b L 4t ) L b It
Z IANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.I,ADDER Z

zzzzzzzzzT,zzzzzzzzT,zzzzzzzzzzz,zT.zzzT.zzzz
Ui.tslagen zaterdac LJ. april-.1992

- IENS 2

- IENS 3

R1C

R2D
de . Fluit
öe Fluit

oo5 / Looz v1

RYC ]- - I,ENS ].
DSO 7 - I,ENS 3

!ro

6-2'l-t
(vr )

1
enrma zatér .LÖ i1

.30 uur LENS 1 - ETSV I S. oepasl

Progre.rm1e zaterda.q 25 apri]- a992
L2.00 uur LENS 2
Ll+ . 30 uur . DHL 3

LIGGING TERREINEN:
DHI - cerx. sportpark ean d.e Brassersketle gelegen ean de reg van Delft naar Noot-

dorp, tel: 075-L31572.

VAN IIET JEUGDTRONT

Al8enreen kontaktperEoon:. PauI v.d.Steen, Chopinstrast LO3, 25rL SV Den Uaag.
t"1' 39?0t5lt. BiJ geen gehoor: 39'í6fi2 Arnold vd. Donck

-DHL2
- I,ENS 3

vr
vr

)
)

I{ed.strlJdprogla4l@ A-B-C-D-E en F .i eusd

Afbellen voor ond.erstBande wedstrij rlen/toernoi ien el-leen biJ Paul yd. Steen(39ï015!)
zo vroegtiJdig mogelijk doch uiterliJk de dag voor de vedstrij d/toernooi IggI 19.00
uur, BiJ geen ggh-oor bellen naar Arnold 'Id. Donck(3gï 65:e). rn uiterste nood nog af-
beLl-en op d.e ds,g'van de wedstrlj d/tor:rnooi op L,ENS (366131\)

EIftaI d.atutr aanvang t€ge4qtand.eï u!-b/tllrfis terrein/veli sam.k. Lens

A1

A2
B1

B2

L8. april 13.00 ,

L9 epril 11.30'
LENstoernooi thuis (zíe toernooi-overzicht )
LENStoernooi -thuis
vriJ
L,EN$toernooi thuis (zie toernooi-overzicht)
LENSIoernooi thuis
Ieighton .A]bion thuis irl .1
LTSvtoeïoooi uit (zie toernooi-overzicht )
Leighton Albiotr thuis Y2

12.L'
-10. h5

11. 15

l-? .00
9.15 ( Ersv )

1?.oo

18 april
JP april
21 april
18 aprÍI
2I april

12 .00
12.30
17.30
L0.00
1T. 30

5



c2
D1

18 april 10.30
19 spril 10.30
23 april 1?.30

xVC toernooi uit (zie toe"hooi-overzicht 10.1r(XvC) 
.

iivó ià"r"àài uit (zie toernooi-overzicht .10.15(nvc)
St, Lukes thuis V3 1T-'00 .'
vriJ
verirek naar DuitsLand(zie toernooi-overzicht ) L0'Oo '

Prirary Boys thuis V1 ., 1?'00 i '

Àv;ii-ïoÀrito"í uÍt (zie toernooi-overzicht ) to'00(euto) '

Prinary Boys thuls \2 : '' 1ï'00
primary aoys thuis (zie kopy) .. 16'00
rriroary noys thuis (zie kopy ) . '' 16'00 i

Vcstoernooi uit (zie toernooi-overzicht ) ' 9..15 ,.".
Prluery Boys thuis (zie kopy) 16'00 

-" -.j

vósio"inooi uit (zie toernooi-oterzicbt ) 9'30
vóstoernooi uit (zie toernooi-oÍerzicht ) '. 9'\5
vriJ

vrÍJ
l;i"st.rto"roooi uit (zie toernooi-overzicht) B;30(auto)
uàr"t""to""nooi uit (zie ioernooi-overzÍcht) B'30(auto)
ïil;;;;;;i- 

- 
"i.t irl. ioernooi-overzicht) g.t5

VCstoernooi ult (zie toernooi-overz ieht ) L2'30
Laokh{artiertoernooi uit ( zie toernooi'ovezi"11 ) S' 30 ( auto )

vcstoernoci uit (zie toernooi-overzicht ) l-2.30

D3lE1
Dl+/D3
Et
EUD3
E2
E3
El+

E5
E6.
T1
T2

F3
F)+
Fq

1? april
23 aprÍ}
17 april
23 april
23 april
23 april
17 april
23 april
l-7 epri]
1ï epril

18 april
18 april
19 april
19 april
18 april
19 aprif

10 .00
u.30
11.00
1ï .30
16.30
l-6.30

9 .00
9.00

10.00
13,00
9'30

13.00

10 .00
l-6 .30
10 .00
L0.00

ToERNooI-REGELS.ToERNooI.REGELS.ToERNooI-RxGErS.TomNooI-BEGEI.,S.

Het organlseren van toernooien kost heel veel tÍJd en heel veel ge1d. l'liJ hàpen dat '

onze Jéugdleden dit waarderen èooï:
L) he;I ;portief ite spelen en zich goed te gedregen t,o.v. d.e organiseerde vereniging- i

en, de te6enstanders en de scheidsxech ters.
Z) in ztn geíeel- biJ ale priisuÍtleiking aanwezig te ziJn. Heren leiders zorg hiervoor

ook aL is het resulteàt ieleuystetlenal. Niema.nd gagt d.us voor de piiJ sultreiking 
,

naar huis '
3) roken en drinken van alcohol is voor - tÍJdens - en na het toernool ten strengste

verboden voor ouze JeugalsBelers. Heren leid.ers geef zoveel nogeliJk het goede voor- ''
teeld-

- L) treel veel plezler speleïs' leiders en ng,tuur1iJk ook 
'Ie 

ouders

Toernooi - overzicht
Internationeal eucdtoernooi voor Al en 81.l

ook tlit Jaar weer twee d.àgen internetionaal voetbal- op LB{S, ons B1 teaE speelt tegen

Laakkuariier uit Den Haag, ioodenburg uit LeÍden, DOS uit Utlecht, Vale Juniors en

Chester FC uit Engeleld.

A].neemthetoptegenYreÖenburchuitBiJSHiJk'DosuitUtrecht,èndriebuitenlandse
pio"eu.,. Uit D-ànemàrken is rlan pinslev, uit, FrgnkriJk, bekend. van vorig Jaar, Esca6eu-

ir."l 
"r, 

uit EngèIarè whitstable United.

81 speelt zaterd.ag drie uedstriJden van 2 x 25 Binuten, en zond&g nog t'vee, terviJi
11 zàterdag.tvee keer speelt, ea 6us zond.eg drie wealstriJden aÍverkt. ook d.ez€i ved-
strijden duren 2 x 25 ninuten.

Zaíerdag begint 31 om 12'00 uur tegen l,aekkvartier, terwiJl A1 ou 13'00 uur al-s eerste
t"e"r"iI"a"ï .1lhi.t"t.tt" United treft. 81 speelt dan Treer om L\.00 en on 16.00 uur. A1

spàe1t nog om L5.oo uur, zonaag begint het toernooi voor AL ou 11.30 uur' en voor BI-
oi rz.3o uur. De prlizen ïoxden uit8ereikt on 16'30 uur '

\iIiJ bopen op leule en sp8.nnend.e wed,striJd.en, redelíJk'veer en veel, toesch-ouwer§.

I ri 
. de Jeugdkornissie'

6



HTSV toernooi voor LENS 32

Fieto de hele Dedembva&rtveg af en steek de Erasnusweg over. Daar zie Je de ingang yah .

d.e velalen van IIISV. Dat zel best l"uB(eí, Drie veastriJden van 2 x 2, niDuten tegen ETSY.
Cromv.Iiet en ........TAC'90. 0n t L3.30 uur Borden de priJzen verileel-d. De opstelling:
als bekend,

RVC toernooi voor LU{S Cl

Jul-Iie verzaJrelen biJ RVC. Dit ligt' aan tle Scheapweg te niJsriJk rechts van Sporthal ale

Schi1p.Eent,Heed.ea86toernooiuethetvo].gendepro8ranE8,:

f8/\ Vale Juaiors, Princes Park en DSo. Einde on 16.30 uur
I9/l+ Excelsior_: D:,erna kruisfinaLe en finalevedstriJ den voor alie plaatsen,

fn totaal dus zes vedstri;den van 2 x 20 ninuten. De priJsuitreiking is on i- 16.30 uur,
IIee] zïaar near toch veel plezier. De opstelling: al.s bekend..

IENS Dl- naar Duitslend
Een gigantisch driedaagstoernooi voor juuie in DuitsLand. Ju1]ie spelen tegen l,everku§-
sen, Víupperteler SY, Werder Brexnen, ltrF! Bochu$ en I'C,. KöLn. In de andere poule zitten:
Fortuna KöIn, Schalket0}+, Mfinchen 1860, Eortuna Diisseldorf, Sorussia Dortnund en Bayer
Leverkussen. De poulevedstriJ den ziJn op zaterd.ag en zond.e8 (2x10 ninuten). Op naandag
vord.en de finalevedstriJ den gespeeld. De priJsuitreÍking is ,on 14.30 uur. Jongens, heel
veel plezier. Neem voLdoende kleding nee. (zie stencil of vorige lENSrevue), En vei- t

6eet niet Je paspoort of toeristenkaart voor het vertïek af te geven aan Ton, Velder
voor onderïeg i,n de band houden: een plastic zak met daarin Je luchpakket ea vat te snoe
pen en te drinken voor ond.erweg. Ook Je portónonnee met d.aarin (alvast onge$isseld) 25
Duitse Marken. Juuie konen op 20 april- on t 21.00 uur terug op IENS.

SVr35 toernooi voor LINS D2

Maarten den IIeiJer orgenisserL het Svr35 t,oernooi voor D-tesJus. 4l]1ie striJden Eet BTC.
Lugd.unuE, SVr35 en S\rlft on een wisselbeker, 0n L5.00 uur wordt d.eze uitgereikt. Aen
Jul1ie?? Wé ziJn benieuvd. De opstelling: E.'Akar, M. DiJkgraaf, Mr vd, Donck, Y. Xlak-
bi, F. Gasmi, M. Gokhdya, R. Klopstra, B. Meeu\íisse, R. Oened, J. Pavirod.ikromo, R. de
Roode, D. Tieze. I,eider: J. d.e noode.
We rekenen op oud.ers Eet vervoer.

D3l81 en D3lD\ teeen Pritra.ry Boys

Int,ernationaa] voetbal op een groot veld. tegen Jeugdselecties uit Lond.en. Te gek na- -_
tuurliJk, Eén team bestsat uit alfenaa1 spelertJes van L0 Jaar. Een verzoek van. hun k&ut
om d.aa.rtegen sleihts spelers van 10 en 11 Jaar op te stellen. Vandear de kombiriaties.
De opstell-ingen:
D3/EL: a].Ie spelers van E1 aange,rufd uet: C. Connor, F. Gaeni, K. Re.EdJ ans.ns ingh en R.

de 8oode, Leid.er: Th. Hoefnagel

DI+/D3: S. Alting, A. Sasdogan,
N. Hoogvliet, H. Kaffs.,
en Y. Yasar. L,eÍd.er:

Brugman, S, Essiad., J. eI Had.dioui, A. Ilagetioorn, ,

eL Masoudi, D, de Roo, DJ Roos, P. Stastra, D. Tiezet
. Roos,

J.
F

T

Vcstoernooi voor EI E2 en E3

0p Goede VriJdag een toernooi voor Jull-ie biJ VCS. 0p dit moment, hebben vij geen toer-
nooiprogrEÍma. Tegenstanders en afloop ziJn niet bekend. Surprlse - Surprise. Mair VCS

kennende zaL al"Ies vel goeti geregel-d ziJn. Maak er een hele leuke d.eg van.
De opstellingen r eLs bekend. LENS n3 zontler M, de Kok. :

Monstertoernooi voor F1 en F2'

0p sportparh PoLanen in Monster een steïk bezet toernooi voor ons tr'} en F2. vroeg uit Ae
veren noeten ook juuie tegenstanders t.v.: Fl-: RiJsuiJk, DWO, Vitesse DelÍrt en Monster,

F2: RijsviJk, DWO, HonselerdiJk en Monster.
0m 12.30 uur vorden de prlJzen verdeeLd, Doe Je best.
De opsteLlingen: LENS Fl a1s bekend. :ret S. Oufrigh :

LXNS F2 afs bekend zond.er R, Antonissen.

-1-



VCS toernooi voor F2 .F3 en tr'5

Laakkrrart iertoernooi voor F)+

best.
De opstellin8: O. Gokgul, 0' Gokgul, R. Kipp, D' de Roode,

u. Kipp.

rt, te paarAag orgaDtseèrt VCS een ochtenal -.er een ni6dagtoernooi. De a'nva,gstiJden.
,ïtr, 

-tàr.""d. *De 
Iegenstanders én afloop echter niet. HèI veten rÍe dat Ju1lie voor het

;;;;"";ieierengainzo"x"n.Dàtvoitltdushee18ezè11ig
n" opbt"ffit gen: F2 als tefena net R. Antonissen en zonder B' Hoogerheid en M' ter Irin-

den'
tr'3 als bekend zonder R' de Roode' F5 als bekend.

P's' het GDA toernooi "";;"Ëï-;p L8/l+ gaat niet tloor' ' 
'

Een sterk bezet toernooi voor Juf1ie biJ l,aakhrartier. De tegenstantlers zijn: Leiakkwar-

tier, Excelsior'20 en CromvlÍei- De prii sriitreiking is on 12.00 uur. Doe heel 
,.goed Je

C. vd. Boscb, R. Blon
B. Verhey. l,eider:

Op ondersteenale dagen vervBlLen de tTainingen:

16 april : vooï ale D-selektie (ale C-selektie traint wel-)

1? aprit : Yoor de niet Seselekteerden A- en 3-Junioren
20 epri] I voor de B- en E-sel-ektie -

2L eprl]. : voor tle D-sel-ektie '\

23 april : voor tle C- en D-sel-ektie ivn' de ved'striJden '
De overige drainingen gaan nornaal door'

Geen tr ainins op

KontributÍes

plaatJ e :

A-sel-ektie
B-sefektie
C-seLektie

Peter Bos
Gilierg SteenrdJk
Fred Spa

D-selektie
E-selektie

: tr'red v. DiJk
: fheo HoefEagel

Heel vat bridvén'ziJn er uitgegaan de afge].open weken' Veel JeugdspefeÍs hebben nog een

behoorliJke kontrib;tie-actrtérstana over dit seizoen. We' hopen- d.a.t alles binnen is voor

i;i. G;;. 33671-1 tnv. Penninpeester LENS te BiJ swiJk 'wacbt op het 8e1d' Kontant be-

i"I.n op LENS kan natuurliJk oàf, I" op L neÍ het 8e1d niet binnen ttan kunneÈ. wii de

j"oeà.pàf""" niet ue.er 1atén spelen en treinen totdat è1les betaa]al is. lle hopen echter

d.at het zover niet komt -

,,....--
.IlettrBinersplaatJeisv.v'b.deJeugdselekbiesrond..NuEaa}hoPendetÍenietDosueel

verassiogun.zurtentcriSgen.GilbertSteenviJk'bezig[etzlnClos-o?leiding,zalko-
meàd 'eizoen 

ae B-setefiie gaan trainen. Voor o,s is Giftert geen 
-nieuwkomer. 

Voor zrn

studle vas hiJ aI a1s trainér vgrr o*ze E-seLektie aktief op dit getie6. Vi^a zrn stu-, '

àiu ir""rt hiJ-heel .líet ervariEg opgedaan. voor de goede orde nog even het volledige

De konend-e ïeken zuIlen we besteden aan het invullen van de rest van onze trainersBtaf'
I|Je denhen hierbij aan de trsiners Yatr Öe niet selektie8roepen ' de voenetlasEiddegclub

àn de keeperstrainers . Met de looptrai.ner, Wim v. Ett1ngen, ziJn ve er a.l' uit' HiJ ver-
zorgt ook volgend. seizoen $eer de IooPtrainins'

Vier tegen vler
ALs het senioienprograBn8, het toefàèt !'i11eD l'e op zondag 26 april de LENSks'Epioen- :

""t 
rppun vier telen vier houden voor onze D- en !-Jeugd., VriJhou6en deze da8. De vin-

naars gaarl LENS vertegenwoordigea op d'e afdetingskaupioenschappen op:

1 uei voor E-kfassers te NoottlorP
8 mei voor D-klassers te l'IaterinÈen. (KMD)

.t
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IHeisJes
LENS Dl c8.at konend veekend e.Ls eerste ïeg en biJt dus de spits af. Hieronder nog enke-
'Ie tietaiLs n,b.t. de overige reÍqJes..

,tgNS 41: wil elnd Juni naar Duitslantl. Echter Élechts twee spelers heblen lets betaald,'Xven te vankeLe basls vinden wÍJ. Op 1 noel valt de beslissing. Het voord is ean Jul]ie.
IENS Bl-: slechts 6 Jongens die iets betaal-d hebben, Te veinig om op reis te gEeB. In.
overleg $et de leiders is besloten om tle reis en het toernooi te annulelen. He1aa6.

l,xNS 82: vertrekt op 6 juni nas.r Maestricht, op t Juni speren Jullie daar een toernooi
,biJ Scharn. 0p B Juni komen Jullie terug. De priJs § 1OO,- per persoon.
LXNS CL: in overleg verd afgel-open zondag tret reisdoel- a]-snog verlegd nsar luitsland.:
Nu op 30 rnei naar tle LantleLiJke voetbs.rdag bÍJ PSV in Eindhoven. Het reisJe gaat naa.r
;Diisseldorf. Vertrek 6 juni. Terug B luni. Een groot toernooi, Een ge1dig pasloort ot
-toeristenkaart is verplicht. SneI regelen hoor. De priJs 5 100,-. i , .r

@-D2: veïtrekt op 28 neÍ naar Scharn (Maastricht ) om op dezel-fde dag een toernooi te
spel-en. Op 30 nei terug via de l-andeliJke voetbaldag biJ PSy in Eindhoven. De prlJs is
5 80, - per persoon.
De E-selektie: vertrekt op 2$ neÍ richtj.ng MaastrÍcht. 0p 30 nei een toernooi biJ lIelios
te Heerlen en op 31 nei een toernooi biJ Scharn te l,Íaastricht. Dearna veer naar huis.,
De prtjs 5 B0r- per per6oon.

He verzoeken a]-l-e ouders oo voor l- mei al het gqrd te betalen. Giro 201392 tnv, paul
.vd. Steen, reis,les voetbal vacht er op. Kontant betaLen op I,EN§ ken natuurLiJk ook.

lJrr-ev_L].et

Afgelopen za,terdag kregen s,lre spelers van D1 t/rn tr'5 een stenciJ-, flierop stond tè Lezen
.dat ve op 6 juní met el-Le D-E- en F-klessers naar de DrieV1iet gaan me! de bus, Ver-.trek 9.30 uur en terug t 18.00 uur. De priJs Ínct. busreis en entree is vastgesteld. op
.5 15r- peÏ pqlsoon. Aanmelden kan vie de f,eiders door 5 1!r- te betalen. VoorJ-opig vi}-
1en ve eerst l,eten hoeveel LENSJeugdleden ermee gaen. Pas daarne bekiJken we wie verdér
nog nee kunnen (broertjes, zusJes, oud.ers), Even geduld. dus en D-E-tr'-iLa=sevs betaal '
zo snel nogeliJk als Je Eee gaat.

§peuetJ esdag i

"0p 1 nei Ís er een grootse sBeUetJesdFg op LXNS. Daar 1s genoeg over geschreven. Op
1 meÍ iE er ook een grootse loterÍJ op LENS net werkeliJk sctritterende priJzen. De 10-
ten vliegen veg in d.e voorverkoop, red,ere zaterdag en zondag ziJn d.eze ]oten te koop op

'LENS blj d.e dg.nes vd. Donck en VreesrriJk, Ze kostetr f 1r- per stu-h en de opbrengst is -
'bestemd voor de Jeugd.

?upiL van de Week

.Ieroen hèd een here leuke middag. Na afloop net Fréd spa (nu er sLiJnen net de nieurie'
trs.iner?? ) op tte foto. Dennis Tleze, in de herkansing, ging net pati:.ck puister op del
kiek. Nu maar hopen ds.t de fotors goed zijn. 1'

Scheidsrechters gezocht

Leuke ervaringen

Robert Pronk, speLer van LENS 81 en de Haagsche Jeu6d, zit op dit monent in valencía.
Niet voor een vakentie iri tlit zonnige 1and. naar ïeL rzoor een schitterend toernooi met d(
Haagsche jeugdselektie. Xen hele ervarÍng zal het ziJn om te spelen tegen Valencia, Bes.-
Madrid en nog enkele andere topteEus uit SpanJe.
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Volgend. seizoen moeten ook de klubscheidsrechters ged,iploneerd ziJn. AfgeLopen veek 1eg.'den.Ïheo HoefnegeL en Adrie Snits met succes een ex€.uen af. Proficiat. Daarnaest hebben
de ond.erstaand.e personen zich opgegeven om een cursus op LENS te gaen volgen van alrie 

_avonden: A, vd.. DoDck, A. vil. lIeuvel, J, Kou]Íenhoyen, J. te.ners, J. pronk, M. Reuver gn
F..Schuurean. Na het afleggerl van een toets met goed. gevolg zíJn zíJ dan ook offlcÍeei
klubscheidsrechter, ZiJn- er nog meer personen d.ie mee arillen d.oen aan deze trèriedaagsetr
bel dan.even naai Arnold vd, Donck: 3976fi2.
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We ziJn benieurd. near de verhalen &13 Je terugkont. fto Bernedina, Eleler ven LEIIS A],
is uitgeuottigd on Eee te gean trainen en spelen ol-v. Leo v. Veen (nrC) in een Antilll:
àanse selektie, Via diverse 6elektie',{ed.strtJdén en trainlngen noet Ito probereB ou alch
te verzekeren van een plek biJ een selekt SezeLschap wat waarschiJnliJk op reis gaat
haer tle Antil}en. geel veel succes Ito. We hopen det het Je lukt. : :
I
i
De treini sstrook
t-
iïe1aas heren trainers is de trainingsstrook m,i.v. 15 epril verboden terrein. [et is in-
lezaaid en Eoet dus Langzas.E rreer 6roen rÍord.en. Treinen noet voorteel op veJ.è 2 of 3

lebeuren.
Tt

ilil-Ien de onderstaaÍrde spelers a,s.n. één pesfoto uet hun nean op de echteïkant
i-en bil Paul vtl. Steen.Í-
À1: M, Apontoweil, J, Bernadihè, D. LegéFIey; D. LaDers, li. IJut, J. Spa.ans '

A2: F. AlLatlin
ht, J.'tr. DierdeD, T, Heins, f,. Ozd.enir
82: M. Pronk
C1: J, Sanalifort, P. vtl. Steen'
!2: l. et Haddioui
D1r R. Korfitreker,
D2: M. DÍJk8raaf, M. vd. Donck, D' val..Steen

: N. Akkebi, §. Suitenhek, J. IIop
: A. Ranhiet, C. de Rooy
: A. BLom.

UITSI,AGEIT JEUGD:

inl,eve-

'i

E1
E3
ntl
I

'TSNS A]
DeÍJ o A2
Í,ENS B].
IENS 82
irus cr
,tENS C2
laakk\rartier Dl-

- 
Ji ros Dl
TENS D3 .

ïuls pl+

Sparta BL
I,ENS A2
Sliedrecht 81
Wootton Basset
Wootton Basset
Hootton Basset
TENS D}
I,ENS D2
I.Iestlantlia Dl+

3SC'68/ D2

trENS EI'' iÉus nz '
TENS E3
Ï,EI{S EII
I,ENS E'
IENS E6
LENS T1
Den HoorTI FL
LENS F3.
I,ENS FT
ADO F3

Westlanaia EI
De]ft E2
trW E2
DWO EB
EW EL
BSC'68/ E3
Juventas [']
LENS I'2
IIBS, Fl+

ODB F3
I,B[S F5

J-J

1-0
0-1l
\-2
3-1
].-2
T-k

12-2
Ï-1

0-1
l+-6
s-6

r2-0
,-5
)l-5
L-1
r-1
5-r
0-1.
2-0t

T
i
Í,ENS AL: vat een desiLlusie zeg. RVC uint van ADo. LENS kampioen?? ? Nee, zggt AnO:

irrotestl ! RVC speelde met enkele ongerechtigd.e spelers. Afr+achten nu op de afhandel-ing
'Soor de Haa€se Yoetbal- Bond. Heel knap van A1 ves bet dat het daarna Dog.een leuke,pot
lspeelde tegen Sparta,,.
Íat een vóetbal ïeek-end 1 'a:
Met hetzelfde gespa.unen gevoel dat niJ ook de .Laatste vedstrlJden had begel-eid, stapte
1k zaterdeg j.1. op de fiets in de richting van het Zuiderparki al-wa.èr on 12,00 uur de
Íoor ons toch niet onbelangriJke vedstriJd ADo-BVC zou gespeeld. !Íord.en. En d.e'aanaach-
tige Lezer(s)'iÍeten ns.tuurliJk dat biJ verlies van A.Do, de A-klassers vsri f,ENS het
kanploenschap gaan viereË. BiJ een achterstend. van 2-0 (ADO), vertrokken ve enigzius
voorzichtíg, feestend ( innertiJ k ) het compLex a.daar, uant met nog 10 nin. op de klok
moe6t er vel- eèn vonder gebeuren, Hllden $e het nog nislopen, Rekenln§ houdend met de
iifstand tussen }iet Zuiderpark en Escarp I, kon de deflnltieve tnetding biJ het binnen-
iiJtlen van ons coroplex alleen uaer positief ziJn. Maar niets vas minder vaar, d.e laatste
cgncurrent had ve]- verforen net l-\(dus ts de kampioen LENS), Ëare het niet dat ziJ
(ADo) in protest geaD tegen het fej.t alet er speler van BVC, onreglementair Eeespeelden.
Ebn droonwens verd brutaaf op dat Eoment kapotgenaakt. Inimddels vas het th.OO uur op
dg trfotten, en tegenstander Slarta BI was o.1 Éet de W-up bezig, teflriJl viJ net elkaàr
die enorrue dreun noesten veïverken. Wet moest d.aar nu van terecht koEen, U vilt het niet
gélo'."n, Eaer tlie krlapen ons voorschotelde in deze situatÍe grensd.e echt een het onge-
]óve1iJke... . . rrs;appoor', een veraderring, Eentaal fantastisch.

-10-



iÍen prettige tegenstand.er eD een tiito uitslag 3-3. Hopende d.at ile rrvoetbalbondt, snel en
zorgrrufdig asn alLe onwetenaheia een einde weet te brengen, gaan ïe net ztn ell,en eerst
richting de Pasen, on ons..i_n. Ie! IrEus:p8sstoernooi van Ae }este kan te laten zlen,
rot PAAS-ei-trENS! , ll i"'.-,,, iiÍ .'-. I ,forrr.i 1 '-, .ii , ;. : ,,. -
IENS 81: deed. He.t het Eoest iloen'en'Hon ret 1-0.van Sliedrèchti Nu een beslÍssÍngsved-
EfifJE-tegen 0lynpia of USO,rDe. verttëzdr, aaaxfan degradeert,.'alsnog. IíaarschlJnliJk
vord.t deze op 2 nei,gespeeltl. Dit is nede afhankeliJk van de konI)etitieveds!riJ den die
DSo( 2 ) en ol-ympia

sekwentiËs',
(1) i,oe moetea spelen. 0f de instelling
'hèeft (nintler ilegrailatie ) is op d.Ít I[oEent nog

van de laítleliJke B-koapetitie
nog kon niet 'beLensal duÍd.elÍJk.
Volcens de HYB echter niet d.us vordt de vedstriJd. op v€.arschiJ nl-iJ k _ 2, nei gewoon ge-
speeld. Een.echte, final-e

E1 - Westlandia
,, "t' ,. .. r,

De Laatste rietlbtiiJ d in deze kompetitie zou de beslissÍng brengen wie in deze poule
bov€naen zóu eindigen. Lenge tiJd bteef 81 d.it Jasr zonder nederlaeg. ,Toch bleek in deie
redstriJd tlat ,Hestie.ndia, na'de eerste rledstriJtt tegen LENS net 5-)r verlori*r te hebben,
vooral vèeL aàn Ïrecht gewonnen had. LENS had het daqr rnoeiliJk 6ee en kwa.u niet een d.e
bekend.e goed.e aanvallen toe. HoeveL Íedereen goed. z'n best deed kon er niet irerhinderd
vorden, det WestlandÍa in tle laatste ninuut de eindstand op 0-1 bepaaide. Een 2e. plaats
dus Íoor IENS .Ei rià-een zeer goed 6e1zoen. De ouders vaerdeerden dit ook en elke Àpe1er
(en ook de..LeÍder) kreeg taart, limonàde, bloeuen en een fraaie herÍnnering. BEDANICB
Dus!. Dit voetbÍrUaer i.s èchtèr.no! niet voorbfi. Er volgen nog reuke 'toeriooien, .de lr'
tegen. ,lr...ka.npioenscheppen, vedstriJd.en op een heel verd ars voorbereid.in6 op de. Dlhlassé,
de Driedeegse naar tiuburg en een dagJe lrieyIlet.
Veel .plezieï dus nog.

IENS Fl- - Juventas Ft: l+-t

,e vedstriJtl tegeh Juventas ( d.ie we overigens vorige keer met L-2 verloren ) begonnen vd
moeizaar. llet betekend.e ook dat d.e tegenpartiJ met eeII afstendschot op 1-O kwBn te staan.
Hierna kwen de tENSraechÍne op gang eerst vie een. íoelpunt ven Sa]a,din, 1-1 dus, Ook
bleek dat Fred. zrn neus voor d.oelpunten maken nog ïÍchtihg d.oel heeft staen want d..m.v.'
arasr liefs 3 doelpunten bracht hÍJ de eÍndstand. op l+-t. Jongens dÍt vas.d.e la8tste ved-
Striid nu kriJ6en ree nog diverse toernooien atus allemaal, bliJven koinen. hoor, vent ne :"ziJn naar precies met zrn zeyenen. .'"; ..

Jon.

ILEI{S F3 - HBS i ,, ,-1
Tegen een ongesLa€en HBS(uit verLoren L-0) speelden viJ met prachtí§ ,ru"* uén'"rru" '

Íedstriid. Er verd door elleoqeL goed gewerkt. Mooie aloelpunten (cochy.3x), Ranon en.
Michaet ga'zo doór tot en Bet de" toernooien. ' Prina ,1on6eni. 'i. . . ..'

Cock.

-11 -
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DE LENSNEWE
WEEKBI,A.D VAN DE VOETBAIUIAENIGING TENS

*lÍl+*,lHfiall*li*ll*lt**l+*{***l+l t*l{*tHltt****t|rÍ*tt*t+*tí*ír(}*rt,r9|t{**+ti**ttt(*tttattí*||**lr**|r|rs***t+r**tt *Í
A=rgry=E§=E==Lp=EI_rI5q4D=EEIEg

De agenda 1roor d.e Algenene ledenvergad.ering, te houden op mas,nda,g 11 EeÍ 1992 om
21.00 uur:

0pening/Mettedelingen
Ingekoraen stuldren
VestelLing íotuleD Jaarvergadering d.q. 16 decenber 1!!1
l4edétteling fornetiecom&i s6ie :r

Medéèe1ing te voeren beleial
Verkiezing Bestuur
Mededeling van pla,atsgehad hebbende benoeEingen in koumissies

. nond.vraag

. 'Sluiting
De op het agentlapunt 3 betrekkÍng hebbende stukken zj.Jn vonaf..het ïeekend 25/26 april r

beschi.kbaar en te verkriiJgen biJ een van de .bestuursLs,den in het clubgebouw.

Het Bestuur.

Medewerkerse.vond

l_

2)
It

5
6
'l
B

9

De nederverkersavond . zal d.it Jaar vorden gehouden op ze,terdag 13 junj. a.6. &any&ng
20.00 uur.,, '...

IIet Bestuur.

Van de redactie
In verband Ee.t d.e pa,a.sdegen, een vet vreend. tiJdstip on achter tie 't redactÍetafe]tt te
kruipen. 'TiJ dèns dit'schrijven is het'2e paestlag zo rond. de kl_ok van vieren., De gebrui-
keliJke Eensen o.chter de bar, fanili.e v/à steen wle anàers, en op het terras een aantal
spelers van IENS 5, Niet zo zeer nageaietend. van hun wedstriJd Eear neer genietend van'
het prachtige weer. Het is dus elSenliJk rustig op LENS na een vreseliJk druk ïeekeÍnd.
Het toernooi voor tle.A en B zÍt erop. Je kaD rusti.g stellen dat, het een geslaagd. toer-
nooi was. ondanks d.e veef te I€.te afzeggingen v&n een aantal sche id srechters , verdiend
de Juko een grote pluin voor het prÍma' verlopen toernooi. Mear d.e Jukó kan het ook niet
all-een en daarom ook een heel- groot koBpLi[ent aan a1 die (vee1 te veÍnig) med.ewerkers
d.ie ied.ereen van een natJe en droogJe uoest voorzien. IIuLde voor d.eze nensen. En ook
huldie voor d.ie LENSers die nu een oproep van de Juko spontaan hun medei{erking verleèn-
de om d.e fluit ter hand. te nemen, en zo ale op het aLl-erlaatste momen.h opengevaLlen
scheiilsrechtersplaatsen Ín te nemen. Je kan a1s vereniging niet buiten deze vriJwiuÍ-
gers. Alleen het voralen er steeds ruinder. KoE op mensen. Geef Je eens op aan pa.u1 of
Ïené v/d Steen om iets roeer te aloen vooï Je cluppÍe tlan enkel Je kontributie te beia-
Ien. Het is voor Je zeLf l-euk om te doen en LENS is het ïaard om het voor te d.oen,
A;s. zond.ag stast de thuiswedstrijd. tegen }JrK op het progr.arm.a. \.Ie hopen ilat het eerstè
dan weL ale getoonde. vortt in de lastste tlree ïC-cupuedstriJ den kan'laten zÍen. Zodat i
viJ, tle supporters, een leuke pot voetbal kunnen aanschouven. Trouwens e1s U dit leest
staat de 3e HC-cup veèstriJd tegen DonR te beginnen, Het is niet te hopen ds,t LENS
deze tegenstander onderschat, uant DOBR kan'een hele lastige tegenstander ziJn. WiJ
van de redactie veísen u veel ki.Jkplezier ae,n deze vedstriJd.en en d.enk er is over ns.
oÍ is biJvoorbeeld een bardienstje te palJren.

Heclactie .

PupiL Yan de Week

A.s. zondag i6 Frans KemIlfreat pupil van de veek. Deze supersnelle spits van DI vord.t
om 12.30 uur op LEIIS vervecht. Ton rs-GravendiJk zal Je de rest vertellen. Frans heel
veel plezier.

Na8ekomen bericht
Jos Hitting, speter LENS 8, komt met een hele brede sniLe de IENS kantine binnen. Al
lachentle vraagt hiJ aan de men achter d.e bar of hÍJ iedereen w&t te drÍnken aan lri1t'
bieden.

-1-



zonaler aiat de berk-eeper elgenliJk verder aantlringt: lIk heb zoJuizt niJ
llglL gescoord. voor LENS.'! Het verheel geat det de véd.er van Jos dit tot

De berkeeper die Jos goed kent, vraEgt nadat hlJ op rekenÍng van Jos de aanwezigen
Aiverse drankJes aanbiedt, of allen goed is. Jo6, nog steeds breeè snllend antHoordt,

n 600ste doel-
r-r6Fheeft'

biJgehouden en ddt Jos hietmee is tloorgegaan. Hultle Jos, ga zo d.oor.

P.s. Atle doelpunten ziJn na de 2e $ereldoorl-og gescoord.

DE FEKO IS D00D, LAIIG LEVE DE EUENUvIENTENC0I'ÍMI SSIE:

DondertIagJ.]..hebbenMarianvd.,Donck'Henkffoppenbrou1,er8'A}bertMi1ten}urgén
Ren6 vd. Steen, sanengebracht door de fonuat.l ekouroÍs sie , besloten a1s evenementenóonj
nissie de schouders te zetten onater ile olganisatle en coördinatie van a1le niet:-
voerbalactiviteiten blnnen LEN§. Eerst Easr even voorstellen:
Marian vd. Donck kent u o.u. ven allerlei festiviteiten voor onze Jeugd (denk mPar aan
L mei a.s.!) die mede door haa,r enthousiaste inzet tot stand kvanen. | -,

Henk Hoppenbrouwers gaat ziJD riJke ervering als ex-organisator van IENS tenniskam-
pioens c-h-eppen, dÍscois en de Lentel,oop inbrengen.
Dan Al-bert Mil-tenburg, ogenschiJnlÍJk een nieuve naam Ín LENsrlngen, NÍets is echter
mind.er vaar, irmers ziJn vad.er en broer varen ooit htJ l,B{S actÍef.'0p ons verzoek gaat
Albert ziJn (bestuurs )ervering tÍJ SI4L nu ook )iJ IENS rte geld,er Eaken. TrouvenE
Al-tert is tot ons genoegen ook bereid zich voor d.e reds.ctie in te gsen zetten, naar
hierover binnenkort meer nieuws. Last but not leest René vd. Steen, behoeft nauweliJks
introductie a1s proninent van tle rvd. Steen-clynestÍe I . He kennea hetr efs de grote in-'
spirator van het bargebeuren. Vanzelfsprekend zal de cornnissie t.z.t. officiee1'be-
noemd moeten gaan woïd.en tloor het ( nleuve )bestuur, mear voorlopig gaen ziJ weI ai aan
de slag. De eerste a.fspraken binnen de comissie ziJn gemaakt. Bené en Marian zullen
zieh op de J eugdevenenenten richten, Al-beït en Aenk meel op ile evenenenten \Íoor de
senloren, terwiJl Rehé tevens eIs aenspreekpunt voor tle bàrcoml[issie zal fungeren. flet
vas duideliJk te nerken dat ze er zin in heblen, A1 snel vlogen tle pLannen en íaieëen
over rle connisq.iet&fe}. Binnenkort zaI de buÍteriwerelal er ongetlÍiJ feLtt van )horen.,
Marian, ]lenk, A1bert en Xené veel- succes toegewenst namens de

tr'ornatlekomlssie .

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENTOBEN ZONDAG S .
SSSSS§SSSSSSSSSSSSSSSS
Uitslagen zaterd.ag 1-8 en {0 apri!

-" Laakkïartier 1
- DHI, 

.

- Groen Hit
-' LENS 8

IENS ].
PapendÍecht 2
SEP 2
IENS 5
Den Hoorn 5
Den Hoorn 9
IENS B

5-2 (vr. )
1-3..
2-3
t--ll

LE.IS 1
LNNS \
],ENS 

'SEP T

I.IedstriJ dDroaraJEEa
Donderdag 23 april-
18.30 uur LENS l-
l-9.30 uur IENS ,
Zondag 26 april

- DORR

-DZS2
(ttc-cup )
562/3083

vl
y2

vL1l+ . 00 uur
10.00 uur
12.00 uur

- I.IrK 1 .. 5!3/roro.
- rENS 2 6to/]ro79
- IENS ll 55\/3o5'l
- zie dond.erdag 23 april
- LENS 6 570/3].22
- I,ENS 7 626132t+'l
- sEP ? 628/3260

J. vd
J. G.P
F. J.M

. Ste]

. ZuitlerviJk

. Harlard'

!2.\'
12.15
11 ,00

uur
uur
uur

n
n

n
n

IKro?

Zoqdeg 3 qe1
LL.00 uur itw 1

Toernooiagend.a
rENS

- ITNS 1

- BKSVM-toernooi
- SoA-toernool
- BKSVM-toernooi

5\3/:.o5'l

6
TENS ?
IXNS 8

10 mei

-é-

H.C. MicheLs

,12/=



LT mei LENS 6 - SE?-toernooi
IEIIS B - de Atle.Laers-toernooi

LENS l- t/ru B : e'.l-S bekend

Afschri ven " rj') i

OPSTEIÍ,INGEN. .I ,

LENS
LENS
TENS
TNNS
I,ENS
IIx{S

enL
b

6
1
B

2. liJ de trèiners
M. val. Meulen
W. HeiJnen
P. van KniJ ff
G. lJulvester,Jn
n, .l(eus .

b.g.g. J. Pronk

02522-3,0989'
0?0-3151088
oTo-389?1?6
01891-1791+3
o?o-h601111 ,

o'to-3522L06

B].C
n3B

tel i
tel:

- teI:
teL:
teI:
teL:

ITGGTNG TEBRXINEN:
SE? - Sportpark Tanthof-Zuitl, Íanthofdreef 3B, Del-ft. cefegen schter wiJk 23,

'ter rechtelziJde van de spoorliJn Delft-Rotterda,n. ,. '

- woud.seveg 66-68, len Hoorn, te1: 01-5-61\973. , !.,.
rl

Den Hoorn

zzzzzz?,T,zzzzzzzzz
Z ZAAIVOETBAL Z
zzzzzT.zzzzzT'zzzzz
wealstriJ d gxarms, 2\ alrif' t /m 1 me!
21.30 uur GyEnova 5
20.1+0 uur Gyunova I
Zaterdag 25 epril

I,ENS 2
],ENS h

18.30.uur LENS 2 1
'- Alpina toernooi

L,iseins s hal-1en
de FIuÍt - tr'luitpolderplein 1, Leidsche
zuidhaghe. - l,telis Stokelaan 1201.

7,ZZZZZZZZZZZZZZZ7,ZZZZZZZZZZ7,Z7,Z7,ZZZZ7.7,Z7,
Z I,ANGS NE SPORTEN VAN DX Z.M.IADDER Z

zzzzzzzzzzT,zT,zzzzzzT,zzT,zzzzzzzzzzzzzT,zzz
Uitslag zaterdas l-8 april

de Fluit
de Fluit
' 'r
Zui dhaghe

diln

1

LENS 1 -, HTSV ]..
Proaramroa zeterd.ac 25 aDril-

LENS 1
L2.00 uur IENS 2
l-l+. 30 uur DEr 3

- r.raarschiJ n11Jk na-competitie
- DliL 2 vï. .

- LXNS 3 vr.

o-2

n .-n.
n.D.

v3

LÍeging terrein DHL: Gen. S

nve1hrAfsc

portpark aon tle Srasserskade, a.d. veg Delft-Nootdorp,
te1: .015-1315?2..

tel:015-612396
tel: 0?0-3952016
tel: O?0-3L07\26

LENS
LENS
LENS

1 -iI
2 -B3:r

, de BrulJn
,. vd.. ]louland
.l,lantei



A.Lgex0een kontaktperEoon: Paul v.d.,steen, choPinstraat ao3, 25rL SV Den Ha.eg.

===-=======::1==l?19111==::1=::::=::::2::=:=Z!1221-;1311=Il==l3l!l======

VAN EET JEUGDFRONT

Wedstri.l dprogre,Ima A-B-C-D-E en F .i eusd.

E1ft,a1 datun eanvang tegenstanAer uit/thuis terrein/veld se.!0. k.l,ens

AfbelfeD voor ond.erstaande ïedstriJ den/toernobien gflssA bii PauL vtl. steen (39íO1rl+)

zo vroegtiJdig nogeliJk doch uiterlÍik de ileg Yoor de ïedstriJd/het toernooÍ voor

l-9.00 unr. Bij geen 6ehooï be1len naar.Arnold vtl. Donck (t9l6lZz-) ' ÏI-uiterste rood
nog afbellen op de dag van de lredstrlJd/het toernooi op IENS (36613L4)'

A1
A?
B1
B2'
C1

25 april Ll+.30
2, apïil 1l+.30
2J aprLl 12.30
2l april 10.30
23 aprif 1?.30
2! apr1l 10.30
25 apri] 9.30
23 april 16.30
25 apriL 10.00
26 aprÍl 11.00
28 april 18,30
23 epril l-7,30
25 &pril 9.30
26 apriJ- 11.00
30 apri]. 9. h5
23 aprÍI 16. 30
25 apr-i1,. 1!,00
26 april iI-.00
23 april 16.30
25 epri]. 1\,00
26 april- 11.00
23 s,priI
25 epril
26 april
30 april
25 aprÍI

L3-\'
l".L .00
1]-.b,
l_0. 00
1?.00
9.\5
9.00

16. 00-9Ï6(auto)
10.\,
18.00
u.00

g .3s( auto )
10.\5 - ,. .

9. 0o ( auto )
16.00
13.6q( auto )
10. \5
r.6. oo
12.1+5 ( aut o )
10. t5
16. oo

8. 15 (auto )
L2.15 . .'
13.00 ( euto )

9.15 ( auto )
a2.t,
9.\5(auto)

t2.t>
rr , l+5 ( auto )
t2.a5

B. L5
T2.L5
re . l+5 ( auto )
12.1'
8.1r5(auto)

t6.\5
9. 99 ( auro )

16. I+,

8. 4, ( auto )

Scheveningen Al(vI) thuis v1
RiJswijk A2 (vr) thuis v3
Scheveningen BI-(YT) thuis v1
Gravenzand.e Sv B2(vr)thuis v3
St. Lules thuis V3
Gravenzand.e sv c1(vr)tbuiS vL
RKSvl,I (vr) thuls ' Yz
Prinary Boys thuis V1

Scheveningentoernooi ( zie koPY )
Vier tegen vier fÍnale op LINS (zte kopy)
Naaldwijt D} t'huis (zie kopy Deen-cup)
Pri.Eary Soys thuis \2
Scheveningentoernooi ( zie koPY )
Vier tegen vier fÍna1e op LHIS (zie kopy )
Die Haghe toernooi (reer nieurs volgende veek)
lrimary loys thuis (zie koPY)
zva,luuentoernooi ( zie kopy) l,1. VriJ enhoeklaan
Vier tegen vier finale op LENS (zie kopy).
hjlary Boys thuis ( zÍe koPY )
Zval-uwentoernooi ( zie kopy) HaalsdorPerweg
Vj.er tegen vier finafe op LENS (zie kopy).
Prina,ry Boys thuis (zie koPY)
zwaluv'entoernooi (zie kopy ) NiJkerslasn
Vier tegen vieÍ finsle op'l.ENS (zÍe kopy)
Die ïaghetoernooi (neer nieuus volgende week)
zlÍaluwentoernooi ( zie xopy) M ' vriJ enhoeklaan
Víer tegen vier final-e op LENS (zie kopy)
ZwelurreDtoernooi ( zie kopy) NiJkerkla&n
Vier tegen vier firale op LENS (zie kopy)
zu€,luventoernooi ( zie kopy) Buurtveg
Vier tegen vier finale oP LINS (zie kopy)
zvaluïentoernooi ( zie kopy ) Dedensvaartveg
Vier tegen vier oP LENS (zie koPY )
Zraluwentoernooi ( zie kopy ) Buurtweg
Vier t,egen vier op LENS (zie koPY)
Zveluventoernooi ( zie kopy) Buurtveg
Ext,ra training F-hlassers ? en B Jaar
Zval-uventoernooi ( zie kopy) Noordseg
D(tra trainin8 tr'-klessers 7 en 8 Jaar
Z'waluwentoernooi ( z ie ko?y ) SuurtlÍeg
Extra training tr.-kJ.assers J en I jaar
Zvaluwentoernool ( zie kopy) Buurtveg
Extra training F-kl-assers I en I Jaar
Zwaluventoernooi ( zi e kopy) Buurtweg
Extra trainlng F-klassers ï en B Jaar

D2

D3

Dll

El-

v1
D1

E2

nr?

EL

E'

_Eib

I1

T2

IJ

T4

Í,c

.30

.00
t6

9
12
T3
10

30
\5
00

26 apÍír 72.30
25 ÈpriI 10,30
26 april 12,30
2J april 13.00
26 aprl1 12.30
25 april 9.00
26 april 12.30
25 aprÍl 1l+.00
26 aprlI L2.30
2! april 10.00
27 apri] 1?.00
25 aprÍ] 10.00
27 a3rÍ1 17.00
25 april 10.00
27 april 1? .00
25 apri] 10.00
2T aprit,17,00
2, aprif 10.00
27 april 17.00

outa.

a6,t4,
B.l+r(

t6.\5
B.h5(

16. I{5

l+

au o)



SIJZONDERHEDEN:

-asnlrezig Julio vansf 8.1, uur: F. Grens, J. Pronk
-gaarne_ oqders r6et vervoer voor: I,ENS DL t/n.I5
-is bet reisJe en dè kontributie aJ- betaeld.? ? Zlq
-opsteLlingen s,l"s bekend. net uitzond.ering verr:

o LENS D3 zonder P. Stastra.

en I..

kopy t

Schuuroan

tt'

D3lE1 en D3lD\ tesen Boys op donderdag 23 apriL
fnternatione.al voetbal op eeD groot veld tegen Jeugdselekties uit lond.en. Te gek na-
tuurliJk. Eén tee.rn besteat uit al-lemaal- -sle1èrtJes vor 10 Jbar, Een yexzoek .\Ian hrll
kant on daartegen slechts spel-ers van 10 en J-1 Jaar op te stelLen. Vendaar d.e konbina-
ties. De opstelltngen: ,,.]
D3/E1r af1e spelers van E1 aangeruld E.et: C. C,>inorr F. Gasmi, K. Rs&dJ aÍrsJxlsingh, B,

de Eood.e en R. vd. To1. l,eider: Th. Hoefnegel.

Dl+/D3: S. ALtÍng, A. Basd.ogan, J. Brupen, S. Es
N, Hoogyliet, H. Kaffa, F. el Masouèi, D,
en Y. Yesar. Leider: T. noos.

ScheventncentoernooÍ voor LENS D1. en D2

0p zaterd.ag 2l apri-I naal Schevenj.ngen aan de Houtrustweg.
Dl-: De Jagers, SEV, Leiden en Scheveningen
D2: Scheveningen, Verlurch, Leiden en Gravenzantle.
Oo 14.30 uur is _de prij suitreiking. Veel plezier.

Zwaluwentoernooi voor IENS D3 t/n f5

nooi
LENS E3: speeL

L2:\5
IENS 3h: speeL

l_6. l}5
LENS E5: speel

nooi
],ENS X6 : Speel
r,ENS tr'l-: speel

on 13
IENS tr'2 : speel-
IENS T'3 : speel

13.1, uur.

eI }laddioui, A. Uagedoorn,
D. Boos, P. Stastra, D. fieze

, J.
Roo ,

ad.
de

si

De tegenstanders . ziJu
I

,: ,.-

voor

fn het kad.er van èe gehand.icapte jeugd organiseert de EIIS ieder Jaaï Íreer_ toernooien
zolre] in de z.aeI .maar nu op het veld. ,Het inschriJfgeld ïat ale verenigingen betalen
eyenals de.opbrengst van d.e coLlectes op,de toernooidagen (geven dus) 6aat naer. de ge-
hand.icapt_e Jeugd. De toernooien vord.en otrl diverse veldèn in Den Haàg en omstreken''ge-
speeld.,Vervoer is echt nodig. BiJ zonclerherlen: .. , . - ." I.
IENS D3: speel,t bij Kranenburg tegen: KÍanenburg, I{BS, Vitesse De1ft en Hoekse Boys,

Eínde toernooi on 17.l+5 irur. Í - .

LENS Dl+: speelt biJ ESDO tegen: Esdo, ArchipeJ-, OSC en DSO. Einde toernooi om L?..4I uur.
IENS EL: speelt biJ Quick Steps tegen:'Quick Steps, BKAW, VCS en Maasd.ijk. Einde

toernooi on 12.1+5 uur.
IENS E2: speeLt biJ Kijkd.uin tegen: IiiJkduin, Hoekse Boys en euick Steps. Einde toer-

LENS tr'l+: speelt bÍJ Archipel tegen:
on 12.11 uur.

IENS I5:. speelt biJ JAC tegen: JAC,
, Orn i.3. I+5 uur.

Archipel, Hoekse Soys en Verburch. Eind.e toernooi

LaakkrÍart ier, HBS en ],fl{S F3, Elntle to"rnàoi o.

Yier tegen vier finales op LENS voor D1 t/n E6

A.s. 'zondag vorden cip LENS dË'finales vie" tegen,viei gehouilen. De jongens formeïen
zoveel mogeliJk zel-f d.e viert8.I1en, Cln 11.00 uur vervach te4 vij heel veel D-kLassers-'van Dl t/n !L omgekleed op het veld.. Nà t f L/2 uur voetballen is het vinienrl viertéL
bekend vat LENS gaat vertegenvoordigen biJ de afdelingsk€jnpioenschappen op.B nei biJ
IO.íD.



0m 12.30 uur gBarl veryolgens d.e spelr:rs van E1 t/n E6 uttns,ken wie het sterkste vler-
ta1 van LENS is. On t i\.00 uur vetén we vie LENS Saat' veitegenvoördigen op'1 nei biJ
Nootdorp. Het is de tedoeling clat de spelers zoveel nogeliJk aIIes zeLf regelen.
Konen ze er niet uit da.n loopt er begdteiding rond on te teslissen. I{e verzoeken de'

""à"i" 
-àr't"iten 

ate afrastering te bliJÍen. Jongens, heel veeL plezier en oin 1l+.00 uur
speelt L,ENS 1 te8en I.JIK. B1ÍJf klJker. Haalt LENS uinlma,8.l één punt dan is tle nakompe-

tÍtie een feit. Spannend duslll

Ceen/D een-cup

Heleas moest LENS CI 1n d.e tussenronde tegen llestlandia met een \-L nederlaeg afscheid
nemen van het toernooi.oB d.e ceen-cup. voor rust ging het geLiJk op l[ear n€, rust vas
westlandia echt sterker. LENS D1 g8.at vel Terder. ziJ 'ronnen ms.kkel-iJk,net 3-0 biJ
DSVP. 0p dinsdag 28 april thuis om 18.30 tegen Nealtlv-iik, De derde ronde moet h8,elbaar

ziJn na-er niet NealdviJk onderschetten hoor.

Toernooi-overzicht t D mei

3 niei Kemenérs (BeversiJk)
2 l[ei LENS
2 mei vil-hehus
2 mei llilhelsus
30 epril DIe Eaghe
2 nei HMSH

2 Eei IÉosduinen

De overige tee,ms ziJn vrÍJ. I.le proberen nog vef redstriJden te regelen. Ju11Íe holen
nog van ons.

1 mei sDeflet.iesdAR

IENS Dl-'t/r f.'!..hbuden 1Eei nètuuÍLiJk vriJ, Vele spelletJes vorden otr) vel-al 1uitgezet.
Eet qórdt eeht eén te gèkke dag. Na cle spelietJes het reuzerad net veLe leuke j aantrek-
frefÍ;frà priJzeni ui.eruiS'ziJn rlatuurliJk ook de spelers ven 41 t/m C2.van harte velkom.
Op de dag zelf ziJn de lootJes ook nog te koop. Ze kosten f 1,- per stuk' Na deze

fàteril itaat de. barbecue klaar en is d.e ëiscotheek geopend.. Eeesten tot in de kleine
uurtjei. Iedereen (ook ouders en senloren) is van harte welkon. Nog neer nieuvs volgen-

_d.e veeki ' ..'

DI+

E5
E6
r3

81:
82:
cl_:
CZi
D2:

!3:

2 nei RAVA
2 nei Delfie
2 nei _Delfia
2'nei vredenburch

-)+r

EN

Paasmand..l es naken '
Maanaag 13 atrrll om 12.00 uur varen er 32 tr'-kl-assertJeB op LENS om te tralnen. 0Ín

13,00 uur onder ale d.ouche en toen SezelLig in ueterloo plakken, knippen en kleuren. Er
verden hel-e leuke paasmanttJes genaakt en veel- paes-kleurpleten ingekleurd. !{at opviel,
va§ de rust, De neeste kinderen zaten met roale vangetJeE en het puntJe van ]run tonS
tussen hun lippen geconcentreertl te verken. TiJdens het trnerken'r kregen de kinderen
lÍrnonatle en iets lekkers te snoepen. On l-5.00 uur gingen de kinderen dik tevreden net
hu.n vaclef of moetler veei nee naar huis. De opkonst ï&s !Íealerom groot dÍt Jaar, dus voor
herhaling vs.tb8ar in l-993.

HET JEUGDfEEST. 
,

E

U
URIJDAG 1 MEI
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Jeusd sport/speLIeU esdas vri,l daA 1 Dei.

Even nog een herinnering voor a1le
bespreking op LEX,IS op vrijdag&vonai
Aeze avond alle nedewerkers voor 1
moet d.it Jaar voor onze Jeugd echt
helptl!II!

ouderË en leid.ers alie hel-pen op 1 mei. Er is een
2)i apriJ- on 20.00 uur (zaal Haterloo). I{iJ hopen op
mei te nogen begroeten (de koffie staat klaar) ]. uei
een fee§tdag vord.en. En.. . .. ...3Ídtlen voor nooi veer

' GroetJes van de Jeugtlfeko.

Kontributies
Ilet betaLen ven "de kontiilutie is een nust. 0p l nei raken ve de baj-ans op,.ÏJe hopeu
niet dat ve Jeugdspelers moeten gaan verbied.en om te voerballen. Is de kontributle niet
binnèn dan zijn-wi; hiertoe echter rÍeJ. genoodzaaftt. Bets,len kan op giro 336?11 tnv.
penningroeester Í.,ENS of kontant op LB{S biJ PauI vd-. Steen.

Nog vÍer veken én dah gaan D2 en de E-sel-ektie op stap.' HeLs,es iB íog steeds niet al- het
eeia (Í BO,: pèr persoóu) bióen op gír.o.2ol-3g1 tnv. È. vd. Steen, ,ài"je" voetbel.
Natur:r1iJk iog je ook'dít .kontant betalen op i,UnS bij' Paul vd. Steen. Met Pinlsteren
gíran B2 èn Cf-oli Stap," Vooi d.eze groep hetzèLfde verhaal- a,I1een bedraegt het reisbedrag
voor ju]lie § 100,- per persoon. LEI'IS CL heefb ook een geJ-dig paspoort of toeristen-
keart nodig.' Srrtrr nu a}le snel regel,en hoor.

.ljraeYl-1et

Op 6 Ju:ri gaen nJ. t/n F5 met d.e bus naar de Driev.l-iet. Dit reisJe.kost f 15,- per per-
soon en natuurl-iJk gaat er voldoend.e leiding van LEIYS u.ee. We verzoeken tle spelers die'
I[ee vlLLeD orn a.s. zaterdag 5 15r- te betal-en een d.e Iei.d.et. Pas als de eniroo biJ de
spelers bekend is gaan ïe kiJken of er nog broertJes, zusJes en oualers mee kunnen.

Pupil- ven de week t'

Zondag speelt LENS L tegen IJ'IK. Na.tuurliJk i'§..ook biJ deze Laatste thuisvedstriJd een
pupil van ale week aangevezen. De keus ]a€ voor de hand ondat FrBn6 Kanpfraet van LENS
DL eerst zrn !ÍedstriJd zag.vorden afgkeurd en vervolgens d.e leatste keer ni-et kon. Na
het vier tegen vier voetbal- . 

yerHachten \ÍíJ je biJ de taktische bespreking van IENS D1.
Na a.fLoop vaD de vedstrlïld op de foto net j oulr ster. Haalt LENS tle natonpetitie dan
ziJn er nog nininaal tvee thuÍ sved strij deD en d.us ook nog evenzovele keren een pupil
vaD de veek. ,-."-,,; t 

i 
:.

,, l.

Pasfotöts l-nleveren ;''',+'i
We verzoeken onderstaanale spelers om z,s.m,\ één pasfoto in te leveièn bij PsuI vd. Steen.

. Apontoweil, J. -Bernadina, D, LegeriÍey, D. Lamers, J.
, Allaalin
. v, Dienen, I. Ueins, T. Ozdenir ri
. Pronk :

. vd. Steen i

. e_L flaool-ouL ..

: Spàenè

B2:

a'l .

A2:
81:

C1:
C2:
D2 -.

Et_:

Iïet LENstoelnooi

M

I
J
M

P
F
M
N

A

, Yd. Donck, M, Di]kgÍeilf
. Aktabi, S, Suitènheh,..j, uop
. Bauhlet, C. de Rooyi-' . ' r-,'

.ti .t

I -tl
De veek voor het toernöoi gaf een oniu

'. : "
stig gevoel. Schè itlsrechters belden aan de lopen-

de band af en ook het ]Íeer vieL ber tegen. GeluJckig verliep het toernooi op uat kJ.eÍne,
incid.enten na (ooS) ÍlekkèIoos. De schÀidsrechters (veeIal LEnSleden ) stonden voor hun
taak en de elftal-Ien hafldg+.g5 zin in. Er werd sportief en Lerik gevoetbald.. Korbon het
ging precles zoals viJ-dat.r26t graag zien.. We mogen d.alook gelust spreken van een zeer
geslsagcl toernooi. nest nog eetr woord van daak san d.e barmedeverkers en de heer §isoen
( schoonmekea kleedlokalen, kBlken velden etc.) voor we de elnd.standen vernelalen.

-7 -



A-poule

1) Escedeuvres
2) whitstable Town
3) LENS A1
q, .Brndsl.ev
5) Dos
6) Vredeuburch

LENS A1 en 3l- d.eden redeliJk Eee in hun poules. 0p beslissende uoEenten lieten'ze het
echter even aÍ\reten. Nu accepteren viJ dat op d.e toerDooien nog we1 naar dadeliJk in
d.e beslis s ingswedstriJ den (af - ,lOO ??? eD 81 - DSo of Olympia) Eoeten JuIIier er voor
zorgen dat Ju1]Íe a]s ovenÍinna.ar van het veJ-d, stappen. Voorlopig tlus stevig door-
trainen.

SchéveninAentoernooi (rl+)

B-poule
' l,aeirÏ.vart ièr
, .hàodenburg

LENS 81
óÉester
Vele Juniors
DOS

Jongens van hsrte gefellciteertt Eet het behalen ven de le plo,sts in tle tr'!+-kIasse..
Er }rerd goeè gevoetbeld. Vanaf de le wedstriJd lieten Jut1ie zien tlat JuJ-Iie d.e beker
vilden hebben. Met uitslagen van 6-0, 7-1, 0-0 en 2-O ziJn Jullie ongesfagen.- . ,i
Fantastisch. Ga zorloor met de voLgende . toernooien. Verder veel plezier.

Jullie ]eider: Me.Li s , ,

' L.rn;F-t

mtr[;

tE

0

SPOHT

WU BIT}EN vtxn
]YTTI h,EEH

uuï<??

PELLENtrA
t.,

ATqEffi E
Wf,S hET
TE ffiH(EN

TE)ïT EIAfiT

.!

e

l.:,1,

.i1)

Íi'.t

,,.:,.. :



ALGEMENE LEDENV EH G fi t]ERING

De agenda vnor fle Algenrerte Ledenvergadqring, te houden op
:nraatidag ll,mei 1992-.Aanvang 2ï.0CI ullr. .,4'i -''r :t 

^

i; t,

1. Bpening.zffiecledelingen.

2. hrgekonren stukken i. -
. + -- . '" .'*..- ie r

3. Vaststelling nntulen jaarvergaderirrg

4. Mederlelirrg fornratieconrmissie.

5. Mededeling te voeren lmleitl.

d.d. 1E decenrher 1391

E. Verkiezing bestuur. :

TEIHN. ZAKEN

7, Mederleling valt plaatsgelrad hebhende betroetnhrgen in kommissies.

B. Hondvraa4 - ''. .' l

- t .l'.' ,- . ''"

S.Sliriting.

I]E TE KIEZEN KANNEAAT BESTUUHSLET]EN.

j I

VOOBZITTEH .KEES VI\N DEH WILK

PENNINGMEESTEH ,AHTHUH []E GHIDT

SEIBETAFIS '" , WIM K0UWENH0VEN

ALG- ZAKEN ' AD f,T]HET

. : ,f ',, , Í a.-r : j;;." rl ,.,.

UhU I{T]MET"IE''TELfihIËHIJH.

, FHAFIS VAN IIIJK-

E rrïr rrr-rt'T.B l! lrtHtrl HtrIllUUfÍ.
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, DE LENSNEWX
}IEEKBLA' VAN Di VOXTBATVENENIGING LENS
65ste jaargang mu[ner 38 , 29 april 1992.
ti* n*t+lr*tí* tit*r tittr:Í§* Ëtt*it * ti*titÍt{tÍ Í t+* ti*a( t+Í,r*
Van d.e redactie

, ,,f .

,fit*ntÍ**rtrlrr***tt*Í*lttntttt+iff****ti*,Íx ***inr*xt*
r .l-

zo het voorl-aa.tste voetbaLveek-end zit erop. voor de,[eeste Jeugd was er aJ geen cot[-petitie neer' maar er !/aren ueel vol.o! óefenvettstrij d.en geregel-d. KiJkt U rnaàr e.ien
biJ de uitslegen r.Íat u}Í fevorÍete J eugdelftal ' gedaan heeft: De zondag hèd nog ve1
compet it Íevoetbal-, zondag 2 speelde ziJn l-eetste vedstriJd in d.e j.e ttasse uit.'uiJ ?a-
pendrecht. r,atèn we uet. daar-. gebeurd.e na.ar sneL vergeteD. Jannèr Johrr, .vo1geii6 jaer
hopeliJk voor joull rreer succes. En dari zohd.eg l. De: tegenstandei- Ían zoidatrl,l.I-K..'
wertl van de mat gespeeld. I.I.r.K, probeerd.e nog lrel vÍe inti-nialatie IENS van haer stukte brengen, Iuaar rliJ denken dat het conplinent aan heeL IENS l- Ís d.at ze- alaar niei'öp
ingingen. Doelpunterruakers : Fred. spa 2x, Richerd v/d. Iloek en Jan-I,lil-lel[ tte Bruin delaatste schoot een vriJe tr&I goed langs de ruur en d.e keeper, De tegenscore van I{rK "

naàIÍe de eindstand U-1, vaardooi LENS een periodetÍtiel hèeft, Op nàar ilè nacompetitie,
waar B.T.C. eD S,V.I.V. ïechten. Succes. _/r

', nedactie,'.
,- I i,..,.'t-.

nlllmnIlnÍÍnnEuEEnunDmmirDrmlurtitoi@ImBnmnmr]@róImmm[E[
EEN GEBEFORMEEND BESTUUN.

liniruumnumndw

Een nieuv gereforneerd bestuur kriJg Je, ais je een formati ecomris sie enkeje maandenlaat broed.e::. 0p ale deg, tlat deze pal-eisvol-utie aan de openbaarheiii verd. prÍJ s!e6evéí,
besl-oot Johs,n Jonk van het Katvijkse Quick. Boys zíjn z\)e vedstriJd. niet ie isien vor-
gen door ziin 2r0e. 'Hij hing zÍJh voetbalschoenen aan d.e van het kerkJe van ale cerefor-.
meerde. Bond., een nogal stren6e variaÀt van d.e HervorEde Kerk. Johan verteld.é, alat hUer al \9 r,edstrijdex over had naged.acht. HiJ }ilí€r tot d.e conèLusie, d.et ziJn lichaen
nj.et steetis deëd- uat ziJn geest na.streefde, zo haelate hiJ wel eens Íeina.nd. ónd.eruit, ,

slaakte 'soEs een goalsonterend.e kreet, of hing de beest uit bU het steppen, Nou Jà,velke- voetb&I1er, d.oet zoiets aj-et? En: hebben ve niet atl-enaal vet eens Last van een
Sezonde' naar toch zwa"k}e, Seest? Johan Jonir kreeg het er steeds ruoeiliJker nee en heef{-
da.aruit ziJn konsekrentÍes getrokken. GÍJs had. veríacht dat FraEs Flunens in dit gébeu-
ren a"anleid.ing zou zien de verLoed.ering van d.e edel.e voetbslsport asn'de keak te stel--len. Mae,r 'nee, hiJ ging naar LEl,ls r, het eLftel- lIet het HèírÍge Getar. En zo mistè hij _

het eerste grote succes van het nieuwe bestuur, nameJ.iJk d.e .overríinnlng van zond.ag-\,
welke een paar dagen ]ater verd gevorgd d.oor d.e overwinning Ín d.e H0-cup van zond.ag-i
op hoofdklas6er-in-nood. wii-he}rus. rn toen begreep eiJs pas, vaarom àet bejstuur geie-
fonneerd is getrorden. Hoe beter de resultaten, des te uind.er aanleÍdÍng ou in en buiten
het veld te vLoeken.

GiJ s tangsdefijN.

VeldvoetbeJ-toernooí

0p 2J mei vordt er eèn zes tegen zes toerEooÍ ' georgoniseerd. Het is ae bed.oeling det.dit ieder Jaar weer terug kout. De orga.nisatoren H. Hoppenbrouvers en A. d.e Groàt pro-
beren een aaDtel- leuke teans van buÍben te inviteren echter U kunt zich ook opgeven
biJ d.eze iniatiefneners, Uiters.ard. Ís iedereen wel,koro.

Let op

op 3/5 is er een Marokkodag op í,EwS U tont toch kiJken?

Den Hoorn - LENS 6

t

EiJdje geleden det 1k hier in Den Eoorn v&s muar dit oaal was mljn kens schoon vanlrege
dat er 2 el-ftaLlen van LENS daa.r nochten aantreden en ïe] op een christeliJke tiJd, j

rond Lz urrl en niet dat Ík aI rs-uorgens om g uur op pad moet gaan, die ttJa ís voorbij.
Nu LEI'I§ 6 dan, maar liep ond.ertugsen even langs het zèvend.e . en-doèr stonal íet ar.l+-5
rnet tle rust, I

-1*



(Twee sLechte keepers ) en toer ben ir rnaer tloorgelopen naar het 6e en deer hsöilen ze

I né6r noeite on hei' leder in het d.oel te kriJgen dan het 7e. Voor d§ rust vas het geliJk-
opgeanè, zonder noernens wsardige hoogstandJes, vat resultèerale in een geliJke Et&ntl
0-0. Na de thee veranderAe het 6pe1teelal, vas veel leventliger, door dg regen? ond-er-
'getekend.e wist zích leschut onder een Paraplu ven Iri6 Peereboon uit De1ft, dus kon ik
rustig niJn aantekeningen meken over deze Jongens, Ea,arven verschillende no8 el-s Junior,
o.l-.v,.-miJ nog gevoetbald. hebben.,Lnl[S nan de ]eidlng uit een toegekende strafschop'

. die Anèré fraei vist te verzilveren, naar kort tlaarop deed Den Iloorn tle Se1iJkDaker af-
tik-hen en daarmeèe Ías de kous ef op een kans nog die ale onzen kregen lxaBr ketgte vla
èe Paal het,veld weer in en zo kabbelde de vedstrijd near het einde. A.s. 9 melt 1s er
een fedenvergadering, (us a1s lnen nog iets te kl-a6en heefl over hoekvfagen of een kuÍl-.
tJe in het vel-d, dan Yerwacb ten viJ U ook op d.eze evond.. ;l

I"H Ffu.Blans .

Zondaq 6

rLoO uur nw r - IENS I
oveïige eLftaLlen ziJu vriJ.

Zeterdag 2 fiei !992 ou 6.30 uur verzaEelen op LENS. De bus vertrekt o:n ï.00 uur naer
de Bijhorst waar een ontbiJt vordt genuttigd daarne om t !,00 uur vertrek naar, Geltlrop
v&ar oItr 12.30 uu|wordt gevoettald. Daarne on I l-5.30 uur ga.an we door nae! l,laBstricht
lÍaar om l-7.00 uur een bowling toernooi plaats heeft IEet ean6.l-uÍtentl een koud buffet en-

d.a.anra ee.4 biertJe op het VriJthof. Yertrek neer huis om.....-......

De E+J-troffeé
vandaag een echt,e voetbeliefhebber. i'lerkeliJk altiJal aa${ezig, en Je kunt' hen altiJd
aanspreken. voor een goede enafyse van de ïettEtriJd. Vendssr det wiJ dhr. Pui§tèr ge-
vraagd hebben voor he! versleg. Meneer Puister ontzettend. bedarht.

IENS 1 - WIK

Varuuialdag stond de belangriJke wedstriJd tegen HIL op het prograrÍrma. 1 lunt uae voldoen-
de ou de na-couDetÍtie veilig te steLten. Op het elechte veld lIerd ond.er sonlere'weers-

"rri""àidiaà" ï"t-r+-r gewonnen van een EetÍg spefend IvrK. voor de rust. uerd.en er ver-'
6chilLende kansen aan LEIS zijd.e verspeeld, vet maar resu]-teerde in een 2-0 ruststanal.
(een bebeerst ingeschoten lingef van Blchard en een verkeLijk schitterenèe goaL vab
ïred ne een één-tweejte met Marco)...LENS speelde de 2e helft ninèer agressief vaarAoor-
HfK zelfs nog een paar spelde prikken kon uitdelen. Nadat de keeper van I'IIK eruit ge-
stuurd Herd vegens hBnds buiten het, sttafschopgebied verd de vriie trap. èie daaiuit
voLgcle goeil ingeschoteD door J€r:-HIIlem. WIK ueakte nog 3-I maar kon niet voorkonen,dat
LH'IS de uetlstriJd beheerst uits?eefde eu èat tr'retl zíJn 2e goal d.n,v. een goed. kopbaf.
De periode is binnen nu op naa.r de na-competitie eD pronoveren naar tle 3e -kfasse.

OPa Puister. 
' 

:

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SEI{IOREN ZONDAG S
SSSSSSSSES§SSSS§S§SSS§
UitslageD zondac 26 april
Aangezien de copy op zond.ag Íngeleverd nroest vord.en, varen de uitsLagen op het nomeDt
van schrijven nog niet bekend. Deze zul-Ien volgende week gepu-blÍceertl vord.en.

WedstriJalplogranma zoldqg 3 qei
5\31a05'l H. C. Michels

Llgslng terrein IIW: van HoogenhouckLeau 3ï,' tet: 0]0i32l+8361

BelangriJk ! ! clubscheidsrechters vol,Eend- seizoen.

Zoa1s al neegedeeld. op de aanvoertlersbiJ eenkomót van enige veken geleden, !Íordt het
voóx vol-gend. seizoen verBl-icht dat diegene die al-s clubscheidsrechter fungeren (neestal
vaÍr IrENS 5 t/rn B de reserve's) gediploneerd. moeten zj.Jn. Dit betekent kortveg det eIk
elftal dat géÉn bondscheÍdsrechter kïiJgt èengevezen, alleen Bel-eiti mag vorden door ie-
EBnd net een ( scheidsrechter ) dÍp]orira. DÍt geldt öus voor LENS 5 t'/n LENS B,



3ij d.e inschriJving van een Lsger te[n van de coEpetitie 1992/93 Ís nen als c.I.l1b ver-
plicht minÍmaal l- getlipfoEeerde scheid,srechtel op te geven. Gebeurt dit nlet alan l0ag
het desbetieffende eLfbal niet deelncneD aa,n de conpeti-tie. Het is dus van belang tlat er
uit e1k eIfts,} nininsal l..persoon (hoeft geen spefer te ziJn, ïeL een IXNS liè) voor
de scheidsrechter cursug voralt opgegeven. Deze cursus zal uit 3 les-c.q. theorleevond.en
bestaan, Niet al te veel dus, BiJ voldoende'anino zaL ervoor gezorgd vord.en dat deze
cursus, i.i.n. rle Jeugd, op LENS gegeven za.L ïord.en. Het bestuur en SEKO verlracht hier
binnen d.e efftal-Ien de konende veken over nagedacht gaat worrlen vie zich aanmeld.t, In
ieder geval voor èind nei moeten de personen biJ de SH(o bqkentl ziJn,

Irlr IJLL L LL Ir lrl! LIJ Llrb lJlrLb Ir blrlJLLbtr Ir lJ aJLlllJlJ l,ltL tJt)

Z IANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.I,ADDUI Z

ZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZLZZZZZZZZZZZZZZ
Uitslagen zaterdag 25 apri]. L992
nsD - r,ur,rs r. :-a (vr . )

Progr€.[mq zater4a& 9 rie1 E9?
Toernooi voor L,ENS 2 biJ VCS.

2 daags Toernooi voor LENS 1 biJ RVC op 22 en 23 mei 1992.

Namens nijn vrouv en niJ vou ik hierbiJ de Zat. selektie bed.anken voor de attentiers
die vÍj nochten ontvangen biJ on§ 2! Jerig huvelijk..

'. ïartel-iJke groeten A.Í.1.C. Spa.

VAN HEf, JEUGDIBONT

"t

ALgeneen kontaktpersoon: Pau] v.tl.Steen, Chopinstreat lO3, 2551 SV Den Haag.
' :' 1 telr 3970151+. BiJ geen gehoor: 397613" Arnold vtl. Donck.

I,letlstri j tlprograri:ma A-B1C1D-I en [Jeugd
Aíbe11en voor ond.erstaand.e vedstriJ d.en/toernooien alleen biJ PauI vd. Steen (39?015à) :

zo vroegtiJdig loogeliJk doch uiteïliJk de deg voor de ved.striJè/het
l-9.00 uur. BiJ geen gehoor bellen naar Arnol-d vd.. Donck G916fi2).
afbellen op de dag van de $etlstrijd/het toernooi op LENS (36613f.1+).

toernooi voor
fn uiterste nood nó '8

llfLa1 datun aanva.ng tegenstander uit/thuÍs terrei.n/veld san. k.l,ens.

Al_

A2

BL

B2

C1

D1

D2

D3

D\

El_

E2
Jl5

1 nei
2 nei

.1 nei
2 nei
l" uei
3 mei
1nel
2 nei
I Eei

.2 mei.
]. rDei
2 nei
]- uei
2 nei

30 april
L .mei
? Eei
l mei
2 mel
5 nei
1 nei
2 uei

30 epri]
l Dei
L meÍ
1 nei

Sport /speJ-letJesdag b! IENS (zie kopy)
rneer nieuvs op de troining van 30 april-
Sport/spe1letJ esda.g op I,ENS (zie kopy) I

LENS 82 tbuis v2/3 11,30
Sport/spell.etJesdag op LENS (zie kopy)
Kennemerstoernooi te Beversijk (zie kopy) B.f5(auto)
Sport /speLletJ esdag op LENS (zie kopy)
LENS A2 thuj,s Y2/3 l-1.30
SPort/speDetJ esdag op LENS (zie kopy)
I\rilhet&ustoernooi te'Voorburg (zíe kopy). 9.00(euto)
Sport/spelletJesdag op tEI,lS (zj.e kopy)
ltrilhel:nustoernooi te Voorburg (zie kopy) 9,O0(auto)
Sport / spelletl esdag op I,ENS (zie kopy) 10.30
vriJ zie, Cl-,C2 en D2
Die Haghe toernooi Oekenburgh (zie kopy) 9,00(auto)
SPort /spelIetj esdag op LENS (zie kopy ) 10.30
llMslttoernooi Vrederustlaan 9.1+5
Sport/spe1letJ esdeg op I,ENS (zÍe kopy ) L0.30
Ioosdu-inentoernooi l,ladesteiJn 9.30 (auto )
Zsaluwentoernooi Vredenburch(zie kopy) 9.00 (auto )
Sport /spe}letJ e sdag op LEI{S (zÍe kopy) 10.30
nAvAtoernooi Zuiderpark(zie kopy) 10. o0 (auto )
Die Hagbetoernooi Ockenturgh (zie kopy) 13,00(auto)
Sport/spefletJ esda6 op LBrIS (zie kqpy ) 10.30
Sport/ spelletJ esdag op IErIS (zie kopy ) 10.30
Sport /spelletJ esdag op IENS (zÍe kopy) L0,30

12. 00

L0.30

12.00

10 .00

10.00
11.00

9.\5
l-l_ . 00
10. 30
11. 00
10.00
9.\5

l-1. 00
l-I. UU

13. !5
11. 00
11. 00
11 .00
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E3
EII

ll
1
l}

1
2
lt
1

h
1
1
1
2

EE
ne
me
né
IDè

L
L
i
i
L
a

17.00
1r..00
1í.00
l-l_.00'9.30
17.00

Extra training op LENS
' Sport/6péUdtJesde(,op LEITIS (zie kopy ) . . ',

Ertra trelning op LEI,IS
SPort/spelletJ esdeg op LENS (zie kopy )-Delfiatoernooi Mozartlaan/De1ft,(zie kopy)
Extra training op LENS
Sport/spe1l,etJ ésdag op I,ENS (zie kopy)
Delfietoernooi '- . Mozartlaaí/Delfl ( zie hopy )
Extra training op LENS '.,
Sport/spelletJ esdsg op LffiS (zie kopy )
Sport/spelletJ esdag op LENS (zie kopy ) '

Sport/spe}letJ esdag op LENS (zle kopy )..
Vredenburchtoernooi Vred.enburchveg(zie kopy)
BMT toernoci flenge]o1aan (zÍe kopy)
Sport/spe etJesdag op LEISS (zie kopy )

16. h5
t-0.30 l

15.!5 I '

10.30 '. '
B.3o(auto )

'i.6,l+5
r-0.30' 8. t-! ( auto )
16.\5
r.0. 30
r.0.30'
L0.30
ra,l+5 ( auto )'9:30- -
10.30
r.0.30

E5

E6 néi
mei
nei
ne1
nei
mei
mei

rl+ 30 Bpri.l
l- nei

f5 L nei

rl-
Í2
T3

.00

.1,

.00

.00

.00

.00

Lf
9

t'l
11
1L
11
13
10
11
11

,00
.00
.00

0p zondag 3 nei aI vioeg op om op sBortpark Adrichen ean de Sint AagtersdiJk te Bever-
wijk een.leuk toerDooi te gaan voetlauen. Vqgr {e chauffeurs i6 er een routebeschrij-
ving beschik-b.ee"r biJ de leider. Het deelnernersveLd. is in tvee poules gesplitst zods.t
er ook finaleHedÉtriJ d.en wolden gespeeld.

Poule
Poule

: BW Den Bosch, Velsenoord., IINS en Voleade.u
: WV I 03 , lfVC , Swift en tle Keanemers .

De olening met o.a. de IiBNSvlag is om 10.15 uur. De wedstriJden dureà 1x25 ninuteí. Del
priJsuitreÍking is on t 15.30 gur. De opstelling is a1s bekend.
/.

- Í,ENstoernooi voor I,ENS B2
t-lier haèden ltiJ de gegeYens rn.b.t. het toernooi Hl1Len vernelden. A{fes was roncl.'He-
laas belden vriJdag en zatertlag tuee van de vier tegenstand.erB af. àoeken, zoeken,
zoeken....'vele telefoontJee er aan besteed. Helaes zond.er succes. We proberen nu een
nieuv r,ENstoernooi voor JulLie te organiseren o! 3r mei. Nu a.,s. zateràag een vriend-

. schappeliJke vedstriJal tegen A2.

I{ilhe1ÍustoernooÍ voor C1 en C2

0p zs,terdeg 2 mei een toernool voor Jullie biJ lÍllhehus aa.n de llëstvlietweg te Voor-
burg. Ver.voer is echt noodzakelijk. De tegenstenders zijn niet nis:
C1r Wilhelmus, KetviJk, DSO en SrLV - ;r

C2r Wilhefunus, KatviJk, nSO EN Vredealurch
De wetlstriJtten d.uren 2 x lO. ninuten en orB f\.30 uur vord.en de priJzen verdeeld..
!e opstellingen: C1: a.ls bekend tret R. KorftiekËr zond.er D. val. noof
C2: N. AfoBso, K. Azgaguen, M. Azoubai, P. Koo, A, NoLten, S. Rarrhiet, F. vd., post,
V. vd. Spek, J, BuiB, R. Hendriks, R. Niernat en A. Sen.
L,eid.ers: J. Slaa.ns en tr'. Schuurma.n. .

P's' F' eI HeddÍoui en M. Nahari uofd.en voorlopig nlet meer opgesterd.. wegens srecht ge-
dreg.

B]JZONDERTEDEN:

-eenwezig JUK0: F, Grens en P. vat. Steen
-gaarne ouders Eet vervoer voorl tB{S BlrclrC2rD2rD3rD\,E1,8r,86 en F3
-Iees ond.erstaande kopy eeas goed. door.
-geen training op 30 april en op I uei voor de D-selekt,ie ,(zie kopy )
-de opstellingen staan biJ het toernooi-overzicht hier onder.

Íoernooi-overzicht
Kennemerstoernooi voor LEflS 81

A
B

\



' r . {' .
Voor en na de. speU-etJesdag op 1 nei (zië kopy elders)
30 april gaan'Ju11ie naar Die Haghe rraar d.e.iègenstand
en Die Haghe. De priJ suitreiklng. is om 12.30 utr. 0p 2
standers Nootdorp, DSo, DWo eï H'tsH: 0m 15.00 uur is h
best en d.e opstelling op beide tlagen i6 a1s beÉeïà uet

Loosduinentoernooi yoor IENS. D3

Die Haghe en HMSlltoernooi voor IENS ])2

nAvAtoernooi voor LENS Dlr

,, . r ,, .. 
;,.,-,_, , ,l:

. een toernooi. voor_.LENS D2.. Op v
ers ziJu:..JAC, SVt35, sv Sohernen
mei,naar HMSH net al-s teggD- .l

et,tàernooi afgelopenl íoe Je
Y. El-akbi ,

t

rrni.^(

I

0p 2 nèi een iedèliJk sterk. tó'ernooi voor jul1ie.' Toch meg dit geen problee4 ài,jry voor
Ju]lie. De tegenstaDders ziJn: Die ïaghe, HonsélerdiJk, KMD én lloosduinen I Öe prijsuit-
reiking is óm Lr.l+5 uur; Veel- plezier .en (le opstelling,is tekend.:zoDd.eï n. Basào6!àn zie
ook kopy Zvaluwentoèrnooi op I eel ,''i i'a ' .: :'' : t,r

- !r, i.i
Zvaluventoeroooi voor D3 bp-.5 nèÍ

,.

JB, Jultie vonnen afge.lopen ) zaterdag d.e voorronde van het zvaLuventoeinooi . ,En Jar. det
tetekent 'd.óor na.a.r de finale óp dinsdag I nèí biJ Tè werve. De tegenstanders en ale
prijsuitreiking ziJn op. d.it Eonent nog niét bekend. De vbetbalbond verkt tlit nog uit.iii{e vervachten jrillie om p.00 uur op LE{S. Veel_ succqs hoor!! t .'...

Dl- en D2 vonnen ook het Scheveningentoernooi, Maar helaas voor jullie geen finales op
, mei zoal-s op Scheveniugen veral verteld.

t | )\ r,. '-

't trC

,t

len kort toernooitJe biJ nAVA. met als tegenstanders ..Ioor jqrlie: .Graaf wiLíen' rr'riic;.
crouvl-iet en nAvA. De ved.strijd.en duren 2 x 15 uinuten en. oro l 1\.oo.uur is.de'priJs-..-
uitreiking. De opstell-irg is aLs bekend uet A. Oosterveer van LEI,IS EL. i
Delfis,toernooÍ voor LENS E5 en E6

Ïn Delft aan de Mozartlaan organiseert Del-fia een toernooitje voor Jul}íe nèt l+ ved.-

: ,. , .'

't,-' .;

::"ii$:l rlan'2 kr10 niluten. De tegenstantlers | ,t
E5: DHC; Quick Steps, BEC en Delfia
16: wipioiaer, oer?ió, coo"àio:,à:un eu,ick Steps. -r . 

r'.-. 
.- .

Om l-2.30 uur is de piiJ suitreikiug.' De. opstel Lingen zÍjn,aIs bekenrl.
Vretienburchtoeïnooi,voor LENS F3

Eerst lekker uitslapen en tlaarna heerliJk een toernooi voetbalLen *t ui" ï"egeustaneer"
Vretlenburch, Lyra ' Tonegid.o en Wilhelmirs. Maak er een gezeliige nitttlag ven en ora f6.30
uu-r is het afgeLopen. De opstel-ling is bekend. !' -. ru,' .'.
BMtboernooi voor Fl+ op.3o april

-... : .Í-,'
lÀi ,.,L;r:

Toch nog een :toeruooitJe voor Ju1lié óp Koninginnedag öiJ oirzè buur BMÍ.' Dèn Hoórn", '';
WestLandis., NMT L en BMI 2 zÍJn er ook. 0ll 13.30 uur is d.e sluittng, Veel plezier en ,.

a]Ie[aal honeD hoor. opsteulng a16 bekend zond.er D. d.e Roode en net A. el Bousteti,

Sport spelletJ esda.g . SpoitSpel-t etjeedàg SportspelletJ 
""à"g 

. Sport spetletJ esdeg

Eindelijk is het dan zover. op vriJdag 1 uei woidt ae sport sÈel-leU eàdag gehoiden voor
I,ENS Dl- t/nT5. Het klubgebouu gaat peb oií 10.00 uur open. vanaf dit tiJdstip.is iede-
reen welkom op I,ENS. on 10.30 uur tro(.'teD all,e spelers die meedoen er uiterli.Jh zijn. i
oDkleden in een eigen sporttenue (ook elgen.èhiit), forrièren tdn .d.è, groepen, en'.de stdrt
on 11.00 uur.precies. De .6pe1l-etJes 6tae.n dan 8.1 kIear., Het ziJn: een skippy parcours j
het.gatenbord, het hockeyveld r' Jeu de boules, een fi:rrslàng . race,, het'blikgooien, een .-.
kruiptunnel parcour§' het tourrtrekken, thoucken, een'zvenbad. en'ba1k'en eèn luchtkus-.-
sen' oolí is er d.e hele dag een poffe.rtJe skraa.rn (een portie lbst f 

'1-,50) 
en een-grabbel-

ton (1x § 0,75'en ? x S f.,25).. Genoeg ,ingrediënten voor een te gekke*.dag. Na ieàere
drie rond.es épetletJes'-Ís er eèn pauzd'net tlearin wat te drinken.en..te eten,vau LENS.
Ook is er tiJdens iedere pauze (3x)".un ronde van het'rad .'u,n àvóirtuuii,. De.,loten zijn
tiJttens d.e pauzes te koop à f t,- per 'stut. Er ziJE per ronde.ieri sèbitterénder,pr_iii- ,

zen te vinnen. De opbrengst is'bestend voor de jeugdefdeíing. '

I



Na het spellenclrcuit fekker clouchen lra.arna on l-6.00 uur nog een rontle van het red va.n
evontuur Ís. ila 16:00 uur gaat de aliscotheek opea. l[s,tuur].iJk verl acbte! ïiJ ook heef
veeL A-Bl en C-k1es9er6 en senioren iD.onze irerfect ongebouvtle zasl llaterLoo. Een ecb-
te èÍecotbeek zou er Jaloera op ii;n. Ook gaat tle barbecue es.E. Er ig heel veel vl,ees
ingekocht. Dit 18 te koop aan de bar. De kosteD ziJn zo laag Doge]iJk gehoutten t.v.:
1 portie satÉ (tctp en/of verkens ) S r,5O
1 karbonad.e S 1,2,
t ha.nburger f 1,-
AILes geeerrreerd. u.et EtoÈbrooal en piutlàaaue. De D-E-F:k1Èssera komen het eer8t,aar de ,

beurt. l,Íear ook voo! tle outleren (.1-n-C-ftasser6, oualera -en senloren) is er daaJaa nog.
genoeg te eten. Om 18.00 uur is vervöIgens tle viJfdé e! tevens lÈatste rontle vor. het
ràd ven evontuur. fl€t kBn eIIe[aaI uiet op. DaarDs gaat de dlscotheek veer Íerder en de
IarDecue b1iJft gezeLLig aau tot rs-eyond.s 18at. NogEaa1s Íedereen is velkom., Neem aI-Le-
Ioaal ïeL wat geld mee lrant het rad v.tn avontuur, het barbecuevleee, tle poffertJee, de
graltelton etc. kost uou eeD.oaal rat geld. Heel veel plezier eu riu alvsst een voolal van
dan](t aan tle or6anisatoren en de helpers op deze dag. Voor ons is het nu a1 geeleegd.

:,i::::iï:1::3:s=::3i::r=:i:::39==:3::::,i=:**Ls-:=:11::1=I:-:====
Geen training olr

Otrr tle oad.ersteantle tlageD vervalt de traÍning:
-ilontlerdeg 30 april voor tle D-Belettie
-wiJdag l nei voor Ae nlet geselekteerd.en A-
-dinsdag 5 nei vbor ile D-sel,eHie

De overige treiningen gèan normaal door.

en B-klessers

Velalen in reparatie
Na ale traiDingsstrook gaat nu ook vel-al 2 io reparet,ie. Op voensdeg 29 april begint de .
gemeente ean het laDg gehoopte eD hoog Dodige grote ondelhoud.. De }ovenl-eag ïordt af-
gegrav.en en er korb eed betere (hopeliJk) voor terug. l'íet ing8íg van 2! april'ls bu rlus
ook velal 2 naest de trainingsstrook TerboèeD gebieal. frainen op yelal 3ttt

I.íerokkaarsealaA op Lmi6

0p -zondag 3 nei ig LEIÍ§. in bezÍ:! vaE d.e Maroktsaanee geneenschap. On. 10.00 uux !rcrdt er
wat gevoetbalrl door Marókkeense tea^Es. Daan'na veel gezelllglieiè, Marokkaens eten en
diverse VfPS (o. s . anbaseqtleur ve,n Marokko , I,lerokeauee W-stations etc . ) in ën r.onti
one.clubgebóuw. t s-Midtlegs Dog eeD finalevedotriJ tl oE het ks,Epioenschap van. Nederlentl.r
Het belooftl een heLe gezellige dag te vorden. NatuurliJk ziJn ook de LENSledep ven , .
harte veLkoitr op tleze tleg.

BedankeD sLB }1d

Aan het eind, van het seizoen tèsluiteu er altiJd vel een paar Jeugtlleden om uet het
voetballen te stop?en, 'IíiJ ua.ken Jullie er op attent dat aLs Je lri} stoppen'rnet voèt- 

,

bauen dEt Je dit voor 31 mei qcbrifteli.lk door noet geven aen Paul vd. Steen, Chopin;
streat L03, 2551 SV Den fla.èg..Doe Je dit later alan bliJf Je biJ de yoetbaltoDd a1B l"id
verrneld stea.È en ben Je ooE over het seÍzoen rerpLÍcht kontributie te betelen.

Overscbri,lven near/:rau eeD èDtlere vereniaing
Enkele Leden rrilLen bok aLtiJd ïeer hun geluk gsan beproeve! bij een andere vereniging.
Meeröere Jeugdioetbellers (zoale nu aI bliJkt) echter na,ken ale oyerstap naar LENS.
Voor beide groeperingen geltlt tlat Je een overschriJvinge fomulier noet halen blJ de
vereniging ïae,r Je r'iIt gèa^D i'oetba -en ín het nieuwe seizoen. Dasrna invuLlen en 1a-'
teu tekenen doór èe ÍerLatend.e verenigÍng (titr ons Paul vd. §teen). Deze tekent .pesals de totèLe koDtrÍbutie eu/öf eventuel-e boete is betaEld. DaarnB Boet B1les voor 3L
nei ingeLeverd vortlen biJ tle Dieulre vereniging. Ne 3L nei behandel-d. de voetbafiorxl-- geen
overscbriJvlugen neer. Wat veraler belangrlJk is, is het volgende:

r
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-het is pes toeges-taan om te trainen en/of te voetballen biJ Je DieurÍe vereaigin8 ne-
dat het ovèrschriJyingsfornulier getekend. en vel- d.oor Je outle vereniging is ingeleverd
biJ Je nieuwe vereníging. Daervoor is. het dus verbod.en door de voetbelbond.

I{ieuïe l-eden gezoqh .

De afgélopen ÍÍeek hebben'we de ba.lans opgeroaakt voor hbt kouentle seizoén. ZoalB het er
nu voor striat beginneD ve Det: 2' A, 2 B, 3 C, L D, 6 X en 3 F tea&6. Een respectabel-
aantaL. Zeker . vergeleken net ale andele verenigÍngea in Den llaeg. Íocli zu]len we er
zeker ln de A- B-kla.sse enkelè ,spelers biJ Boeten kriJgen.ond.at ve ve1 heeL gr€ klep
zitteD iD het &antaI spelers. Dit geLdt zoïeI kríal,itatief voor ons A1 en Bl (bgpefiJk
biede regionaal- ) a1s kEantitatief ter es,nvul-I1ng van A2 en 82. SlEciale s,analacht moèt
ook gaen richting keeper6. In beid.e kfasse (A- en B) noeten we el nog ééu keeper biJ
kriJgen om lekker te kurlnetl concurreren en/of on een blessure op te kunnen vangen. -
Eeel bel-arg.rijkl I NatuurliJk kunneD IÍe ook in de C t/n F-kfasse (voorel- de taatste) , '

nog nieuïe spelers gebruiken. Een verzoek vaD ouze kent richting onze JeugdspeLers en
de. oudere om eens goed on je heen te kiJken of er nog. Jo4gens, zij die volgend seizoen'
biJ LEI{S vÍlIen korneÉ voetballen. Laat ze gerust eei6 kontakt' opneiren net Paul vd.
Steen (39ï01tL) of F.red erens (3635It8). Iatuurli;k nogen ze ook eens langskomeD op
LIX,IS op zaterdag (overdag ) of op d.e naantlagavond.

Vier tegen vler
De opkomst was natig. Beide groepen hactden 2L speJ-ertJes. De strÍJd \ es hevig en na
1 U2 urlI voetbaLLen had.den ve de ond.ersts,and.e viDnaars:
D-klasse: E. Akar, R. Nienat, Y. Etakti en A. Akkabi
E-klasse: N. Akkabi, J. BrittiJn, J. Guenoun en A. Oosterveer.

Deze vÍertall,en vertegenwoorAigen ous biJ ale afdel"ingskaniFioenschappen. Voor ale E-k1ss-
sers is dit a.s. r.ri.J dag a] on 17,00 uur blJ de SV Nootdor!. Verza,melen om L5.45 uur
op LENS. De tegeDstenders ziJn: A"cbipe1, DUNo, Quick en Verburch. 0E 19,20 uur is het
afgelopen en d.e winnaar gaat Daer de finale op 20 roei. Voor de D-klassers is dit op
vriJdag B nei biJ KI!íD. De tegenstantlers ziJn: DSW; DIJNO, Postalia, Laekkwarbier en
DHL. Meer nieuvs volgende veek.

Nieuvs over A1 en 81.

De vedstriJd ADo- BVC is iru0idde16 overgespeeld. Missèhien is Al- a1 kar0ploen, Misschien
EoeteD ze een besLis singsvedstriJ d spelen, MisschieD aL op 2 EeÍ on 1l+.30 uur biJ DHC.
We zullen iedereen zoveel mogeliJk op ale hoogte houd,en. Misschien aL via een speciale
bl-adziJde achter in deze LENSrerrue. Zo niet Iet,da.n goeè op; of,bel ,even naar LENS.
L,INS Bi nioet nog even vachten. DSp en Olympia rooeten-onder-ting'íog ultnaÉn wie tegen
LENS gaat speLen. WaarscbiJnliJk kont Bf op 9 nei binnen d.e lijnen. Meer nieuvs voLgen-
de week. BliJf voorLopig goed d,oor trainen eD speLen. :

Drievliet
ALle tealrs (Dr: t/n tr'5) .inventariseren moneriteel ueLke spelers neegaan op 6 ;uni naar
de Drievliet net LENS. Jongens geef Je z.s,n. op bij Je Leid.er door betaling van
l1,,-.0p10IDeis1uitde1n§chIiJ1,'ing.Ni.et,vergetenhöor..'.l'.1,j''...'"'''.

Iest toernooien nei L992

0p Ae vol.gende dagen h, ebb-'en ve nog toernooiea voor onze Jeugd. IÍatuurliJ k kan er aL-
tiJd nog een toernooi biJ kbroen óp het laatste noment of een toernooi niet doorgean.
WekeliJks goed in ale LENSre.\rue kiJken i6 ons advies; È :

Ar: t6l5 en 2315 "
AZz 915
Br:. 23/5
l;2. 9/5 en 3!15
Cr 9/5 en t6/5
CZz )/5 , '

5,23/5,26/5
, 23/r, 2B/'
ea 28 /5
, t6/, en 28/5
, t6/5 en z\/5
, t6/5 en zt+/5

ELr
T2:
E3:
El+:
E5:
E6:

ol
9/
9/
9/
9/
9/

5

5

5
t..

1



DL: 76/, e
D2: 9/5, L

D3: ]-.615 e
t\z 2\/5

ZATERDAË
14TlENSDAE
ZATEÉDA6
UJ{]IEI'ISDAE
ZATEF:t'At:J
UIOEI\.qDAE

Het laatste nieuws:

SVEI,IGEE
LENS

C}U I CH 5T
LENS

F65

.480 AZ
HIJNSB. BI]YS

- LENS 14 . i(:) Lrur
- P"E"S 1?.0O UUR* ' LENS 14 . trr-) UUF:

- GUIEH ÉT 19,OÓ UUË
- LENS 14 . f,I) UUR
- SVGI,.IEEE 1 9. OC) IJUR

en
en
en
5

23/5
30/,
30/,
3015

n 23/1
61, en
n 2141,

É
I
.tJ
1ó
30

Tt: 9/5, t6
r?l 9/5, 16
13: 9lr, tG
Ft: 9/5 en

/5

30/
, Fr: 9/5 en 3o/5 ., 

:

!e aninro oE toernooien te organiseren zeker voor A t/m C-e1fbal1en biJ veel vereni-
gingen is nauvelijks ueer aeEwezig. V&ndaar een beperkt eanbod uittoernoolen, WiJ zu1-
len toch proberen íog zoveeL mogeliJk toernooien te vinden voor onze teams of onders
organiseren wij zoveel EogeliJk vrÍentlschappeliJ ke r+edstriJden voor Jur,ri", i
LENS F3

HLIlo kanpioenen. Na eerst hèt v.C.S. toernooi te vinnen eine het bij J.a.t,. veer
geaf. ge1iJk met Laakk!Íertier te eÍntllgen en op penaLtlers vinnaer van het toernooi.
Prima Jongens, ve gaan het lÍeer proleien zeterdag. 0ké.

PRBGEAIïIíA NACOMPEÏITÍE ,EERSTE KLASSË E-ZATERDAG - 
".. 

,

PIE Ï
I"IEi
tíE I
I'IE I
HEi
I',IE I

199?
1992
1?9?
19??
t 9?2

FHilIHilTIE EF ilEËH&T]flTlE "????

HVCA2 2_
CILYMPYA O

u
-t

Dus lreslissíngsrr,redstrijden'voor rt1 en 81-

[-EHS
LEN§

Hï
A-.fl

IEu E1

ft?fr il
Waar en wanneer wordt deze week bekenrl-
7ie publicaties in de clagbladen .en in ons clubgebouw
Bellen tmar LENS kan ook met íngang van woensdag 2g apri[.:..
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ALEEMENEà'' LEDENVEBEADEEING l

agErrla voar de AigEnlerre Ledenvergadering,
t'11 aandag 11 nrei '1592. Aanvang 21.00 uur.

lJperríng,/Merleclelingen

te houden oF i
I

1
:

l ^,i , i, :

2. hrgekontelr stukken.

3. Vaststelling notr-den jaaruergadering d.d. lE decenrber 1951

4. MederlelÍrrg fnrmatiecommissie.

5- Medetleling te voerEtl heleid.

F y* N*r*g bestttur.
I

?. MerleÉelitrq van plaatsgel-rarl lrebbenrle henoelnitrgen in kommissies. '.
(

I

E. Fiondvraau.

,S.SlLtitittg.

[E TE KIEZEN KflNDEAAT BESTUUHSLET]EN.

,Vt]t]HZITTEÍ1 .KEES VAN OEB iNJILK

'prNMr.tGIvrEESTEH 'ABTHUR BE GHoDT

t

. &',

I
i!

T
nI

l

SEIHETAHIS

ALG, ZBKEN

.TEEHN. ZAKEN

,WIM KI]UWENHDVEN

. ,AI] IUHET

, FHANS VÀN I]IJK.

IJ
I

W I{ilHIET I5 ffiEL&NEHI.jH.

l.'T- rtrn'rr lr ltrlHII TJtrbII.IUH.



DE IENSREWE :

WEEKELAD VAN DE VOETBA],VBEI{IG]NG LENS

65ste Jaarsans numer 3;;*'ï;i ;;à; :' -'.. -.... " :...:títtlrtÍ*t**tí lr*****n,r***r*íi*ti*í**xrirfu*iltrll*rt**lrxIl+*rn****ri*x*r§**rtllfillrllltill**lltlfr{tlttllí
A-1 KAMPI oEN: een voorleeld voor onze club I I I

Het Bestuur feliciteert . spelel:
A-1 van harte met de Seleverde
Luut hoogtepunt bereikten. llet
stimulens voot de gehele veren
beleitlsplan - LENS terr:g near
het bestuur een groot genoegeu

resultaat heefh opgel-evertl'

van de redBctie '

s, trainer, Juko, begeleiders r . oud'ers en supporters ven
-preste.tieó óit ieizóen diè af§elopen zeterdag een abso-

;;;;";" beschou\Ít dit karpibenschap ars een SevefediSe ,

iging en een uitstekend SetlEed Eonent om het'liq:'Y"
àË aË n..." - Ín de schiJnverpers te zet!e!' Het doet
vast te kunnen stellen d;t hei JeugAbeleid eetr prdcbti8'

Het Bestuur.
,tl

Mercel Apontówei1, Ergin Aydogdu ' Ito Bernadina Jeffrey Diuae ri, Don Heins, 'Patilck Ult-
zert , Danie1 JongeJau, DannY LagerHey ' Dennis l,8JBers, Deflnis Pool' Rob Tur, Martin Vis;

ser, WiLltem Lut, Robert Pronk, Machief va,n flen BerB ' aanvoerder Jin Speans , treiner
Emiel Gans ' l-eitler IYed SPa, greDsrechter J.W. de Bruin

PROFICIAT MET JUL],IE KAMP IOE}ISCHÀP

,i i

Het verslBg van deze enerverencle, zenuvsloPend.e; sidderentl spannentle ïedstriJd' vintlt
U uitgebreid eld'ers in deze LENSrevue ' : :

I Tevens iLlen lriJ lang§ aleze veg ook de organisatoren van de Jeu8dspel-dag op 1'roei'

conplinenteren ruet de r""i atn àoua.i georgaii eerde speeldag op LE'IS ' Het was een 'nÍet

geringe opgaef om, urn""Àà àe rËeen,-het-p'ogrtà" aan te' pessen' Een lrare hulde voor

aleze mensen. De Jeugd heeft een geveldige tlag gehad die ziJ zeker in.lengte ven degen

veten te herinneren, .ra rret ts góeo toeien op LENS. Zaterèa8 L aleed in de eerste ved-

striJd van un. n"r"orr".r;;; ;;"E;-;r;I",-""r-r,-[ ,rit=rrs in een uitwedstiiJd'biJ SvGl'l-

GEB is een goea begin. sukseÀ verder Jongens van de Bruin, ook zondB8 t heeft de laatst(
we6striJd in de regulies competitie eiop zitten. Een 3-0 overrrlnning biJ de Koni-nk1iJke

H.V.V. Een goed einde, vat rèsuLteerde in een 2e plaats achter kaBPioen D.S.o. Nu de

Daconletitie. Het pïogfar Ine voor LEIÍS.in.dezp comletitie is nog nlet helenaal duiaeliik
De data ziJn in ieaer S"val op iO'"":,, 1'f :nei en'àl+ nei. Dè éerste speeld.ag is IENS

vriJ. Den ïordt de veaJt,riJd iitC - sviv gespeeld, De uitslag van aiie vedstriJd bepaalt

t"gËn ,,i" een v&ar llNó;;;t spelen, Iig.r, O"- lftlSr"vue rin de 
'aten. 

En het hoeft naluur-

lijk geen betoog dat "ij-àn n"i.,rr"lj.Jk de spelers rekenen op eèn geweldige st'edà van

alies-en ieèereen die een beetJe I'EliS FleYSeI 
heeft'.

a

LENS TOP TIEIi MINI VOEÍBALTOEBN 00r 23 MEi 199?.

0p zaterdagp.í ddag 23 ureÍ 1992 zal het eerste.ToP TIEN MINMETBAL,ToERNooI o]) veld 1

ven start gaan. En als het aan de organisetoren van tlit toernooi figt' za1 'alÍt het bé-

Bin moeten ziJn van een nieuve traditle- Aen het eÍad (en misschien ook we1 aan het

begin) van ieder seizoen zull-en een tienta] te8n0s bestaende uit viJf veldspéIers 'en 'een

keeler op een hal f veld uitEaken vie zich dat Jaar het beste in alèze spelsoort mag noe-

en. De vedstriJ den op tÍ'ee veldJes oP ons eerste velè beginnen on eirca Ll .00 uur en

eÍndigen rontl zonsond.ergang. De lnschriiving voor deze tea.Es - steBt open voor alle TEN,S-

senioren; conbinatie va.n senioren uit vevscbil]en'le teans is ook EogeliJk. De ofgBnisa-

tie is tbuk d.oende een víJftal aansprekende te8[s van buiten LENS aan te trekken. Naast

het sportieve 6edeelte zal d.e Sezelligheld centraa] staan biJ dlt evenerBent. Daaron is
naast èe teams iedeïeen uitg,enotligtl die"zin heeft in een aantsl spetterentle vedstrlJ aIeE

en een bruisend randgebeuren. De nieuse evenenentencommi ssie elsmede ate barconnnissie

heblen hun medewerking toegezegd om in ieder gev81 voo

goede nuziek te zorgen.

De kosten van inschriJving bedragen per team Í 35'-

lnschrijven tàï aoor een' ie.iè]bontJe te plegen naaÏ:
Arthur de Groot' 01TI+9-12020
Henk l{oppenbrouvers 070'3632810

N.B. tle eerste inscbriJvingen ziJn ai binnen:

r een voortreffeliJke barbecue er

-1-

,1 ,



LEN§ 3, l+, 5 en B zondag
vcs
Ministerie van Defen§ie ..

23 rleí :r992t een avoncl die Je

rioor het luttele betlrag ven Í
(.tnc]. 2 eonsunpties).

Iedereen is lrelkont I I

extra kah men terecht

'Diet mag

L0,- pe"
Eissen !

persoon biJ de barbecue

ieiwiJl buurnei VIOS het voor <Ie IIC-cup opnal tegen Celeritas , . ve-xd biJ IENS door de A-

selektie olv Maarben pittig getrs,ind en ook o" jör,eun" .van híe1 -Gans verdeí nog-een- '

ir.iJ"t""i,voor de tèranerrjre wedstriJd tegen ADo A2. rn. de kantine ï'er6en 
'le 

laatste
vàortËrelei"een *ètroffén voór de Sport /Spe11etJ esaleg voor DL t/n I5_. waterLoo was her-
schapen in eàn fàntastische discothàek en de tafel Eet priJzen voor het Bed van AY9"-

ioro'r"g er eveneeis fahtÉistisch uit. Niets kón er meer uis "gas,,.... echter.toen ik naar

huis ging, trleek dat de véergoden de LENSreTue veer eens nÍet.hadrle4 geLezebr Itr9t !+-
i."i tËg"iilr. kwa.n.het near bàneden. De au4ere norgen. (vriJdae) vgrd. niJ al snel duide-
íiJt aà1 dó kraan de gebëLe nacht ha.d open gestaan eí ueu boven niet voornenens was he&

".rót 
aiaht te draalën. ZeLfs èe perfecte grasmat in uiJn tuin (Geureente korn gerust een

x""" xiJi".l tertoonde enkere p1àsseu. Toen is s-mitldags o! 1ENS kwa,n bleek 6at ile orga-
nisatorén ook dit probleem perfect had6en opgelost en in Ae kantine en _ale disgglbeek
Í8,S ,het een. tl.ru.ke van belang maar bovenal erg geze].}i8. Aangezien ook tle weergod'en hun.

i;"riàre-;".;ten toegelen,-besLoten zij tle zon in 
'Ie 

striJè t:-1:"p:" en kon ook de

tarbe"geldoorgaen. Ioi.t""i in dé avond bleef het onrustig op LENS, Een voord van 6arik-

aa.n de orga.nisatoren "oo"-àu-p"ifucte 
orgs.nisatie, ZaterOagnàrgen boe6t ih tii 'rtoevalrt

,reer er.en-dp LINS ziJn, en dàr trof ik À. ,un""u die s-hidatags oE 1l+.30 uur op het
VE1g terrein de,beslissÍngsveditri3d tegen. ADg moesten speJ.e11. SpeJ-ers, tr€'inerr leitlei -

.í!ren"re"nter, liepen ""i g"=pu,noàn 
_ 
rontl en nadat ook Donny lIeins aan 'tefe1 had Blaats-

g"r,óoiu, werA er: opvàItend stif en veinig Segeten. s-niddags uiteraaral ei veLe LENSers ,

iet ruiJ, aanvezig bÍ5 èe -weclstriJden op-hàt velo terlein. Bl- roe8t ziJn rn'eertterè in
.iDSg eriénnen, helaas het was nÍei anclers. . Ds.&rna de wedstiiJd van AL tegen ADO' In een

; slannende en door.,beÍde pl-oegen net volledige inzet gespeeld.e veÖstriJd;.vas het uit-,
,eindelijk LENS die aIs overwinnaar uít de striJd klÍarÍI. Ïn de eerste hel-ft van dè tèr-
flenging ïas het Donnpi Heins èie 11et een uitstekentle kopbal IENS op een 1-0 Yoorsprong ,

lreàUt. ADg ïist bet net niet te vin,len, dus IENS AL KAMPIOEN en uíJnsinziens t.erecht,

.I.lim van Laer. Ook zaterdapiddag de eeiete vetlstriJd van, Zaterdag L vool de na-koÈpeti-
'tie. Uit tegen StGI+-OEB wàrd een gel"iik spel behee,Lè (l+-\) en aangezien ook de concur-
renten gelijk speel6en (PC5.Crouvfiet 1-L) denk ik dat tie Zgterdag goede zaken heeft
geèaan. 

-Wanieer U dit feest heefb de zeterdag ziJn t'weetle .wedstriJd eï reeds ,opzitten 'i
i*" r". àateralag spelen zÍJ uit biJ Quick Steps. Supportdrs ziJn van harte velkom.

T,ondaé 3 nei de l-aBtste veóstrijd van IENS f Zouulo voor de conpetitie. Uit'bÍi ÏwÏ :

veral er gedreven gespeeld en een 3-0 overwinning behaald. Aangezien HBS net 1-0 van i
àviv "i"Ï-t" vinnËn i sctrokeffect konst L. v. n?i?) verd LENS vinou" van de derde perÍo-

:.Ieentveed'e1nd.ecoEpetitie'zoa1sdezakenerDuvoorsteanbe8lntas.zondagde
; naconpetitie net tte veàstriJ.d BTC-SVIV zodat I,ENS 1 even in de !Íachtkaner lDoet in af-
" vachting va,n de uitslag. n"it"", zo belangriJk is dat niet aangezien ve zoveL tegen 3TC

als S\rI,Í a11es uÍt de Éast hoeten haleh or de allesbeslissende ved§trijd tegen de $in-

"I"r-""o àe nacoupetitie van ale l+e kLesse b (Den Hoorn/HOEO/DI{0 ) te k1níen spelea en

te,.... . KortoD spannende tiJder voor LENS en nog eve! die ats geheugensteuntJ e:

MAAÏDAG 1} NCl AATVANG 21.00 UUr AI.,GTX'íENDE I,'EDEIÍYEBGADENING ulEt A1S bE}ANgTiJKE 4gEN-

dapunten VEnKIEZING BESrUUR. en te VorlREN BEi,EÏD'

iENS periode 30 eprif tot en .net 3 rei . l-992

'W'. Kouvenhoven.

ziét u het óok 2o.....',!l
ariereerg! meale nanena roiJn netlebestuurs feden tle ueest.hartelíJke-felieits.ties naer A1'
'In een níet fraaie, ,aur zit dur"dende besfi ssíngsvedstrÍJ d tegen ÀDo verd de felbegeei-
iàe prdruotie bewerkstelllgd. Dat.hebben ve in ieder gaval. binnen! Het.IÍas voor de tïee-
de 

-keer dit selzoen, dat ik À1 aan het verk zag en lk uoet zeggen met plezier' Keiherd

"""x""a 
wist Aa een redeloos ADo grotendeels ontler druk te zetten. Een fa,ntastisch !

ko1ektief vas o! het perfecte Veío terrein bezig het ' kabpioenschap binnen te hàLen.'
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Geen, enkel protest kon daar veraDderÍng in aenbrengeD ' HeerliJk om te zien, boe een
èffta1 D'et zo'n bezieling uet tle voetbalsport bezig is. Niet fraai, r^ÍeL uiterDate
àportief en met een geweldige inzet. P4onotie is tlan ook dik verd.iend. en zeker een
öonpliuent aan tuiel Gans is beslist op ziJn pleats. Hier is uitstekend verk verricht.
Afgefopen zondag kvau ik Joop otlenkirchen tegen, e1s coech van een uiternate gezellig
tennisteam: IBAME L Joop noest wellsva&r met een ned.erlaag geDoegen nenen, boevel hiJ
àoa1s gebruikelijk het hoogste voord had. Erren Íllosoferend over àe toekorost van IENS
rerd. het niJ a1 spoedig ttuièeli jk,. do,t ook Joop het zien zltten....., Toch éen hele
prettige ervarlng zoiets te hoïen van een uniek LENS-lid. Ns&ens heel LENS weng ik
Joop een zeer spoedig herstel toe vsn ztn §lepend.e bLessure. Voetlaflen is vool' hen .. .

over, Daar er zÍJn nog tal.foze spelletJes biJ hen gratis te leren...." Goed' even voor
de védstriJd van A1 kïem ik binnen bíJ èen 0-2 achterstand van SL in een beslissings-
vedstriJè tegen D.S.0. Een hs,rdverkend 81,.dat zeker'. Echter zonder echte overtuiging.
Een enovne pegef à Ia Jonk bracht BI vlak voor tiJd veer in tle race. In de zenuvslo-
pende slot minuten vas BL zelfs nog \'Iak bij een yerl,enging toen een ultien.e poging op

'de paal beland.tle. Ja,umer Jongens..,..l Vol§end seizoen A1 op regionaal- niveau! En B1
op'herhaling. IENS Zaterdag zag kans vLak vool tijd de nacorapetÍtie spannend. te houden
en zondag t heeft de volgorèe van de nacoEpetitÍe in eigen bantl. Ik zie het hel,emaal
zitten: u ook""'!l?? 

Erans var, DiJk.

Kon, H.V. V. - LEIÍS

De laatste conpetÍtievedstriSa, En dot verd het ook, veer varen er nisschien nog uen-
een die d.achten ds.t zo'n laatste wedstriJd eeh voetbal-show zou wortlen, dan haddeu ziJ
,niet heLenaal gelÍjk. Het vas. veL een uedstrijd waarin LEITIS heer en meester vaé en vear
IÍW eeu sLappe pe.rtiJ op de onÈzettend slechte nat legtle. hedJe Spa; dÍe zaterdags
nog het verd.iend.e ksmpioenschap van de AL vierde scoord.e tvee naaf, dus die kon ziJn
feestroes nog even vasthouden. En toen vas het rust. TerwÍJ} verscbil-l-ende supporters
een ttrankJe probeerde te kriJgen in de door I.,ENS bezette ka.utÍDe, vief het ons op dat
menÍgen aI rÉb ëe gedachte biJ tle De-coDletÍtÍe zÍt, l-aten we alan hopen dat de in6te]-
lÍng een heef stuk teter Ís, niet d.at ve daar aah twiJ felen oYerÍgensl Het enige hoog-
tepunt in de tweetle hel-fb vas het doelpuat van J.W. ale Bruin die er een patent op bfijkt
te hebben on altiJd in I te 6coren. llindstantl 0-3, vaard.oor een verdiend.e tveede pleats
verd, bereikt.

De E+J tröffée
'Wij ven Ae redactÍe hebben de verantwoordiug van deze Jaatste ïedstriJd ueaï op ons ge-
nonen. Natur:rl-íjk hsdden ve een goede IeerschooL aan o.f dÍe mensen die on6 voor gihgen.
Yolgende lreek vordt ale.eind.stand gepubLÍceerd vBn tle voetbs.fler ven het Jaar. Egn klein
.tipje van de s1uÍer kunnen ve vel oplichten. Als Je bet guedraad van 1600, 291 neeDt
kon Je op een rugnruDríer uit eD Juist dat is de virrnaar, p.s. oplossingen kunt U ÍnIe-
veren biJ de redectie, de vÍnnaar st&at een verrassing te wacbten.

Red.

600 maeM l Waarvan driè bi j LEI'IS B ...
BiJna tvee seizoenen lang moesten ,,re het elke veek e,anhoren: nog vier d.oelpunten, dan '
heb Ík er 600. Tot het monent dat we thuÍs tegeu Zoeterheer 6'peelden. foevallÍg ïerd
hij in de tweede hel"fb rechtsbuiten Eeplaatst, En vat eigenLÍjk niemand verwachte, ge-
Deuroe: n:'J scooroe ax rhad drÍemaal kunnen zÍJn). Dus, hiJ moest er'irog t.,ree. (vet rrej
ook 

"egeLmatig 
van hen hoorden) Tot ik vier veken geleden op IÈNS kwanr. René, riep hiJ:

fk hoef er nog rueal één. Ik mocht iB zat. 3 een strafschop nenen. En vet denk Je..,...?
Ik schoot raak, HiJ vas zo groots al-s een aap, ft{ee rÍeken l-ater speelden ve uÍt tegen :
SEP. fn de tveed.e helft kregen l{e een strafschop mee. Dus biJ Iook ziJh kans, Na.eerst
nog licht snekend in de richting van d.e aanvoerd.er te hebben gekeken, die roet een lets
huiveyend hoofdknlkJe ( Zoeterneer thui6) zljn toestemnÍng gaf, stormde hÍJ neer voren
en l-egd.e de bal bekeken in de l-Ínkerhoek. 6oO Mindel-iJk. En ve moesten het affenaal
areten. Jos l.Iitting, er zijn nÍsschien nensen op LENS dÍe er meer hebben gescoord. Er'
ziJn ook mensen d.ie er wat Lichtzinníg over denken. Ik denk (en net uij nog vele ande-
ren) dat dÍt een hele bÍJzondere prestatj.e is. Ik geniet valÍ uensen zoals hiJ, die zo
bezeten ziJn van voetbel, dat ze dit all,ersao,J. blJhouden, l
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Ik, en ik veet zeker d.et ik nede namena I,ENS 8 spreek, ben er heel erg trot§ oP''de,t':l''
ik nog steeals net Jouv kan en neg voctbal-Ien. Jos, heeL erg gefelÍciteerdl Eet Je pre-
stetie. Ik hoop, dat viJ.nog vele veds-iriJden met elkaar gean voetbellen. Op near de

"SpOBTSIGI,IAAL'| , het sportprogra&ua ven LoketeL Rattio, besteedt ledere zondagj véeJ- aan-
dacht as,D èe voetbalsport, WiJ breugen niet alfeen live-reportage§ van FC Deo {eag en.
het KN[B-voetbal, raaar ook tle due].s in de HVB gtaen in onze belangstelling..Naa'st liÍe-
flitsen op de zondagrliddag van tïee tot ongeveer kuert over Yieï brengen wiJ:
16.00 uur alle uitslegen betaaLd. voetbal, KNVB- en Hf8- zondag &- da,mes ( lantleliJk)
1?.00 uur het ïekeliJkse zeafvoetlaL-overzicht (rnét intervieuws )

1T.30 uur het zaterdagyoetbal-overzÍcht (KIiM, KyB,'Jeugal & da.nes) (net intervieuus ) ,

ió.óa "u" het zoudagvóetbaL-overzicht (tr'c Den Ha.as, iNvÉ ' IÍvB 6 èemes (IàndeliJk) l

Verder U-ikken wiJ iedere,vriJdagavond van 19.00'tot 20.00 uur vooruit op. o.a. het
voetbalweekentl net trainers uit'Éet Ilaegse voetbalveràttl3 e. En nlet te vergeten maan-
dag t/rn zaterdag in ale oclttend Editie tvwe sport-iteus met de gport van tle avoDd. daar-
voor eB een vooïuitblik (tussen 7.15-7.30 en T..b5-8'00 uur). De inhoud ven tte vriJdas-
en zondegprogre,Dna r s: vanaf voensdeg op Lokatext pag. 2)8, ... .

-op tte (Eaagse) kalel, 92.9 rM
-in tle etber op freqentie 107.9 m.{ (op portatle- en eutoÍadio |theleuaaf rechtsl') : *

-via TV kanaal 2 (vHF) (KabelÀreDt/Lokatext )

El-ke zèterdag en zondag vauaf ca. t8.30 uur alLe uitslagen en standen van de KIiIVB ' iíVB,
LanèelÍjke Jeugat en ds$es op Lókatext (paglna's 6?7.) (teretext-toestei ) .

"SPOBTSIGNA-AL'' ,.is overigens nog dringend op zoek naer [edeverkers fsters voor tle re-
dactie op de zondag. Wie beeft tiJd eD iriteresse or op zoDdÉ.glriddag zord tvee uurtjes
nee te werken aan een flitsend }lve radió-progrsJtrma. U kunt (voor reer infornatie )
schriJven near; L,okatel lrsportslgnaaltr , Postbus 85770' zroe C! Den Haag (t.a.v. Ton
BeiJe) of bellen naar Bob Élenkenstein (tel: 397'(l+BL). Í .

Veel- aandacbt voor voetbal b i.1 ïokatel ttsports icnaalrt . -

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIORMI ZONDAG S

SSSSSSSSS§SSSSSSSSSSSS
UitslageD zondac 26 epril
IENS 1
Pependrecbt 2
SEP 2
LENS 

'Den Eoorn !
Den Hoorn 9
I,ENS B

ZoqdqL3 nei
Kon IIW L . LENS 1 0-3

?rogramua zontlag 10 uei
10.30 uur Vredelburch 1
12,00 uur LENS 6

9 ,l+5 uur LENS 7
12.00 uur LENS B

Progra,Dnre volgende week (17 uei )
? uur I,ENS I

voor nadere inforratie.
10,00 uur ï,ENS 6 - sEP-toernooi .
10.30 uur LENS 8 - de Aalelaar:s-toernooi

- I,IIK ].

- J,BÍS 2

- }ENS L

- D7,S 2
- T;6NS 6

- J.,ENS 7
-SÏP?

l+-L
1?-D

3-0
[-o
1-1
4->
r-è

l

- IENS ]-

- flKSYM-toernooi
- SoA*toernooi
- BKSVM-toernool

Yr n.n

- nàarschiJnlÍJk nE-coBpetitie. Zie de regiona.fe dagbladen

It



OPSTEI,IINGEN.

Vredenburch - Julialeantje biJ de V

RKSVM - Sportpark Polanen ' in
SOA

L lr l!lJ lr lJ Llr lr lJtrlr Lt!b att)

Z ZAATVOXTBAI, 7.

7,ZZ7,ZZZZZZZZ7,ZZ7'7'
Uitslasen 5 t /m L7 apriI 1992

redenburchweg, RÍJswÍJk, tel:. OTO-3952288
gang Dulrvenvooralestraat, tel-: 01ïl+9-\rT23

I,ENS 1 : 'Jordt door de trainer bekend genaakt
IE]{S 6+7 : a1s bekend
imri A : (voor 10+1ï nei): R. Keus, B. vd.' Boogaartlt, C. vd. Boogaartlt, A' Suits,
F, Stliakus, J, ï{itting, H. Ayèogdu, G. Mulder, J. Pronk, M'J. v. Diemen, J. La.ners '
M, I(nops, C. Lipmeu, J. Kouwenhoven.
verza.:nèl-en L0 nei 10'30 uur LENS, 1? nei. Lo',L5.uur de Adelaers

AfscbriJven
f : biJ de trainer
6 : F. v. KiiÍJff
7 : G. DuÍvesteijn
8 : B, Keus

b,g.g. J, Pronk

IENS
IENS
LENS
I,ENS

í:

o'Ío-3897176
01891-17913
0?o-36015\1
o'lo-3522706

!]GGING TMNUTNH{:

- Sportperk KiJkduin, ingeng Mechiel VriJ enhoeklaen, te1: 070-32501-13.

IENS 1
],ENS ].
Gyrnnova T
Exact 2

-svH1
-ZWG1
- I,ENS 3
- I,ENS 3.

)+-T

2-tB
3-10
3-6

zzzzzzzT,zzT,zzzzzzzzzzzzT'7.7'7'27'7,Zzzz7,Zz7'7,2
Z I,ANGS DE SPOhIEI{ VAI DE Z.M.I,ÀDDEB 7.

ZZ7,?.ZZZZZZZZZZZZZ;ZZZ7'ZZZZZZT'ZZZT,ZZZZ'IZZ7.
Uitslagen zate rd.as 2 mei 199?
SVGW/GXB 1 - I,ENS 1 [-lr na-competi-tie

de voLgende rÍetlstriJdeD voor de na-competitie vorden gespeeld op
Woens 6 mei I,ENS 1 ?GS 1
aenvarlg 19, !Q llUr
zaterdas 9 r,ej- a992
L4.30 uur Quick Stepg - LENS 1

voensdag l-3 rnei l-992
19,00 uur LENS 1 - Quick StePs i
ze.1-er 1,6 mei
7_ .30 uur PGS 1 - LENS 1

ïroens 20 nei l- ?
l-9.00 uu} LENS 1

zaterdag 9 qei 1992,

- svGw/GE3 1

roernoói LENS 2/3 biJ Rvc
De volgende speJers lrord,en vervacht:
C. Conpter, M. Iortnan, M' Spa, R. Mahieu, J. I{arena8.r, Ï. Scholten, J. We}tens'
C. Liproan, M. Knops, E. I{aÀei, M. 0slren, R. 3Lokpoel, lí. vd- Meer, N. Jagesar.

EreBtueeL afBelden biJ HiÍ Kliinnen, te]: 3U67830

Deelnenencle ploegen:
?oul-e A.
t.v.c.
ECSO

De Jagers
I,ENS

PouJ.e B.
ADO
Nat.Ned.
RiJ swijk
Fla,ningo t s

aanvang L0.00 uur
verzameltiJd. I'ENS: 9.00 uur
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Toernooi LEïS I
22 + 23 nei a.s, R.V.C.

zateralag l- in de naconpetitlè SYGW GEB - LENS

I I'r i ,:, ,Jriaj,

-i , §jI r.: ,

-! +'

$tei=z;"'

.í: "

I{a oponthoud van 30 roin. ";d;;" irlt'riei'tptodeg van ae icrreiai ËBonnen sd'toch od' 'i-
15 uur. De Bftrap vas eindelijk geschied. Binneii 2 nÍn. vas de stauÖ'0-l- door.reeu" -"j' "
doelpurt van Co vd, Stee en zorn 5 rnin. leter 'uas.het 0-2 d'oor het doelplrn-E va-n Xrik '

Merghart naar ve verzuinden er 0-3. Maar GEB kwa.n'terrrg en'vocht.vooi alles ïàt ze .,1 l

w&a?d rvaxen en voolrde.IUst,was het den.ook geliJk 2-2..Na de thee ïa§-,het GEB ilie
ttoor §ing..het verd'3-2. MaaI \{-9 tiét-en. het er niet bijzitten àöor Richàrd 

.HË}Íit'$eid 
r" :

het 3-3, Nog ves..het niet- geaoeg GiB BBakte eï .h:3'ret. En 4aai'weel vechter'eb toèh''"'
veer terug koben door Co vd.. Steè \-b. ÀI bet aI een goedei lredstiiJd net heèÏ "iee1 Íri-'
zet en aIs ve zo door gaan kouren ve tlit Jaar zeker ver. Woenstlag thui_s- tegen PGS en
zat. Quick Steps, Vorig Jaar stond.en we er slechter voor door 6-0 nedËrlaeg. Wé zulLen :;

heï hel-en ! 'r-'" l ''? ' " 
1. I ,. q .-'' 1 i '-. .:-. : .ï .'.i \i.-,.; : ii!'/., t .:'- |i. 1.., ,:i, ,t..1 ,,-,:. ít .. , ...t J,. 1.;.,4,,Andr6 SpB. i., ,.r. .r.. +.j .Íl ,.

VAI HET'.JEUGDFR0NT . "ii
:---.-- -. ., t i

v -;, , r,-.. "{ .r..' "n'
.. . ,,J. . _ ,A.".-..1.i .r, ,l,r\:.,,-. .J:,r,1

,'.i l'..r1

Al-geneen kontalrtpersoon : Pau1 v.d.SteeD, Chopinstraat ]-.O3, ?rrl SV'iDeII, I1PPS.,,_
'...' ... .., r'.li .:,' 

":,r,,,,,r !p!: 3p[.0-r5!. -BiJ ge_el _69h;oor:.ArnolèJd. PongF t+:-

l[edsiriJ dprog rauna A-B-C-D-E en tr' ,1eugd.

Af.be1len voor onderstaq4de h,eastri jd.en
vroegtij dig ,mogeLiJ k, doch uite_rlÍJk de
uur. Bij geen geboor.belLen naar Arnol
belLen op de tlag van de 'wedstrijd/het

E1ftal tla.tuE .. a8nvanE tegenstander

1toe.qnooien alleen Paul- vd. Steen (39T015h) zo
rIa6 voor de wedstr ijdTiét 'toernboi toor '19..00

tl vd, Doialr 39765i2\. IN uit s"te íciod nog af-
toernooi op LENS (3661311i).

uit/thuis terrein/veld sam,.k. Lens

A-L

A2
. .11 rei 

,

... 9 mei
' 11 nei,:-

.t-L neL
9 ine í.'

11 rBei
l.L nei
9 Eei

' 9' r]nei:
12 me1

;
13

9
t3

9
9
9
9
9

11
9

1f
9

11

mei
nei
meí
neí
mei
nei
uei
nei
me1
ue1
ueL
ne1
mei
mei
nei
meI
mel
rne i

19 -oo
11.00

Velo (zie kopy: opsteu.ingen nierivé l.nr*rj1.nl)l8. oo ( veLo
-LENstoernöói " thuls (zie kopy ) ..1'. -, 10130 ,, ;
I veio ('zié.kory: opstel-]ingen. nieuwe-.e1fEa1'len )]8.0p (ve]-o
'- Vel-o (zi.e Èop;i: opsteliingen nieuv'é e}fta.l,ten)L8.00(Velo
' wil-hehustoer"nooi- [zie kopy ) ]Íestvtiegweg/We 9, 00.(eutó
Vel-o (zÍe kopy: opsteLlingen nieuve elftal]eq).18.00( v-gla
Vel-o (zie kopy: opsteflingen .nÍeuwe. efftalten)LB'0O(Velo

r L.ENStoernooj . _^ thï" , .(zie.kopy). ' ' . -.10.00 :
. vrr-J: zr.e D]-J uz

La€.kktíartier Dl(zie koby: Deen-cu1i). .vl- 18.30
vrij
vrii 'j.,',' .' .. -: l,.Lr: l. :: .l

,, vrij :

DelfÈtoeruóoi (zie kopy) Kerkpolderweg/oelft ]2.1-5(auto)
,, Veluraràcbool- . ] v3",."' ' " 11+.39 '' 'r''

GDSioernooi (zie kopy.,)' Eàsnuéveg '.' ' :11-.)+5(euto)Weimarscbool- '. VI 13.3Ó'i
Del-fttóernooi ( zie trópy ) Kerkpoltlerweg/Deut - 11. I+5 ( quto )

.' : 1:,
)

).
).
)

)'
)'

3l_
B2

cl-
c2
Dl_

t9
}e
L0
''t o

:00
.oo
.00
.00

19.00
10.30,
i:
19 .00

D2
D3
Dl+

El,

E2

E3
El+

E5
E6
I1

E3

FI+

Tq

13.r-r:
.'15.00 .

12.30
th .00
t2.55

',:,9.00 ,
13 .00
12,rO
10, 50

, . 17 .00 ,..
13.15
17.,00 . ,.

11. l_'
u.00
9.30

17.00
13 .00
1? .00

Schipluident:oernooi (zie kopy ) serineènstr/scn:. B.0o
Loósàuinentoernooi (zie kopy) MadèstëÍjn'J :L2.i,
GDS toernooi (zie kopy) 'Erasnusweg "^ 12.d0
DelfÍatoernooÍ (zie kopy) Mozartlaàr/Delft ,,: 9.1+,
!4tra.traininB F-kla.ssers 7.en B Jaar -' " 15.1+5

Sàbipluiaentoernooi ( à ie röpy) seÈneenstr/Sr, ia.'r5
Extra training I-kl-assers 'J en I iaar 16'h5
Del-f iatoernoo:- ( 11!-' xopy ) Mozaltlaan/De+ft ,'.., 19 .12
Extrq traÍi.ring tr'-È]assqrF 7 en I Jaar " ' .15.1+5
GDstoerno-oi (zie koiy)-' Erasrrus'íeg .l 'i 'B.I+i
Extra training tr'-klassers J eh 8 Jaar 16'\,
Scbipluidentoernooi ( zie kopy ) Seriugenstr/Sl f2 . 00
Extïa treining tr'-klassers ? erl B idal 16.L5

( auto )
( euto )
(auto)'
( auto )

àutb )

auto )

euto )
auto )
auto )
auto )

9
L1

o
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flS biJ ae priJsuitreiklng ne' e& toer-
Nogmaals benedrukker wiJ dot atrIe speLerB van Ltr

io]f-""orn rie uoeten zljn. DuEïíet- aLleen de aauvoertler en de'rest s,el .oucben of
ze}fsalnaarhuiB.Heren].elder8zorServoorookB]-teDJelaetsteSerordeu.'

BIJZONDERIEDEN:
tr'. Grens eu P. vil. Steeu

-aaulrezig Juko: A. vd. Donck,
-gaarne ou'ders Eet verroer voor: IENS 82, El t/to F5

-1ee6 onderetaantle koPY Soed door

-de keeperBtIainirg voor èe Jeugcl is ro.i.v. heèeB Etopgezet I I I

-op6tel1inge: zie biJ het toernooi-overzlcht. 
-

Nieu r'Al eD 81 te Velo

0p naaadag L1 nei str)e1en ve mét het nleuwe AL en BL tegen Velo' I{e verzaàelen dí l-8'00

uur op Velo. Afl-e spel-ers rooeteE zelf voor eèn eigen broekJe en kouseu zorgen'

B. vè. Sluys ' M. Vlsser.

L,ENS Bl-: M. A1tÍng, R. vd. Berg,.J' v'
i-asur, J. Eoutrnan, 1{. K}opstra' n' vd'
P. val. Steen ' P. ZeeneiJer.

ItatuuriilX ian nlet' íe6ereen roee tloln èie eventueel in ea,nuerklug komt voor. het nleuve

Al- en 81. Later lu Ee uraana spefen ve nog één keer' DB! roepen.ve weer audere speLels

op.

De opstellibgen
I,m'IS A1: A el Battloul ' M. vtl. BerS' I{. v. DieEen' E deu treiJer-, M. Izendoon ' D. JoD:

ËlËffÀ.'*;r;;;;;À;-í. 1*""", wl-rut, B' Msead, R' Niaraat' Í{' Plerau' R' hoDk'

iiemèn, B. Douw, F et traddioui, B. lleins ' S'
Leeui{eí, T. Oideolr' M. Pr:nk ' U. q"",Utï, 

-

HoeÍ

Toernooi-overzlcbt
IEIStoernooi voor LENS 42 en C2

NatuuIliJk kriJgen Juflie ook eeu LENSto

vachttiJdeD. We beginnen met Ae C:.poule
Alexandriar66, Hilhel.Eus. Na tle eerste c

ziJn: Ye1o, WS B en DevJo. I'{8sk er een

ernoo!. Lekkere Lsnge vedstriJtten en korte
. De tegenstanilers zlJn: c.v.v. Zververs '
-ronde start de A-pouLe - Jull-le tegeqstanders
leuk toeraooi van. On 15.00 uur vorden de

priJzen verdeeld. ,

Opstell-ingen: LEIIS A2: aLs bekentl ; '
LENS C2: u.-aion=o, K' Azgaguen, M' Azoubal ' É' Koo' A' Nolten' R' vd'

Post, S. íaOi"t, t' vd''Spek' R; Hendri"ks ' R' KorÍbaker '
A. Sen en Y. ELak}l

EeD l-euk toernooi voor Ju11ie. De tegensts'nders. ziJn 3 Wilheluus ' L'u

p"-rr"a"t"iJa.n ziJD vel lÍat kort (2x 10 Einuten) ' Eirde t'oernooi 
-l-5

;;";iil-;;-;i" uËt""a, oh'Ja' enkè1e sperers Eoeten nos llat seld b
ieisJe. Doe tlit è.6. zàt,ertleg even op LENS 

"

steDders ziJn:
LXNS El,: [OGB' Delft, BKSVM en Delto' Sport ' PriJ s'uitreiking: 16'00 uur

ipns f3, Deld, ToGB en IKSVM. PrlJ suitreiking 3 15'00 uur'
WJ """"""frt"" 

a1le spelers en voldoentle ouders uet vervoer'

!íilhel-uustoe rDooi voor LE{S 82
gduaem, DEC en SVLV.
.00 uur. De oP-
eteten voor het

LEIIStoernooi voo LEI{S C2

leesvoord.ege8evensn.b.t'-dittoernooibiJdekopy:.ÏJNStoernooivoorI,ENSÀ2en c2

bovenaau het toerEooi-overzicht.
netftttoernooi voor LENS EL en E3

Í,ENS Ej- en E3 ga.an sa.uren ua&T Deffu. Eoevel E3 iets eerder mag verze'melea' De tegen-
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GDS toernooi voor IENS E2

"Moe'kwiuen 'JulLie'ntet *örden.'Vier vedstriJalen vaÉ s:Lechts: 2x'Í L/2 Eiuuut. Tegènstan-
ders ziji: r§vt35, VcS, VÍos en'GDs. Doë eoèd Je best. De opstelling is als ,bekenal. "r
Delfbtoernooi voor LU,IS E

Zie voor d.e gegevens,, m.b.t. dit.toerncoi. biJ de kopy. hierboven: 
,

DeLfttoerno-oi voor.LENS EI en 83.

Schip luid.eàtoernooi "i'ooi IENS EL

vervoer, vervoer, vervoer..,...is eeht notlig ou in bchipJ-uiden ie koinen. iiassenàar,
nKAW, BSC en'Sóhipluitleí ziJn ale tegenstanders. On 12-1, uur is.het afgelcipen. Het
vroeg verza.rleLèn dus rrroeg na&r bed' De opsteuidg is bekend. , , ,i'

Loosduinentoernooí voor LE{S E5

DSO, GDA, HonseferdiJh eu l,oosduinen striJden uee Ín dit toernooi' Korte vedstriJdeÍr
(zy8 minuten) tot 16.15 uur. Daerne ale priJ suitreikin8. De opstelling is eIs bekend
zond.er W. de Bruln en V. vd. Geest.

' Gobtoernooi voor: LENS E6

15

Yerburch, GDS, SVt3, en Vios ziJn juJ.lie tegenstanders. Ook
minuut ) wedstriJde!. HeLaes. Or 15.1+5 uur is het afgeloPen.
De opsteJ-]ing i6 &Is bekend.

DeffiatoeÍnooi voor IENS Fl en F3

Aan de Mozartlaan te Delfb spel-en Ï1 en F3 hun toernooi. De tegeDstanders zÍin:
11; llippolder, De1fia, VCS en DSVP

Í3: DHC, DS\rP, DVC en Delfia
Om 1l+.30 uur vorden d.e prÍjzen verdeeld.. De opstellingen ziJn bekend.

Schipluidentoernooi vooi LENS tr'2 en F,

hiei
Maak

hele kofrer (2r..1 .L/z
er j.ets gezelLigs van.

Dat' moet ïel,§a.nen een hele reis maken naar Schipluiden. Vervoer is heeL hard noatig.
Lu.klen d.enken vÍJ. De tegenstanders zijn:
I'2: tr\r1l Speed., Delft, Gr.H. II vAC en Schipfuièen. Einde: 16.15 uuI.
F5: RIAEO; SehÍpluiden en Gr.W. IMC. Einde: 15.30 uur.

De opste.Ilingén: I,ENS F2 als bekend net B. Netten
' ' LENS tr'5 aIs békend zondér B. Netten net A. en M, Y. Deventer,

Delfiatoernooi voor L,ENS F3

Z5-e ïiJ kopy: Deuiatoernooi voor L,ENS tr'1 en tr'3.

GDStoeïnooi voor LENS F\
BiJ GDS voetballen e penaltyschieten, Dat :.è teut. FAS, Gona en GDS ziJn de tegenstan-
d.ers. IIet voetbal is om 11.30 uur afgelolen: Daarna dus nog penaltyschieteh tot I 12.00
uur. Spanring vol op. De opstelLing ls aLs bekena net J. de Rootle.

SchÍpl,uidentoernooi voor L,ENS tr'5

Zie biJ kopy: Schipl-uitlentoernooi voor L,ENS 82 en F5.

DEEI'I-cu naeulrs

Ia de 3-0 overwinning op NaaldwiJk vervolgt Df in de derde rbnde van de Deen-cup àet
een .Lastige wedstrijd tegen Laakk'lrartÍer op dinsdag 12 nei thuis on. l-9.00-uui. Helaas
kan DL niet in de sterkste opsteLfing spelen. !4aar ook nir ài3n julIie voigens ons niet
kansloos. Mouwen opstropeh en gelíoon Je best d-oen. De opstelling: '' .!'
E. Akar, A,'A.kkabi; J. Buis,' Y. E.I€hbÍ, S. Gopie, J. e.L lIs.dd.ioui '' R. EeDdriks, T. Jozee,
B.Korfnaker,A.Sen'enD'vtI.steen.Hee].vee]-sukses.

DrievlÍet voor Dl t/u F5'

Nog niet al].e spelers hebben zich opgegeven voor het relsJe naer de DrievLÍet op zater-
da;6 Juni. Toch mogen afl-e speLers van.DJ. t/:a F5 rnee' De kqsten (busvervoei + ehtrqg )
pe, persoon,ziJn Í .15,-. Bii aanmelding a.s. zatertlas sÉ. direkt dit geld biJ de,. .'.
Leidex betalen. 0p 10 Etei verwachten viJ aIle enYel-oppeE. terug. . :

o



Vier tegen vier voor D- eI1 E-k]asserj
Dat vas grote }lasse Hat onze E-klassers afgelopen lrriJdagl lieten zÍen biJ de afdelÍngE-
karlpioenschappen. Ee! tlikke eerste p16àts. Uet gevoLg: op 20 nei nasr d.e flíaleaYonal
Van onze eftleling. Jongens proficiat en goetl bliJven oefenen op de trèiuing. Meer nieuws
volgt. De spe.1,ers Echreven een versleg: i,. 'i- ' .': "'
We varen kaepioen vs.n het b tègen l+ op LENS. Iloen glugen vlJ nBar Nootalorp en rionnen.
tle eerste plaats uet 16 doelpunten Yoor en 1 tegen. We hebben het verdiend denkí'iJ de
doeLsalèors. !n op tvintig nei gaan lriJ naar de IJzeï{erf. Dàaa88,ag! I GroetJes:; ..

De D-kfassers ziJD a.s. vriJttag .(8 uei) ean de beurt. 0p IO{D aan d.e Noordt eg te }íate-.
ringen vordt gespeeLd. De tegenstaDaler6 voor LUNS ziJn: DSVP' DIJNo, Postalie' La.ak-
kvartier en DHL. He verwach ten on 16.1, uur op LENS: !. Atrar, J. 3uis, Y. Elakbi en
A. Atkabi, R. Hentlrik6 gaa.t eIs reserve uee, Or 19.\5 uur i6 het afgelopen. Veel succes
én uie veet gaan Jull-ie ook op 20 nei naar de efdelings final,e.

PasÍotors inleverea
We verzoeken onderstaande epelers otn z.s.m. 6én pasfoto in te leveren bij Peul" vd. SteèD

Apontoveil, J. Sernattina, D. Lagerwey, D.
ALlatlin
v. Diemen, T. Ileins, T. Ozdernir
Pronk
Dijkgraaf
Akkabi; S, Buiterhek' J. Hop
Rsnhiet

A1: M

A2r F
B],: J
82: M

D2: M

E2: N

E3: A

Ismers

De spellet esda EI
De veersvooïspeJ.J.ingen sa"en sLecht en lue.nen uit ook. Met bakken uit de hene1 viel
het vater en de LENsveltlen bleken onbegaenbaar. Kon meantlen va.n voorbereitting J.ètter-
].ijk'in het vater vellen??? Even paliek, Eaar overleg bracht de oplossing. nen circuit
in de zaal, de disco direkt open en spelletJes in het kl-ubgebouv. l,íed.everking Ían tal-.
loze oualers en d.iveyse LENSled.eí. Misschien vas het niet zo druk a1s biJ nooi ueer traar
toc]n 25 D-klassers, 36 E-kfassers en 20 F-klassers a.Lsmede vel-ë oud.ers (Triviant,
klaverJessen etc.) vermaakten zich oppperbest. Een pluim voor de.orgari.satie! ! I De

loffertJes ven de heer Tieze Bmas.hten overheerliJk en verden goed. verkocht, De barbe-
cue ging aan en ook het vl-ees (was veer voortreffeliJk) vloog veg. Ook het real was weer
een groot succes. ]'Íaa.r liefst 130 prljzen ( èank aan de sponsor Free Kick Sport, en .

enke.l-e stÍfIe gevers) gingen er u1t. Dit leverde zorn f 2100r-,op voor uieuve festivi-
teiten voor onze Jeugd. Hle Waterloo in liep za.g een schittelend ongetoverde zeal. Uren
verh vas hier ingestoken. Menig discotheek zou er Jaloers op zljn gè$ee6t . ' Ilel-aaei neen-
d.en enkele Jeugdspelers dit vefe rerk Ín één uur te niet te moeten doen. Naast het 

r

slechte weer was tlit ook een negatief punt. Helaaslll 0n t 22.00 uur vas het feeBt over,
IÍet opruirnen naE nog heel vet tijd in beslag. Maer ieöereen keek terug op een grandioze
dag. ALle nederwerkers hartstikke bedlBnkt. Oh Je, niet el-l-e prijuen verden efgehaafd. '

We vermelden deze nu in de LENSrevue. ne prij slrinnears kunnen hun'priJs efhalen. biJ 
!MarÍan vd. Donck op LENS. l

Ie ronde geel :

oranJe:
geel':
olanJe.:
rose :
geeJ' :.

oranJ e :
geel :

blauat :

rose :
oranJe:
ro§e :

hegextruck 37 - geel sportbroekJe ?9 - LENSgIazeD + cocktaifboekJe

videoband 29 - milkatas 36.
sapset + flessap 131+.. .''
pokerspefletJe 18.Í - neon auto 107. ,

bierglas + barbon 125.
verJ aard.agskalender 2L3 - oianlepet net batterÍJk 2T6 - theepot met
theeglazen 205. - knuffel aep 217 - or&nJel,eeuu 288..
teasèt zb9 - gaLa:rylarp 22)+
Dission inpossible 395 - Cocacola kleetlje + oud.erzetters J!J- - ver-.
j aardagskalender 396 - adidas regentrainingsbroek 309. --- "

Epórtsokken fLuor 333.
uiniJ.a.np 322 . 

'

dubbele- fietstas 457 - fles cha$lagne + chsrDpegneglazen l+30.
biergfas + barbon !16.

1e
2e
2e
2e

.,3e

ronde
ronale
ronde
rond.e
rorrde

3e
be

rond.e
rond.e
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Dit ziJn a1J.e niet afgehaalde priJzen biJ de loteriJ. Eeeft U een priJs ge'wonnen?

felÍciteerd.l' tlw priJzen kunt u uitsluiteDal o?vragen biJ l4arian vd. Donck; tiit.kàí
!ENS. TeI: 36613r-)+ of thuis tel-:.3976532. P.s. Let ïeL op tlè lqnklgulsn.t ".í''r' '"'

1.

Eén dagJe Velo '

Ge-
oP '''

tE{S Al- en 31 speelderi afgelopen zeterdgg hun.besfissingsvedstriJtl op het texrein va,n ,

VFI-o. We b,ebbep diverse . pogingen- geataan ou hieraan zoyeef. tnogeliJk ruchtbaarheitl te,.,.,,
6èven, He1aas verkte de pers ecbter nlet zo mee. [oeh varen.er.nog beat vat. toes.chou-
wers gef(ouen om voora] n€ar:LENS 41 -.AnO 42 te konep. kijken. loch vertl eerst LS{S Bl- :
DSO SL gespeeld. Een Í{edstriJd oro te besfissen tdÍè, er in d.e regionale klasse mgcht . '' -
bliJven spelen. Helae,s 1rer1oqr. ons Bl-, deze sttiJd loet 1-2 en zal het volgeutl s-eizoen
ve.er uit moeten komgn in de pronoliekl-as. Ook in deze lredstriJè 5leek LENS 3} eeht,niet
een tearo te zijn vq.t een opdracht e.cht kan en wil uitvoeren-. IIet probleen- van het ,j
he1-.e seizqen.. BiJ een 2-O achterstand scoortle Robert Pronh heel- fraai,1-2.. .laarne pe-';
gelde hij nog-op de paal. Uet was in totaliteit te reinig opeen iets. sterker. DSo.een, ".
verJenging af te d\íingqn.,Heel J e.mner deze degretlatie teueer ondat LEI{S Al- ve} het kam-
pioensófrap tàhaatae en d.aardoor promoyqert naar ale regionale klasse. I,ENS 41 en BL.ii
d.e regionael is dat vij al- heel lang wi]len. Voorlopie b1iJft het nog steeds een ïens.
ZoEIs gezegè s1q@gde A1 ïeI in het t1oe1. Als ve nog èven teruggaan in dit seízoen is
het haast ongeloofliJk. l,Iie veet nog de uitwedstriJA uit tegen Laakkwartier. Het diep-
teprnt vau deze kompetÍtie. EigenliJk geloofde toen niematrd. neer in d.e kansen.vau 41. ,

Toch lrerd. dat de onnekeer. Vanaf dat monent ging.Al rnet enkel-e'hinalernis sen o!-bèt keri-
pioen§chap af. De besLi ssÍEgsÈedstriJ d tegeD ADO wertl toch wel verdiend gelronnen door '-

ons A1. önze achterhoud.e (incl. keeper) legöe aloor zeer §oed. en gecoíientieerö te-Yerdè-
digen de basis voor dit succeè in tleze ietlstriJd. In d.e eerste verlenging kopte DoDny '-
èe èaI 1n'de töuven. Nog evén spa,nning daarna bLoemen, felicitBties, zingen en hriar -.1

LENS, Eeir leulié barbecuè, íat'pÀtat en drirnk en vervolgéris op'stap.'Jon§ëns, trairier, '-

leid.er,:.grensleClitl en vaste supporters van hart.e gefeliciteerd nnet dit.duices, "_' .1,'.. -:

Nieuwe 1eden AeZoèht

IENS Al" in de regÍonale klasse. Dit betekent vol-gend seizoen veer neer tegeustand, .Denk
óan vorig Jaar in de B-regionaal.. Dat vas een zïaar seÍzoen. L,ekker me.edraaien ,ís toch
zoveel Leuker., Dat ken best naar d.an moeten er lreL vat spelers biJ komen, Jul1ie kun-
nen daar zelf voor zolgen door vriendJes te ,vragen op schooL of in tle buurt oE biJ .:

.tr,EIvS te konen ,voetle1len. Dit verhaal- ga+t ook op voor onze B-klassqrs van voLgend..seÍ-
'zoen. ZoveL kwalit&tief .(voor Bl- ) al-s kvàntitstief (slechts 9 speleis voor 82 ,op dit.

noment ) is aanwullig nodig. Keepers in de B-klasse hebben we'he1enaal niet. .Een gigan-..
tÍsch probleem. Zeker. voor julLie. h.q r ea op pak en doe eens goed Je..bes!._,Ook in de :
andere leeÍ-t iJ dsklas se krrrnen ue nog nieuve speLers gebruikeu. KlJk eens goecl on je .-

Keeperstraining
In overleg Eet Íheo Massa i-s besloten on voor dÍt seizoen te stoppen Bet d.e keeperg-
trainlng m.í.v. heden. Volgend seizoen. pakken ve de dra'atl veer op.

LENS D3: loosduinentoernooi
0ndanks een dreigenale hemel vertrokken de spelers, Ieiders en.de supporters van D3'
opgevekt richtÍng MadesteiJn, .alvaar ziJ een zeer sterk bezet toernooi [oesten s]elen _

bij L.,oosduÍnen. D3 vertrok helaas Beli L0 nan, doch Pau] beloofde alsnog een speler n€,

te sturen, en gelukkig, toen ïe moesten beginnen kws.E Jos van de E-tJes het e]-ftal
versterken. De eerste vedstríJd werd. erg nerYeus gesleel,d, ruaar verd toch gevonnen van
HonselerdiJk D2. A1 in de eerste vedÍ:triid bleek Jos een aanvinst te ziJn, het was ve1
even zoeken en aanpessen, vooral Bet het buitenspel spelen, ctoch hiJ veérèe zich kranig.
WedstriJtl r.nner 2 ging tegen K,M.D. D1, daar verd vef even tegen opgezien en het verd.
d.an ook een noeiliJke wedstrÍJd, D3 scoorde eerst 1-0, vlak daarnir K.M.D. 1-1, naar
gelukkig veral het alsnog 2-l- voor D3. Na vet doping (limonacle ) moesten ze veer tegen
een DL elftal, ditnaal tegen d.e gastheren Loosduinen. IIet Íercl d.e spannendste vedstriJd
van het toernooi, nEer ontlanks d.e conEtante drut van L,oosd.uinen en met goed. keepersverk
van Dennis, werd het 1-0 voor D3. De druk van Loosaluinen ver§. zo nogel-iJk nog groter',
rnear tle nannen hieLde stand en het bleek 1-0 voor LENS, en net dit resuLtaat Ías de 2e
plaats veil-ig gesteld, voor de eerste plaats noesten ze gaan strijden tegen bet ve]. eÍg
sterk Die Haghe Dl, d.ie hadden aI {edstriJden uet. l+-2 en l-0 gewonnen.
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Dus ve uisten hoe sterk ze waren (Jad IENS.DI en D2 ook el Diet vèn ze verlolen?).
Íet groote noEent brak a&rr en na een toespraak vaD beide leiders kvaD D3 gelad.en het
veld op, en 1{at b1eek, van enig krachtaverschiL vas geen spxake en LENS kreeg ,d.an ook
goed.e kensen op 1-0, mBar zoals zo vas,k valt het tloelpunt dan Juist aen de andere kdrt,
en scoorde Die llaghe op rendJe buitenspel, l--0. Met deze uit§Iag }ron Die Hahge het toer-
nooi en wèrcl LENS heeL fraai 2 tle, tret d.it resultaat rogeÉ He aLle speLers van D3 feli-
citereD, tegen zulke sterke tegenstenders ën dan niet overspeeld voralen en somige
vedstriJden zeifs vianen, grand.ioos. ïoch nog even speciaal voord. voor Jos'' díe eÍgen-
IiJk alieen naar kleine vel-dJes gevend. lÍs.s, en dan nu geliJk b wedstrijdeà aëhter
elkaar op een grootveld, hÍJ hieLtt zich kranig e! zelfs -oiJ de he uedstriJd ir;às" Jós nog
een var àe betere speLers en toonde aan over een goed voetbal inzicht te Uidëtiitten,
vooraL opbouvend stèrk, en ve varen bliJ dat hiJ gekomen uas, goetl zo Jos! i[a dat a]]e
slel,ers llmonade eD chips van de trotse leiders haaiden gekregen vas de priJsuitreiking
en na& de aanvoerder, JirÍrn.y, de beker in ontyangst aLs bLiJk voor zrn goede spe]- mocht
Jos hem de eerste veek mee naar huis Denen, zo kvaln er een ei,qde aan een'he1e leuke en
gezellig toch nog zonnige d.ag, Jongens noglEaals gefeliciteerdl Dinstlag vachÈ juIlie
ooÈ nog een toernooi biJ Te l,lerrre, maak er veer zo'n feuhe en gezellige dag van alvast
succestoegevenst.Ju11ie(mede)1eid'erHennie.]

Voetballen net !h: Je b1i.l ft' lachenl!
AIs Je met Dl+ op stap gaat dan kan je er zeker vBÍr zj,Jn det Je veel fol treleefb; niet
acht zozeer van het spe] dat de boys ten beste geven ns.er we]- oItr vat er alleBaal gebeurt

-rond het veld. Neem Eu de lred.striJd begeE Primary Soys: geheel in stiJl- (op.zt! engelsi
dus) staat onze leider (gieantJe Toou) met de.vlag in de linkerhend èan de verkeelde
kant van het veld. (dus links) een paÉiJtJe te vlaggen van heb Ík Jouv daar zorider dat

- d.e scheid.s het in de.g&ten hatl. (fachen! ! ) De vedstriJd. zelf vas prima - er werd voor
el-ke meter geknokt en zo verdeel-den ve eerlÍJk d.e punten. (e-e) »an het Zsal-uven-
toernooi bÍJ ESDo: met een keravaar var vijf auto's (wat een iuxe!) vertrokken ve
richtíng l,las s'enàar. Daar aangekomen bleek dat ve drie autors kwiJt varen en over 1l mÍ-
nuten zou het toernooi begínnen. Na lorg zoeken bleek ereen auto nét pecht te staan
oÍdden oB-d.e Landscheidingsweg; snel d.e spel-ers overgeladen in andere autors en zo ston-
Een ve tocb nog op tiJd op het vettl. (De auto hebben líe later naar naar het parkeer-
terrein gesleept). Het ,.Íoetbal van Dlr dat d.e supporters voorgeschoteld kregen vas niet,
2o best en net één geliJkspel-één overwinning en tvee Dederla,gen klr8,neD }Íe nog goed.. weg.
AIs iedereen nu eens NIET AILEm{ speel-t naar SAMEN tlan ga&t het stukken beter en.ne-
tuurJ.iJk ook op de trainingen konen. (hèt hel-pt eh d.oet geen. pijB), I.Iie mee 6aat naar
Drievliet op 6 ;un:. Eoet alit a.s, zaterdag o1lgerren en direkt tetalen biJ de vader van .

Steven. ouders betlankt voor het vervoer én het vakl(undig volproppen van de overgebleven
l+ autors met kÍnderen en ao^nvelueJtte artikelen zoals buggy's - kind.erstoeltJ es enz.
Ik ben benievd vat nu veer gaat gebe'rren bíJ het AAvArtoernooi.

Cees.

-'tt- -

*.:



meer dan 10 teams (van 5 pers.) strijden
om de eer van dit eerste

ZATERDAG 23 ffiEI
aanvang: 16,00 uur

GTIT()()

&#e# .#tuw

#

nt0n ommlsslo

* 
Voor niet deelnemers

is een bubecue-pakket

aan de bu te bestellen,

vóór 10 tnei a,s,

I0ST0N I 15,00

inclusief 2 consumpties,

stokbrood, salades, etc, ffituffiw

#

&*#
I
#ffitu

'z!e de publicaties
in de LENS RtrVUE lrlltÍltrul "/ílffll tï,\\\)

adrepak FOTOKOPIE
ook in kleur!TELEGAABDE

Zwaardvegersgaarde 130 - l3V, Den Haag tel' 070 -329'82-45
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DE THISRXWE
HEEKBLAD ,VAN,DX VOETBA],VMNNIG]NG LEN.S '
65sie Jeargang numer \o , 1b mei 1992.. l:rr*.L..i

Indien er Ie-dqg zijn die _aen I'et einde JPn alit seizoen hul lid.Gaatschep
ging vi11en beeíntligen, oudat ziJ stoppen net voetlal of naar een andere
vitien gàan, dan noeten zij d.e volgende regels in acht'nenen:'

veranadrinÀ of beeindi sinE Van hèt lidmaat schbl:
van onze verenr"-
vereniging '. ri. i

iloor d.e

financiele

'i t,-

2

1. opzeggen kan uitsluitenat schrifteLijk geschieden biJ bet secretariaat. I{.'Kou{enhdven
Bra.u tr'rosstreat 2]-, 2552 cz Den ïaeg en veI Yoor 31 rnei 1992. , !, .

2. letten d.ie na.a.r een nadere vereniging witten [afrl-m6ËTËi-Í6ïendien biJ hun nÍàuve'
véréniging ieen overschriJvingsfo:muliei gaan halen en dat' secretarÍs laten tekéuen. Oha'eitexening zal alleen geschi

1delIvoor,
eden als. u. -aan. ull i

.vèrplÍchtingen'hebt voldaan (dus ook boétes). ' r' .',i.,.'' '

U kunt us. overschriJvitrgsforÍulier Laten tekenen in ons klubgebouY Qp dinsatèg- en d.on-y
tiergagavond. tussen 20.00 en 21.00. uur. pp zofraag 3r m9i fgge-(de s ruit i ngs dairim voor '

ae ovËrschríSvingen ) kan dit tussen ltt.oó en'J-Ï.oo uuÍ;í-LlENa, daarna bóslist niet
neer.rndienu.nietvo1gensbovunsta@u.inons.1et1enbestantl
en. dàt van de Ig{yB gehand}raeftl met. als gevo}g dat u KoNTnIBIj]II§VEIPLICHTIG bent ook r

voà1.het seizoen tg§z/ry%.' ook koit, let .'oorrart reEen ÏG-rGàoE-Ïfffiilschap* willà'à
wijzigen r.*1.. . 'i
-b,v. niet ,spel-enal vordt spel,entl en ongekeerrl, senioren zeterd.ag líordt. zondag en'oEge-.
keerd, veJ-dvoetbaf íordt (oók) zaal-voetÍa1 eà'oÉgekeerd, .' "' , , ' . ' ' '' i

In dcze gèval).ón getai 3f meÍ . schriftefiJk berièht aaa eerder genoemà'etlres. '

KONTRISUTIE .KONTETBI.IT]E KONTNIBUÏIE KONTTÏBUTIE KONfAIBUTÏX ,KONTRIBUT]E,I'

Wilt U yoLgend seizoen met een schorie 1èí beEionen?'Stort alan nu. uv faatste gedeèlte #

(of wat er no6 niet betaald is) van de kontrlbutie en/of boetes op onze benk- of 6iro-
rekening. Dan kan otrze penningmeester ooh ziJn'leatste verenígingsrekeninBen betalen. i
Inlichtingen. biJ Martin Reuver, t'e]: 070-3910399 en u weet, echterstanè betekent volgenal
seizoen niet'beginnen roet trainÍngen en de voetbafkoepetitie. - :." . . ' : - ,.' .,. j,'

Het Xestuur'. '

LENS TOP ].0 TOENNOOI

In de publiketie ven vorÍge veek is een foutle geslopen, De prÍjs voor de }arbecue is
geen 5 10;- për persoon', Eaar uoals ietlereen vel- begrelen za1 hebben 5 l-5,- per persoo .

Voor dat luttele bedrag kriJg Je een barbecuepakket en vortl Je tle hele avond bezÍg ge-i
houden door de discotheek HïGI-IEVEL. Ook tvee consu$pties ziJn bÍJ. de.priJs inbegrepen.
Het is de bedoeling dat. degènen d.ie op deze avontl mee r,Í1Ieir bàrbdcten, dit voor LB mei
opgeven bij de eveierrentenàonnis eie. Zouut, binnen steppen Vöor' d.e disóo is moge1iJk, I

maar heb je Je niet voor de barbecue opgegeveir, tlan is er die avond niets meer te xege-
leIl, Ook noeten àensen die,alLeen voor de disco koDen thuis Vbldoe4d.e eten, velrt Ín veÏ-
band met het te kot aan barpersoneel geat de keuken die avond rliet open. .,,,'i,,,'_ ,',

René vsn den SrEEN, Merian.van der DoNCK, Albert MïLTENBLEG,
070-3[55[3r] 07\4976132 o7b-3213285.

glg!9glIg=99=Llg4giElgg$g=]991=ErB99g=!=!9:999s;

t..

0p 1L mei a.s. zsl de Jaa.rliJkse uÍtloting pLaètsvinalen Ín d.e bestuurskaser.
tÍe van d.e door uitfoting vastgesteLd,e nulDmer§ volgt in tle LUNSrevue,,'

Pubfika-

:

*1-

IIet Bestuur,

._ir



I!=5eepe!i!ie=!s=Ilgess=9
AÍgelopen zonrlag de start van tle na-koDpetitie. LENÉ d.at'dool het 'winnen Van de derde 'i
peiioaË nie!. in-_actie. !e-h9e,f.g-e te konren-,. speeLde 'in tle ochteuduren- ieir ger911qèstriJd 

"iegen vredenbuï"t,'rï .e'n goèàe i,a"tiJ; voeltíI nertl net b-2 levonnËn.' |g-Mitlttegs apeel-"
de onder het toezieDd oog ',ran vele LENSers 3TC tegen SvMe eerste sedstriJ d io aeze

na-conpetitie. DooÏ de ovelwinnÍng van SVIV (0-1) spel,en 'íU zonalag es. thuis tegen -i

BTC. Vàor LENS 1en heel LE{S een belsn€riJke wealstriJal. Zontlag twiJfel- zuLlèn de-spe-
iàrs'ven het eerste er ell-es aan doen on d.eze wedstriJd'töt een goètt eindè tè brengeà '
Echter, claerbiJ ii de steun vsn ale IENSèrs. onontbeerliJl. Iif rekglen tladrook öP U!l!!!l
Het Bestuur,

I,ENS ToP ÍIEN voetbaltoer nooi 23 Eei L992 i

- tuDr.L van de 'lJèek -
De keuze voor aleze belengrij kè . wedstriJ tt is gevafleD op R. VreeswiJk van onze D2.
Reymond is.,een tlegeliJke laetste Dan. Rs]'mond veel plezier. r .a'

Gezocht, Gezocht. Geaocbt, Gezocht,. Gezocht.

Is'het U "1 Ëens opgevellen atat het efgelolen seizoen er nènsen geveést ziJn 6ie op

subJiene viJze een vedstriJ dversleg gelcbreven hebben voor ons'vlegge6cbiP zÖndag 1.
Wat dacht U ervan U zel-f te pfaatsen in het tiJstJe van literaire grootbetlen binnen
lBÍS door ook een§ zorn stulrJe te schrÍiven. u kunt zich melalen biJ de aedsctie 

.

ènne. . . , . , . . alsvast bedorkt. 
Red. 

, ,..l

0p íatertiagrridèag 23 nei 1,992:zail het eerste. ToP-TIEN voetlal-toernooi op velà L van

str"t ea.rrl En eís het aan'àe organiset-oren, tigt za\ rtit het begil roeteri ziJn van een

nieuve traditie. Aan het eind (en nisschien ook rel- aan het begin) van ieder seÍzoe.n_ 
-

zuiLen een tiental tea.ns . bestaande ult viJf veldspelers en een keeper op een half veld.
uitnBken wie"zich -dat Ja;r hèt beste inldeze. vel-dslor! Eag noelnen. De uetlstriidéB.op -'
tvee vejld3es op_ ons'eerste veltl beginnèn om circe'17.00 uuv en eindigen rond zoísondèr-
gang. De insctriiSv:.rig Voor tleze tea,rns staót open voor elIe LENS-senioren i conbinatie'
van senioren uit veischilfendé tears Ís ook inogel-iJk.''.Naast lret sportÍeve Eealee1te. ze1

ale gezelligheid. cebtraal staari biJ dit evenerent. Deafom is jiaast de teams iedereen uit-
;*;àig; ài" zii heefb'in een asnie] spetterentle vedstriJden en een bruisend rantlgebeure
De nieuve eyenementencormissie elsued.e. de barcoltrrissíe hebben hun eeèe!Íerking toegezegd
on Ín ieder geval-Voor eèn voortreffeliJke' barbecue en goetle muziek te iorgen. 'De volgen
de negen tea:ns hebben zich. ingésèhreven. LENS 3, l+, 5 en B'zondag, v'c's'', Min' van De-
rensÍé, Die Haghe, IENS l- ;ditie !9Bz en tle Haegsche Bovs,

-Opgeven voor 16 meÍ e.s.

rrzlJn tloorzettingsvernogen 28.1 alt ii d
ons voorbeeld blijvenrr. , ,

S. Jeger-de Jong
Ed en Niriy
E1len en Dahny

' en verderè fa.rnif 1e.

fn het
overl-i

grote verl,ies, dat.'ons gezin heeft- getroffen door het pLotsefing
idén ven ouze zo dierbare

, JOS JAGEBi
ïdeten wi3 ogs gestàund door ale enorue be.l,èngstel-1ing. I,IÍj danken U voor Ulr med.eleven '
lersoonlijk, schrifteliik of in èe vorD van bloeuen'

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SI SENÏOREN ZONDAG S

sbssssssssssssssssssss
UitslBgen 10 mei
Vredenburchl-IENSi
LENS 5 '- 2e Pleats RKSW-toeYnooi
LENS ? - 2e Plaats SOA -toernooi
ImS B - 3e pfaats RKSVl,l-toernooi

2-4

(na strafschoppen )

:

i'
I



Pro8ra&sa zonaag 17 mei
l-l+.00 uur IENS 1 ' - BTC L
ro.oö uui i,ru§ e - sEP toernooi "
10.30 uur IENS B - de Adelaars-toernooi

na-conteti!i9, n.n vi
\,1

Progra{lna volgeqeq ueek
Zo4dag 2! m9!
1\.00 uur S1r!v 1 - TENS 1 na-co4rpetitie n.n

Maandag 25',nei
19.30 uur LENS 6 - EngeLsen.' :

OP§TELL]NGEN.
I,ENS

Afschrjjven r

t:vr v3

1
6
o

TENS

LEÏ{S

Hordt door de trainer bekentlEene€.kt
als bekend
zie l,E1lSrevue vorÍge veek + L. v(l. Berg en M. Spa.
verza.nelen: 10.1, uur terrein de Ad.efaars.

IENS 1:
],ENS 6:

[.IS B:

ij de trainer
, v, Knij ff

b
T
n
b
. Keus

's.s.

te1:0?0-3897U6
tel:0?0-36015à1

- -tel: 0?0-3522106 '

'I -hofdreef 38, achter wiJk'23, tei reèhterziJde ven de spoorliJn De1ft-
erdam .

erSteinrieg, uaast kinderbóerderl; , teI: 0ï0-36?8114. . ': .' '

J. Pronk

I,IGGING TEBREINEN:
SXP - T€.nt

Rott
de Atlelaars - Gi[it

),

Uitgenoaligd ziJn (met eventuel.e partners): J. Wittinà, tr'. Siliakus, N. Aydogdu, R. Keus,
B. vd. Boogadrdt; C. vd. BoogeBrdt, A. .Snits, G. Muld.er, J. Pronk, J. van Dienen,
J. Lamers, L. vd, Berg . Yerzarnelen on 19.15 urir ín het restaurant 'rDe Gouden Kroonrt
Zeekant 33-3l+. (recbts vau het eindpunt I1Jn LL, naast het Grieks restaurant, Sehevenin-
gen, te1: O7O-3r22872. ,.; i

tllrL IJLIJ IJ lJlrIJ lrb hLL lrlJ

Z ZAAi,VONTBAI Z
DÈ o dd coÈoodÈÈàd dd
bL lr L lr A Z, L /J b L L l! O U U L

Uitslagen 20 apri]. t/n 1 nei
GyBnoYa 2 - LENS 2
Glmnova 8 - LïNS L

ZZZT,T,ZZZZZZZZZT,ZT,ZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z IANGS DE SPOITEN VAN DE Z.M,I,ADDEII Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT.ZT,ZZZ
Uitslagen na-conpetitie

L-2
J-ö .

1-1
IENS ]- -, -PGS I
Quick Steps 1 - IENS L

Progrs,ma. IENS'1
ZÀieraee 16 rlei aP§!
rl.fÖ uur PcS r - LENS 1 :

\,Ioens 20 uei

-3-

L9.00 uur LENS 1

],IGGING TERBEINXN:

- SVGW/GE3 1

PGS - Genenuiclenstras,t , teL: 36tg6tg

Vri,i dae e2 nei en Zaterdag 23 neí 1992
Toernooi LENS biJ XvC.

I,ENS 8 zaterdàe í6 nèi uit eten



LENS PGS 2-2 Woensclae 6 mei )

]la Jen goed begin en èen 2-O voorsprqng. Éeginnen ve veer in ile zelfde fout en ksànen
ze toch }Iee! geliJk over de weastrÍJo valt vertler niet veel te vertellea uu over naa! '

de verlstrijd van j.L, zaterABg 9 Eei.

Quick Steps - LEIqS 1-1

Quick Steps begon overrömpeLenal en kwarn,al gàuv op L-O en een zvaar vel.d. ua'e;'na de
thee kws.Een ïe toch veer terug eD hadalen en scoorde ve toch 1-1 àus het tlerde geuJke
spe). we moeten nu toch nog ïei iets vinaen villen lle nog een kÈns Eaken tlus c1e best'
winnen ,

Antlre Spà. '.:..
;

VA],I HET JEI'IGDI'TONT

ALgemeen kontaktpersoon: Paul v.d..Steer, Chopinstrast lO3, ?55L SV Den Eaeg.
tel: 39?0151. BiJ geen gehoor: 39'16532 Aïnold vè. DoEck

HeèstrÍJ dprogra.:ma A-B-C-D-E en f' leucd.
AfbelLen voor onderstaande vedstriJden/toernooien a11een biJ Pau]. vd. §teen (39?015h)
zo vroegtiJtlig no6eliJk doch uÍterLiJk de èag voor d.e wedstrlJd/het toernooi voor
19.00 uur. BiJ geen 6ehoor beIIen naer Aruold vd'. Donck (É976fi2). fn uiterste nood.
nog aíbelLen op de dag van de EedstriJd/het toernooi op LEI{S (:66r3ilt).
E1fta1 datqn qqnveqg tlaensteqdet uit/thuis terrein/veld ' sa,rn.k.Leris

A1
A2

-tb mea 10.00
10.30
10.30
10. 30

Zrer-verstoérnooi ( zie kopy) Capelle
Drieka.up op LE}IS (zie kopy )
Drieka.mp op Í,ENS (zÍe kopy )
Driekanp op LENS (zie kopy)
Geen. LENStoernooi (zÍe kopy) ''
vriJ ,

e/d J-J sel- B.3o(s.uto )
L0. 00
10.00
10.00

t0.L,

9. 30
1S.15 ( aut o )
9.30
8.30( auto )
9.30

16.1+5
u-.00 ( auto )
16.1+5
1],,Oo(èuto)
16. l+,

.1!(auto)

9.1+5 ( aut o )

3f
32

DL
D2
D2

Dl+

EL
E2
n2

1T Bei
L? nei
1? nei.
_Lb mel

_Lb rde]-

16 mei
17 nei
22 mei
17 nei
L6 nei
17 mei

mer
ue1
tneL
mef

me.1

-Lö MEI
_LO meI
L6 nei

11", 00

D3

r_0.00
19 .00
10 .00

9 .30
10 .00

LENstoernooi (zie kopy)
vriJ: zie bij opstelling IENS D1
Driekamp op LEIS (zie kopy)
GDA Dl uit MedesteiJn
Driekamp op LXNS (zie kopy)
DHL toernooÍ ( zie kopy )
DrÍeka$p op LU{S (zie Xopy )
vrlj: zíe bÍJ El+, E5 en E6
vrÍJ: zÍe bjJ opsteLllng drieka,up El-
Extre treining op IrENS
Cronvliettoernooi ( zie kopy)XederiJkstlast
&tra training op LXNS
cromvliettoernool (zle kopy )IederiJ kstraat .
Xxtra training op LXNS
tr{il-helnustoernooi ( zie kopy)Westvlietveg'
Extra training op LENS
líassenaartoernooi ( zie kopy) Kerkehout
wassenaartoernooi (zie kopy ) Kerkehout
vrij: zie blJ opsteLLingeu F1 en Fl+

llas senaertoernooi ( zie kopy ) Kerkehout
vriJ.

E)+

E'

E6

r1
T2
F3
Th
Í'5

1B
t6
1,8

16
18
16

17.00
1L.l+5
17.oo
11. l+5

17.oo
10.15
17. 00
11, 00
LL. 00

9
a6

9
9

.\5(auto)

. l+5 ( auto )

16 mei 11. O0

SIJZONDXRHEDEN:

-aanwezig Ju}o: A. vtl. Donck, F, GreDS en P. vd, Steen
-gaarne ouders met vervoer voor: I,B,IS Al,Dll ,Elr ,E5 ,E6 ,F1rF2 en !.h
-l-ees onderstaande kopy goed door
-voor opstellingen etc. zie toernooi-overzicht hierontler.

l+

{.



Toernooi -overzi cht

IÍelaas gaat het toernooi voor JulLie zaterdag
maken een leuk toelnooi onEogeLiJk. Het spiJt
nog gepróbeerd op zond.ag 31, mei iets te doen.
of tlÍt gelu](t Ís,

De ZwerÍerstoernooi voor LENS A1

De. routebeschriJving' eèrst 'want qe hebb€n natuurl-iJk vervoer nodig. VoLg Den Eaag -:'
notterAam. BiJ Klein ?oltlerplein ricbting Dordrecht/Brienenoordbrug.aanhoutle-n, Voor de
Srienenoórdbrug de afsleg CàpeJ-Ie a1d ïJseI nemen. Ond.er tle snelve! rloor (rotoude )
richting Capeel/IEimpen a/d ïJse1 vol-gen. Deze 'weg voLgen tot een rotond,e. Daar rich--
tihg Capelle a/d Usel neEeD. Na aleze rotonde biJ de derAe stoplÍchten rechtsaf. Deze.
weg bliJven volgen tot Je links de velden ziet van Sportpark de Couwenhoek. IEN§ BL
kva4. er ook'due moet het Jul1ie ook J-,frkken. I{et voetbal: E-r rordt gespeeld in thée'
poífeó. IENS A1 sÈeelt telen: nRC, MoórÈrecht en AS!ífl. Daarna uog àén- finelewed.Ét,rij rl.
De priJ suitreÍking is on 16.30 uur. Een J-ange d.ag. De opstellio6e is bekerid.

Driekanp op LENS voor 42,81 en 32

0:n toch nog lekker' bezig te bJ.ijven een drieha.mp op I,EI{S voór juJ.J-ie. Voetbal- vel
serieus en els Je niet kan is afbe1len echt verpl-icht, IYa afloop is er een verrassiag
voor het tesJo vat het leulste speelt. De opstellingen zÍJn bekend en on 1 13.30.uur
ís het afgelopen.., NatuurliJk bIiJft daarna ied.ereen lciJken naar de belangriJke wed-
striJd voor de na.kompetitie tussen LENS 1 en BTC 1. Tot zond.eg 17 mei. rr

Geen LENstoernooi voor LENS C1

niet aloor, Problemen met tegenstandels
ons, uaar bet.Is niet and.ers. Er vordt
In d.e volgende tENs-re''r.ue ]ezen Jrillie

LENS toernooi voor LENS DI

Zaterda8 een. ihuistoernooi voor Jul,]Íe net drie vedstrijden van 2 x 20 minuten.. Tegen-
standers ziJn de volgende ver:eEigingen: cyv Zververs uit Capell_e a/d IJsel-, A-l-exan-
driet66 uÍt Rotterdau en 1IELO uit l{o,teringen, Er zÍjn prÍJzen voor d.e nurmers 1 en 2,
en er komt nog een extra prÍjs voor de penaltybokaaL rÍant dat doen ve ook. De eerste
vedstrÍJden beginnen om 11.00 uur. De priJsuitreikÍng is or l"\.30 uur.

i , .. 
_,

Du.g!§t=fling=g

IENS D]. : . AI(aï, A. Alhabi, J. Buis, Y. Elakbi, S. GopÍe, J.el" Haddioui, n, Ilendriks,
. Jozee, n. Korfmeker, A. Sen en D, val. Steen.

Driekeqp vlqr Ljnl\I9 D2 .D3 en EIJ/83 co,rb,

Het toernooi voor D2 en D3 gir'g niet door. 1,le9r vriJ dat kan natuurlijk niet. DBn Eaer
een driekanp op I,XNS voor Ju11ie. Aflemaal konen (afbelIen is verplicht ) en }euk pro-
beren te voetbal-l-en. De opstelliagen van D2 en D3 zijn BIs bekend. BiJ de Í1/83 coEb.

.-.. verva.chten we al-Ie spelers van LENS rl1 + P. tsodaen, R. vd. To1 en C. d.e Booy. Eind.e
ven de d:ieka.np is om t 13.00 uur. Tot zondag en voor het elftal vat _het feulste speelt
is er een verrassing na'afloop.,NatuurliJk bJ-ij ft daarna iedereen'nog kiJken naar de
Ielangrijke wed.strijd in de nako,mpetÍtie tussen LENS 1 en BTC l-. Tot .zondag 1J nei,

DHLtoernooi voor LEIIS Dl+

Toch nog een toernooi voor lu11ie ge'ronden. DflL aaÍr d.e Brasserskatle te Delfb nodigde
ons uit. Vervoer is echt noodzake.LiJk! I DUNo, nAVA en DHI zijn d.e tegebstsnd.ers. Orn

12.30 uur is de prij suitreiking. De ópsteiling. is als bekend net D. Tieze ald keeper.'
VeeL plezier.

., ., i

CroEvliettoernooi voor LEN§ El+ en E5

Aan de Rederijistraat organiseert Crouvliei eeu toernooi voor
zijn Yoor:

LENS Xl+; Cromvl-iet,, Honse1erdiJk, DevJo en DUNO

IENS Er: CronïIiet, Ilonselerdíjk, ÏBS en VIoS

OE Ll+.30 is de priJ suitreikÍng. Zijn er ouders met vervoer??

ir
T

juUie: tegensts.nders

,-'1
.."'

-r-
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De oBstellingen
I,ENS

TENS

ET

E5

K.

,:

op

A. Blon, P. CooLen, F. E1kadiri, M. Efouarti,
aie, M. Poot en C. Sprockel
W, de Bruin, V. vdi Gee§t",'R. Ksffa;'F. Kuik;
M. Ytl..Voort, B, VreesuiJk.
Niet opgesteld: K, Bouali vegéne.niet opkonen

fliev, n. qeldrig, B. Poqor-

Ieirlekler, K. lorie, M. .Oered,

9 nei.

I{ilhehristoèrnooi vbor X6

AIle reEmen }os. IENS E6 gaat stunten a.s. zatertlag op tie líestvlietweg te VoortÍurg. -

I{ifhel-mus, KatwiJk, Westl-endia en VÍtesBe DelfÈ ziJn a1 gewaarschuvd. . O[ 13.!5 uur. iÉ
de prij suitreiking. De opstelJ,ing 1s:

R. Bekling, B. Groos, D. Gunay, A' Heidel, !. Hoos, R. Jansen, B, de Klerck' F. l{azera-
li en C. Schmits, : -j .

Niet opgestetd: B. Nend.persan en M. Singh vegens niet opkomen op ! nei.

lla,ssenaartoernooi voor LENS tr'l F2 en I'lr

Met de euto naar Wessendar. AÉn tlé Kerkehout vlak biJ tle RiJksstraatweg (niet te harè .
riJden hoor 50 ktr! I ) liggen d.eze velde!. De tegen6tanders ziJn voor:

tErIS Fl: B1auv zvart, Docos, Leiden en Hassenaar
LBIS F2: Dulnoortl, Gr.W' II VAC en líassenaar ' :

LIINS Flt: Bl-euw Zwart, Eeiden en l{assenaar

Om L4.00 uur vord.en de prijzeD verdeefd. Dear ziln lre DatuurliJk e}lee8,a1 biJ..Maak er
iets 1èuks van hoor. De opste]lingen:
I,ENS 11: À. Atkabi, R. Blon, C' vd. Bosch, F. Daamen, 11. Muns, S. Oufrigh, S. Verear

en M. Volgt
LENS F2: s,ls bekend Eet B. Netten zond.er: R' vereeckeD
íffi:FI': A. e.l .3ouste.ti, o. Gokgul- ' D' Gokgul, R. Kipp, s. vd. KruÏ ' D. Nagtegas,I 'J. d.e Rood.e, 0' Sensoz en B. Verheyr

Nlet ppllqner§

tr'inales vier tegen vier
Ook ons D-viertal $ist door te dringen tot de finale-:avond op 20 nei a.s. Laakwertier
rÍas de stugste tegenstanèer. Lees het verslag van de spelers naar.

DI vier te n yaer !

We begoDnen op v-riJèag 8 mei net bet vler tegen vier. De eerste ved.striJd was een nakkie
Daarna. een 3-2 zege tegen DSrP en vervol-8eDs een 2-1 overwinning op DUNo. De tvee
noerrr-JJ(sre regensra.noers va.ren Laakkwartier en DHL. Met [gelijktt wonnen He van hen
door roooie doelpunten van Abtlul ! Youssef en Erdern. Xutger en Jeroen Eeakte Booie red-
dlngen, Zo wonnen ue aLl-enaal. DÀàààg door Youssef. Doelpunten 11 voor en f tegen. i.

Naar de afdelingskampioeDschaplen op 20 rnei aan de IJzerÍ,rerf ga&n tlug. ons D- en E-vier-
taI. Deze bestaan uit ;

D:. E. A.kEr, J. 3uÍs, Y. ElakbÍ eIr A, AkkabÍ. Beàerve: R. r{endrÍtss
È: N. Alkebi, J. BrittiJn, J. Guenoun en A. Oosterveer, Beaerve: M. Essiatl.

Verzamel-en op IENS ogr t6.t, uur. Doe Je best en oB. t 20.00 uur is tle wimaar bekenil.
Het winnende viertal (zonrler reserve) nag in de zomtlervakaltie drie dagen naar Zeist
voor de NetlerlaÈdse Ke.mpioenschappen l+ tegen l+. Dat zou heel erg gaaf ziJn. Succeslt

ReísJe Drievliet
Tot nu toe reageerdèn zotn 5, D-E- en I'-klassers posltief op bet reisJe naa.r de Drle-
vliet op 6 Juni, De aanneldingen van D1,D2,D3,81;E2,8)i,85,86 eà Fl t/n F5 zijn binien.
Niet iedereen ge.et mee. Dat hadden wè ook niet verwacht.

Afgelopen zaterdag hebben re onderstilande spelers nlet gezien. Afgebeld'!ras er niet. \{e
vregen de ouders ou even kontakt op te neme:l met Peul, vd.. steen (39T0151+) op d.onderdàg

, of vrÍJdagavond. flet gaat on: K, Bouelj.(E5), R. Nand.persen(r6 ) ' t'1. sinen(e6)' M..Daniels
(rI) en D. unnu(F5)

6
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Spelers v'Íin alèze tèdnó àie zich nog nÍet opge§eÍen Ïebben kunnen dit alsnog doen biJr .:
PBuL TA.''Steen doórltlirekt Í 15r-,te betal-en. DertlJ.Éteà'Vèn DI+ en E3 zi;n::nog Ín oi-.
1oop. He-hopënrze ulterliJk a.§..*zoDdag terug tè hèbben. Een.twèede'Èus.zit.ei volgeus
ons dik in. Gezellig hoor. §e 1? rilei peilen ve tlè aniuo van..a1e broer.tJe., zusJes, ouder§,
letders etc: -:t-.. !. 't,' .. .i'. r.,1". t. ) --' t i ,,rl

Piisfoto t § inlevèren ....'.' 11
',I .., .- ,

I{e verzoeÉen onderstaande gpgrerg ï...r. gg." ppsfoto iri t".rËveieq biJ' iaui vil. steeË '

*1r I. fry"!:velI, J. Bernarlina, D...{,aoere ,i :.,; -.,t, -l iA2: F. AlLad,in
BL: J. v. Dienen, f . Eeins, T. 0ztleuir. . ,'i-;. ' ..: '.; ',

82: M. ?ronk
D2 : M. DiJkgraef, l,l. L,utke Schiptiolt' . j
Et
E3
F'

:A.
:.4.

1., )

Buitenhek
Rauhiet -. ..

v. -DeÍentèr,
RoodeJ. De

PuBiI vao tle Week

A.s, zonàas 1l nei speeít'r,mb r àe'teraneriJke veaetrila'in à;tnariorp"tiitè thui; te:
8en BTC on 1l+.00 uur. Eet epreelt voor zich dat ne hèeI veel toeschouvers venachten olr
on6 eerste elftat positief te steunen. Raynond VreesviJk, laeïste man en aanvoertler,
vaD LENS D2_zaL er zeker biJ..ziJn. EiJ is imers oaze.pupil van de lreek. Na d,e drie-
kiup dus snel Daar tle taktische bespreking. Vervolgens tle. varmlng-up meedoen en de
,íealstrtJd volgen vanuit de dug-but. Te 6ek hé. Na afloop nog op de foto met Je ?avorie-
te spelers. HeeL ,vee]. plezier.

t ","*iï;i,i"àr. ,i"lancrL-l
iÉ'È

k :"li 
§

í : i'"'.; \I "'
a "li:? i r'

i"! i-. tt
J.. 5 B-+'df:. ài'}5

SpoDsors ziJn-eght heel b_elangriJk gevorden voor ied.ere sportverenigÍng. Dus ook voor
LE{S. Den}t aan sporthiii's Free .Kick Sport, strantlpavi}J.oen de Weterran, Glastranden B1om,
Cono Hair.. Sh<i!,..Cramer outlerhóudewe:ken, lÍeeusisse BV etc. dle binnen onze Jeugd.ef-
dellng a].]enaatiéén' of ue'eidèrt! teób voorzien van sportkledlug. Iee]-. bela.ggriJk lrfirt j

{e e.tt'r_aUen íop"g 
"r' 

netJee' biJ.] ook.'GroenJ.g en I'ruituanaeili xariewieiï;;-il .Ajl
.Egro-p1dtu' ió .een Lere 'tëràiigri;Ée epónsor ybór n.". tle Je'ledaidellngf Kiio' s fuit eir'
."ancleié eteusvare vorden er t.b.v. orize ' 

J eugdaktivite:.ten (berfstveek, eten op LENS, 1

. paestoernooi:,';ierkam! eiö.. etc.) grati.s oi IiENS bezorgtl. Zonder deze slonsors ra,ren
heel ve.el'zakeï echt glet.te d.oeir geveest toor ons. Nopaars onze denk hiervoor. ioch
hopel vg, voo:r-.het- kouèndeïggi?oeD..nog èntele-extre sponsors aarl te tlekken. IiENS 81, CI
en:-D1. ziJ! i-uners aan nieuvei klediug tbe-. Ook zoeken ïiJj sponsors voor d.e:allv-erse ts rï.',..
Jeugètöèrnöoien. NatuurliJk Ís hlt . piaatsen'van een rebtirièbortl i.engs oníleerst,e vè:.h,,
oot màgeii1ke.-- Mensèn -die, een spbnsàr veten of die zelf ièt; v"itlen-doen àp-'ait"Àetiear
kunnen koltakt opnerngp ret -Paq\ vtt. -steenr-teI: 39ï015b.

t
tENStoèrnooi. vobr- A2 :en C2...-. - ''-: -' .:.', '
Ondankó: ae iedeir ..Ëa ,een-.fÀ{é:àtmeral.ng-,ian . YVS! 43 t,ocn een geeleegè LENStoernooi afge-
l-opè'n zatèrdag: Dit hrain vóórha^rnèIilk' door ,Ëet ,'spörtier. "p"Í van àe--étfddLen naar zee'r
zeÈer,ook door*tle Epontane,Eealeverklng. van vëei epelers van LEII§ Al en.Blt ilie tesa.uen
tle ópengekonë+, p+gats iàrí: WSB iíria.rneí. ' Ditr Aèden. ,ÍJn echt htietr goetl. Slechts één punt
9n aaa".gg" àe, Àiígroon-taeit .vèrgndè,iàë+: ziJ i'. Lu{§ A2 vas niet in vorn en bleef zelis :

buntlooslil Beler ging het met'c2i De éerste . weaitiiJa vertl nog ve1 verLoren roaar daarna
iras c2-, uiet neerle-houaen. De eeisre plaais_ 

"à--l.eí 
iJ"l; a;;";i; ao"ip*tu" 

"óorl ""-ren dikverdieud. Het enige pegetieË pilntJu ïas a. geitige 'teraoe"i"riiog 
bi.J al1e teans

.faÉ àé o.iaerí'rào der"tïfàr.ri.'tauheitt '

velslas B2-toe;noöi bil iilhe+nug..' ; . :; rr. -',.,j iÏi ; .,r..,. i"r' ,Yler vedstrtiaen ite+_2 :i 1-O mÍnutenl vas v.e:. e1g kort'6n tïÀsen'aa ïeadtii;den,zàt oot
nog een8 een unr wachttiJ ti en dan vra,ag Je Je.'toch'af-boe Éoud:ji.de boys bezig. llou ne
begonnen'met de éerste'nddstriJ è tégeD HiJJiël-muo, éeËléd.stri;d'wÀirin ve goed spóeldeï
naer het nlet af kold.eD EakeE clus 0-0.

-7-



Na een uur ale tveede ríeals.tf lJd :net lxetzeLf9e beeld 'en leeI 0-0.,De {erdg" vedetriJd,. ., ;
begon het echt te lope-n det goed voetbal.:,eir, e.er1 uitsla8,.vsn L-L (tlasse ''doelpunt . r: i

MicheL ) . Met nog één vedstriJtt !e gqaq. stonA DHC bovenaàn roaar d.apr uoegteu ,v..e qoB .r

.iegen. Met;een àoelseldo van l+-]' voor LEN§ en T-1 ,voor'DHC begonnen ve aan de.wedstriJtl.-tte[ 
vera eÈn goede pot voeilaf xoet een 2-0 vinst. 'Maar r,rat Aachten ïe g&&e1 (!"-, 

.., . ,,

hafve Meerten tle Heyer): dat ve tveeèe varen geïoraleu. ÏIant iedereen dacht: het doef-

"riao "rn 
LEïS i6 6lt en van DHC ?-1. Maar nièts ïes rlinder'vaar vant het vas 6-L voor '

ífilS 
"r, 

'J-3 voor DIIC. ,Dus ]raren v€ eerst,e gqv.qrden. Jongens, klasse,',JongeBs een ' -'-

pfui" "oàr-jullie al1dnaa1 tiJttens het'iehel'e toernooi. .K1.."":'' 
.'" l'" . ' '_

Ook de ouders bealahkt voor het velvoer en de aairinoediiE:.nfi ón vinóent voor het nèespeleri., : |,,

Joop Pronk en John van Leeuven. tl - .i ,. i ,

i .,.-..' .,..Í:.

Theo Massa stopt voor dit seizoen uet d.e )reeperstraininE +

Bedankt Tleo, voor het feÍt dat Ricky zoveel Yen Jou beeft geLeerd' voor-'het 'feit'àat"
hi{ net zoveéI plezier is gean treinen, Yoor het feit 8à.t_JiJ zo belongel-ocis. keepers-' '

, Hi l rna en Ric[]r.
i , t i .,'

P.s. MachÍe1 vd. Berg, bedankt dat jiJ er vès afs fheo niet,'kon. H'

^. l' ,,. ,

ï

i. i,l, .,il ,i ,' .: ' J I
.r'.'l,''-t.-, --:'-

,,1

-ii r " l-' '-

ïTMNH t]E JilF{EETEFX t]H, LET'IS'
-!1.

E JUNI fl rti]
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DX I,XNSnEWE ,. - ._,....-
UTEKSLAN VAN DE VOETBA].,VMENIG]XG IENS
65ste Jaargang nunmer \1, 2L nei 1992. ,' ' i'i

* ** *xii i** x*** rGn* ra n* nr{* *tftt +r* rË*r{*n* * * rí * r{ $**n* * *tt tt* Ítn* ****iruHË** ra** *** *n r{ra tt{t n* +t +{.n tllf tt* *tln f,

OFtr'ICIXE],:

Verantlering of beeini.i8inE ven be! !.dneetschqp:
fndíen er ]eden ziJn die aan het einde van tlit seizoen hun lidma,etschep van onze vere-'
nÍgÍng vilIen beeindigen, ondat ziJ stoppeD'met voetbal- of naar een and.ere vereni8ing
viJ-Ien gaan, èan r0oeten ziJ de volgende regels in acht neneni

1. 0pzeggen kan uitsluitend schriftelijk geschiedeu biJ het sekretariaat. W, Kouven-
hoven, BraB Erosstraat 2L, 2552 CZ Den Haag en we1 voor 31 nei 1992.

2. Leden d.ie naar een andere vereniging villen gaan, noeten bovendien biJ hun nieuwe
verenlgÍlg een overschriJvings formulier gean halen en dat voor 1neil 2 door 

- 
de

sekretaris laten tekenen. Ondertekening za.1 alleen geschied.en als u aan uv finan-
clele verplÍchtingen hebt vol-daan (dus ook boetes).

U kunt uv overschriJvingsfolmuliel laten tekeh.ii.n ons klubgebouw op dinsd.ag- en donder-:
avonal tussen 20.00 en 21.00 uur. 0p zondag 31 nei 1992 ( tie sLultÍngsdatuÉ vóor de
overschriJvinge n) kan dit tussen ]-L .00 en 1?.00 uur op LENS , de.oÍna beslist" niet meer.
Indien tr niet volgens bovenstaande regeJ-s opzegt, bliJft u in ons ledenbestand en d'at
vsÍr de KNYB gehandhao,fd met aIs gevolg dat u KoNTRIBUTIEPTICHTIO bent óok voor hét
seizoen 7992/1993.

Ook komt het voor det leden hun "soort lidmaatschaptr vÍI1eri vijzÍgen
-b.rr, niet .speIend. lrord.t spelend. en omgekeerd,

senioren zatelcdag vordt senioren zondag en omgekeerd.,
veldvoetbal- vord.t (ook) zaalvoetbal- en omgekeerd.

In deze gevallen geldt 31 nei schrifteliJk bericht aan eerèer genoexnè adres.

KO}IIRIBUTÏE KONTRIBUTIE KONTNIBUTIE KONTNIBUTIE KONTBIBUTIE KONTRIBI.ITIE

1^li1t u volgend eeizoen met een schone Iei beginnenl Stort dail nu uv l8etste gealeelte
(of vet nog niet betaal-d. is) van de kontributie en/of boetes op onze bank- of giro-
rekening. 'Dan kan onze penningneester ook ziJn ]aatste vereningingsrekeningen betaLen.
Inlichtingen biJ Mart in Reuyer, tel: 070-3910399 en u veet, q,chterstand. betekent
voLgend, seizoen niet beginnen met trainingen en d.e voetbalkompetitie.

Het Bestuur.

Ia memori am

Afgelopen zatertlag ontvingen wij het bericht dat d.e heer E. L.,angkanp op 13 nei J,1.:
na een kort ziekbed is oveïletlen. De heer Langkanp bezocht ïekeLÍjkE de wedstfiJden -
van het 1e + 2e van d.e SE/ZA en ,.rooïzag deze vee1al van ziJn tteigenrt coro[entaar.
De heer Lsngkamp mocht sl-echts 69 ;aar oud. worden. i

I{iJ }rensen Peter en Diens. en fa.nilie vee} sterkte toe in deze vooï hen noei}ijke d.agen.

Selectie SE/ZA.

In menoriam Eenk de Bakker.

Door een toevallige ontmoeting in l{aar}emmerliede net zijn jongere broer Piet de Bakker
vernam ik tot miJn spijtr.dat in l-991- na een kortstondige ziekte Ís overleden ons ouA-
LEtrSlid Henk de Bakker, BiJna een halve eeuv geled.en was hiJ een rran de leer]-ingen l+C

van de Weinarstraat school. HiJ vist a1 gauw de weg naar het LENSterrein te vinden, was
Jaren leng trouv deelnemer van de voen sdagmid.dagclub , speekle voetbal in aI onze Jr:rio-
renelftallen en verd. d.aarna een goed speler biJ de seDioren. Maar hij tleed uaeer. Serieus
van aard. werd hij een iJverig, voetbalbekvaa.m JuniorenLeider. Dit alles mao,kt e dat hiJ
biJ d.e Jeugd goed stond. aangeschreven, En ook ik heb over Henk alleen maer goed.e,r aange-
naee herinneringen. Bovendien heeft hij op zekeïe mid.dag miJn zoon het fietsen geleerd..
Moge ziJn ziel in Gods vrede ziJn opgenonen.

P.J,
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Èit een l+O-jarig Jubileuu.
uei, 6 en 7 Juni het feest gevíe1dIn Naaldwilk, het dorp van Westl"andia, vordt op-3'L

van,.het lp:; arig. Priesterschap^,ven.. pastoor - i . Ví í van.der Bur8,i'pastooï van de Sti:rAdria;
nusParochie. Meer dan ,0 ja8r geLeden vs,s de huídige iubllaris 1id. van LENS IIiJ was.
keeper in een Juliorenelftal toen vij onze twee veld.en op Ockenburgh bespeeld.en, Samen'
net ziJn broer Hans, veldspeler, toonde ook lliily ziJn pfezier in. het spei., dai del
noeite vaard is het goed te doen. Zo heeft,hiJ ook ziin taak aIs:priester n8,aÍ plÍcht
en geveten nauwgezet vervuLd. Vandaar -dat '.líii samen net zijn parochianen oBze Wifly,
keeper vs.n veleer, van harle feliciteren en hen nog veel 6oedÍtoewensen' .i

:. P.J.

Ledenvergadering

Een geveld.ige opkomst 'wa,s eèn van de veLe positieve daden die er zorg voor Ïrebberi ge-
ëragen dat de algemene led.envergadering een d.enderend suices Èasi"Zoals U vellicht neet
is het nieuve bestuur geinstaleèrd 

"n 
àer" maakte (terecht) gèbruik van d.e situetie

op het beleldsplan te presenteren, Wat dacht U van het feÍt dat veld 3 voldt vporzieD .

van l-ic_htma.sten, of wat dacht U eryan dat zove.l de trainers va,n de ijeugdse.l-ektÍes en
overige sen.selekties één doel dienen ne te'dtreven, t.v. het op vijzelen van het
(goede) iuago van LENS err ve1 zodanig dat ei.veer een grote aantrekkingskracht voor
IENS cal ontstaan. AIle aanwezigen vd.ren het erover eens dat LENS weer het gezicht mcet
teïug krÍJgen van een positleve, prestatieve en gedisc Íplineerde voetbalorgani satie .

Tevens is het de bedoeling om een sponsorclub op te richten, een club vïieDd.en ven LENS.
AIle Ídeeën hierover kunt U kvijt bij het bestuur. Een geslaagde avond.'h'ii wensen hét
rieuve bestuur alfe succes toe.. .., ' ii , ,";""a.. , , ] .

Wat dacht U erYèn?

'Wat dacht u na de zo tefeurstellelde vedstrijd tegen B.T.C. Dacht u net zoals 1Íii van
-de redaètie, dat het 's]-echt lIas naar al&t domrè pech ook meespeelde ín deze 0-1 neder-"
Jaag. NatuurlÍJk is LXNS nog niet kansloos óm alsnog die derd.e kLasse te bereiken, dus
daaroÍ moet heel ï,ENS B,s. zontlag.naar S.V.L.V. om het eerste te steunen, en o:n te aan-

- schourÍen dat LENS gevoon in d.eze tlerde klasse thuis hoord. Dus L,ENSers U gaat.zondqg '

naar- S.V.L.V. en U bent er getuige vrln dat .LENS promoveerÉ,. Heb kan toch haast níet
anders dan det LENS 1 zich gesteund door hee] IENS, die derde klasse bereikt. Wat dacht

HuveLi

!

k

Mertin Leyenclekker, onze robuuste voorstopper van Zondag L, en H61ène Pronk ls.ten ons
weten dat zíJ op 26 juni 1992 te 14.00 uur in het n&adhuis ,,de Pauust' te lla.ssenea.I '

elkaar het j a-',Íoord geven. De recept:i-e wordt van 19,00 tot 20,00 uur gegeven in llotel
llassenaar, KatïiJkseveg 33 te Waseenaar. Martin en Hélène vinden het erg geteu-ig als
U aannezig bent op hun receptie. Nanons heel-. IENS venst de redectle H6trène ,en Martin
een hele fijne en nooie deg en natuurlijk heel vee.l gelxl en voorspoed.

P.s. I{ochten de speLers van d-e zond.ag se}ectÍe "ietsttwi}Ien doen op deze alag dan r,.
vorden zÍj gaarne verzocht om contac" op be nemen'met de ceïenoniemee ster llans Pronk,
ter: 070-36709T6.

Geboorte

, "The su.n cane up. this morqing, : - ..

.-. ., -. .. itsrs promise sweet and J-ong.
A nen chil-d shares thls day with us,
the bird.s be6in their son6". l

DanÉbaar en met grote blijdschap geven Fred en É1ler: Lancel, kennis d.at op 13 lnei 1992
hun zoon - Wesley John Iiero - ís geboren.'
EIIen en Wesley rustèn van 13.30 uur tot 15.30 uur op het àdres Spakenbur8se straat 23,
251)4 JR Den HaaB.



IENS en de vernieuwin

Sind.s koft ,heeft LENS in. het klubgebouv de beschÍkking oveï een spiksplinternieuwb en
uJ-tranoderiie eigen telefooncentrale. Dit a.l-]es rrerd gereal-iseerd door de onverzette-
l-iJkd MadÍn Leyendekker, Soms uat aI te onverzettelijk, het koffertje ve.n WÍm Kouwen-
hovei'en enkeLè planten verden bij de I'r.'erkzaamhedentr abusieveliJk mee verbouvd, èoch
onder het- ru§tgevende' gezag van de rrcoördinator" de heer B. Osse, verd. alles keurig
voor élkaar geneakt. Hulde heren voor dèze prachtige verkzearaheden.
-t

Zes te zes.

Iretl. en Ellen :ra.n.harte Sefelicite
Fred Je kunt hen aI als litl opgeve

i, a i

erd uet de geboorte van juI1ie zoón Hesley. fnnÀ...1
n biJ Martin Beuvàr. t' .

iF

na-competitie

v&n
afme
tuee

e
t

zaterdag is het zover, na een lange voorbereld.ing kunt U zaterdag gs.an genieten
en aantal specteiculaire spetterende vedstrijden met veldyoetbaJ-regels op eien cjrïa
ingen za.alvoetbal,veld. De vedstrijden die 2, nin, gaan duren vorden gespeeld in
poulers t,w. :

Graaf Willem Vac
telco Gl-audenans

I

poule A: pouLe B: mlNS L editie j-98,
I.,ENS 3 editie a990lt99|.c.D.s. --

Bellotas
II.M.S.H, . i

Wij ven de }edactie dachten d.s,t ven hoogstaand. voetbal toch weI sprake vas.,.....,ech
kont.U ge\^,oon even kiJken, dan ziet U 6el-Íjk d.at de mruners één van iedere pouLe d.e
fíne.le speelt en de nulmrers tvee d.e

_ 
ireds".rij d. 'on de derde en vierde plaats.'

Tot zaterdagl.

copy vooï de a. s. LE\ÍS-revue

I.v,m, I{eEe]vaart s d.ag wordt &an beLaDghebbend.e verzocht om d.e copy voor de komend.e
lENsrevue a.s. zondag om 16.00 rrur in te Leveren in de IENS kantine.

I

DDÈDDDÈDDDDÈDDÈÈÈDÈDÈÈ
S SENIOREN ZONDAG S

SSSS§SSSSSSSSSSSSSSSSS
Uitslagen zondag 1J mei
LENS l -BTC 1 O-I
LENS 6 - 5e pl-aats SEP-toernooi
LENS ö - le plaats de Ade.Iaars-toernoci

I

.Hrogranma zondag 24 me}

LENS b
i.ENS 

'I,ENS B

il.OO uur SVLV l-

Maandag 25 mei
19,30 uur IENS 6 - Engels tean

OPSTELLINGEN.

IENS ]. rtn

W. vd. Iinden V3

LENS 1 : vordt door de trainer bekendgemaakt
LENS6:alsbekend
Afschrijven
IENS 1 : biJ de trainer
LENS] 6: I'..v, KniJff
LÍeeine terrein SVLV:

tel: 070-389?1?6

Juliana van Stolberglaan, Yoorschoten, te1: 071--6lrl+37. Te bereÍken: d.e Veursestla&t-
veg via Leidschendan naar Leiden voigen. Na de |tGouden Leeuwtr (vofg eventueel de
schnitzel-geus) lij Oe stoplichten links af. Hier staat de route naar SVIV aL aan6e-
geven. l4ocht u toch nog.verdv&]en: het terrein l-igt achter het l,ls-stetion.

3
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72-5-92 LENS - QUick §teps J-\J

Xen goed be6in is het halve serk.' We speelden eindeJ-ijk een goede ved§triJd. ondanks

ie vele invalLers. We hadden naneIJJ k \ Jeugd-spelers uÍt de A' Jongens 'herteliJk be-

danklu voor Ju1lÍe inzet fantastÍsch' De doelpunten verden SenaeJrt door Xrik en co 2

nael. r\& deze overvinning zag ik het no6 ïel zitten voor Zateldag. Dus vol 6oède noéd.

I,lisschien liet GEB nog wel èen puntJe vallen 'maar Pech ze detlen het niet dxs bl-even rle

2 DunteE achter staun tlus op naar Zaterdag PGS LENS 1-2. PGS; vas vriJ aïgressief en

oal tag LENS r:atuurlij k weer niet. PGSI kwan dan ook net 1-0 voor rre vochten nog líe]

terug en k*arnen door
vàn dus vas het Yoor
verkeken. GEB - LENS

1,Ien aon heu stland e

en tot voigend i aar.

Rih SpLans nog op l-1 na&r van korte duur PGS naakte er toch 2-1.

,ons verkeken leter hoortlen ve dat GEB met 2-l- von. Dus vas het '1

heeft geen nut mèer. We Eingen Zaterdaei nog ve]. eeu feestJe bou-

en geslaegde &vorrd-. Verder vens ik Julliè nog een Prettlge vakantie

?.s. as. maandag tassen Ínleveren' tr'red Spa'

',{edstrii tiprograruna A-B-C-D-E en tr' J eugd.

VA1í IIET JEUGDFRONT

* '':
Algenreen kontEktpersoon: Faul v'd'Steen, Chopi'nstraat ]I03 ' 2551 SV Den HaaS'

i"f, SgtOfSt*. liJ eè*n Sehoor: 39'16fi2 Arnold Yd"Donck'

Lfbei.Ien vocr onders',,aand e itedstïi J den/toernooíet gllt"S-bi j 
- f iYl

zo vroegtiSdig $ogeliik doch uit'erliik de dag voor de vedstrlJd/n
19.00 uur'. tsii geen gunoor tutfen nai'r Arnolà vd' Donck e976fi2)
afbellen op de dag van de- wedstri I d/ het toernooi op LENS (366L31-U

vd.. Steen
et toernooi
. in uiters

(39?o1r\ )
y99r '

te nood. no6
).

tegenstarrder uit/thuis terrein/veLd sam. k. lensEl-fta;l- iat'nE &anv.-nE

A2
ts1

Ci

ri1

D1

25 nei
25 eei
23 mei
25 neL
26 nei.
2i neí
26 neí
26 nei
28 mei
30 mei

23 r,eÍ
26 mei
28 rneÍ
23 meÍ
2lr mei

26 mei
2B rnel
29 ne|
23 mei
26 meí
29 mei
28 meÍ
é) met

érlz( fieL
28 rneÍ
2l+ me i

25 / ?-7 neí
2l+ mei

25 /2'( Ife!

10.00
1.9 .30
19.30
10,30
19 ,30
18.C0
19.30
LB .00
}8. CO

]0.00
I0.30

1ne15 Hilhelmustoernooi ( zie kopy )He stvli etve6 ,B'30(auto)
St.Margalets (zie kopy nieuve eLftal-len) 18'30
àt.i'i"rË"r"t" (zie xcpv nieuve erftallen) . 18'30
;il;il;;a;;"nooi (zj-L kopv)tlestvl-ietves 9'00(au!o)
St.Margarets (zie kopy nieuwe elftallen) L6'30
wrtu"iào LC. (zie kópy nieuve elftalIen) 17i15
ii.r,l.re"r.t. (zi.e ropy- nieuve elftaifen) 18'30
Waterróo I.C. (zie kàgy nieuwe eIÍïalten) a7 ']-15

i""i,"rioo f.c, (zie ropy nieuve eLftallen) l7 '1,
öràr"ir"rà"rtoernooi(mlez' nieuws volgenae u' ) 9't5(auto)
Piv-voett u-raag (zie ko!Y) B'00
vriJ
vrij
GDA D1 uit Madesteiin 1$'15(auto)
l,ENStoernooi. (zj.e koPY ) 10'00
éoirit f .C. (zie kopy níeuwe elftallen) 1?'00
vàil"àt nàr;.r'!imburÀ- (zj-e kopv) 7 '\,
J,ENsöoerrooi ( zie koPY) 9'30
iENstoernoci ( zie kopY) 9''oo
il;;;;d;;;;.r,,ooi (r-i. topv) Botterdam 9'00(auto)
Soirit F.C (zie kopy nieuve elftaflen) 17'00
iitlsto"r"ooi (,tle".- nieu*= voigende week) 13'00
íJrirur- "t.,. Llnburg (zie kopv) 8'15
il;;;;;";;;;"inào; ï,iu xopvl- Fotterdar e'00(auto)
iENstoerncci (meer nieuns volgende week) l-3'00
v""i""r, naar Limburg (zie kopy) B'45
LEN$toerr.oi (me", nieutn" volgende veek) 2'30
i"ri"ài naar Limburg (zi-e kopv) B'll5
zie kop)': Lraining nieuve E-teams
irtlstoà.nooi (ineer nieuws volgende r+eek) 9'30
LENstcernooi (zie koPY) 9'30
zie kopy: tïaínÍng nieuse E-teams
LENStoËrnooi (zie kobY) L0'00
zie kopy: treinÍng nieu',e E-teafis

E2

ime 19.C0
10. )+i

I'r , 30
?.1t5

:t0 .00
9.30

1c . -10
1T. 30
13.30

00

.00

.00

10.00
10 .00

D3
Dl+

EL

E2

E1

9
10
:t3

o

10
o

.30
,00

Lr

E6 10,30



Fl 25 I 2'l lrlei
12 251?'l neí
F3 2r/27 nei
Ilr 25/2'l nei
F5 25/2'l ne:'

'zLe
zie
zie
zie
z]-e

n i eulre
nt eur.re

nl euwe
nieuwe
nieuve

E/r

T/T
n/r
E/F

teams
teans
teaEs
teams
teans

kopy :

kopy :

kopy :

kopy:
kopy:

tra ining
training
trainin6
tra ining
trainlng

-6aarne ouders net vervoer voor: LENS AL,3L'[]. en E2

-lees onalerstaande kopy heef gíred door' He.t is belangrijk!!!
-na 22 mei stoppen lÍe met de trainingen yfl: 4e huidige' groepen. Zie.kópyl !!
-opstellingen zie bij kopy hieronder'

BIJZO}IDEFHEDNN:

seizoen.
da.arna.ast hebËeir vÍJ van de vol{lende spelers
vei]-, l-; Bernadina, D. J,aners, 81: T, l{eins,
Lever deze a,s.'zaLerdeg et'en irr cp LEN§] '
rle opstelUngen zijn.als bekend. I,INS 81 

,met

Toernooi-overzicht

ï\ril.helnÍustoernooi voor LIiNS Al- en Bl-

Het laatste toernooi voor ],ENS AI en 81, I3ij Wilhelmus asn de Hestviietreg te Voorburg
spelen Jullie naast rle drie poulevedstrij den (2x10 minuten) ooh nog een fina.l-eved st rii aI

(2xt5 rninuten). De te€ienst&nders voor A1 ziJn: t{ilhe1mus, Lugdunun en Quick Boys. In
dè andere pouie speJ.en: IJaakklrarticr, RijsHiJk, AFC en SYI'V. De tegenstanders vocr B1

zijn: Hilhelmu:;, Lugdun'.tn en Quick 3cys. fn de andere poule spelen: Riiswiik' AEc'
Scheveningen en Feyenoord. De prijsujtreiking is on t 11 .30 uur. Veel plezier en no6
even het volgende:

1) na afloop van het toernooi moeten a]Ie spelers van Al .en tsi hun in bruikleen
gen sponsortas Ínlevercn bij de LeÍdeÍ. Ook rloeten al]e train in6spakken, shir

' broekjes (Al) ÍngeJ-everd ïorden zc dÍi'u viJ alles,r,reer kompleet heblen vcor vo]

ontve-n-
ts en
gend

)\

3)

':
nog één pasfoto nodig:,A1: M,
T. Ozdemir'.

M, vd, Ber'B i,p.v. I!'i. A!.ting.

Aponto-

LENStoernoci voor LËNS D2 D3 en D)+

,2enD : Julfic spefen zaterdag 23 nei lret toernooÍ op LENS. D:'ie lange verlstriJCen
yan 2 x 20 mÍnuten, en vnarl:chijn1ijk gaan He nog iets d.oen met strafschoppen, 0n ongei
veer 15.00 uur worden de priJzen, tvee peï poule, uitgereikt,'De tegenstanders houden
we lrog even geheimi

Dlr: Dit g11'1g1, speelt aonàai zll mei op LENS èen toernooi. Jul.líe -oe6innen s]- vroeg, on
9.30 uur. De vicr vedstri;den duren ? x i, flinuten, en de tegenstandels zijn: BTC'
CïonvLiet, Hi,íSli en DUNO. Einde om 1i.1! uur. Inlae.k er cen Leuk toerncbi van'

l;,3',;::'*i-ï: ;ï1ï"ï'ï":ï:;i; "n zti:t5 niet)
LEI'IS D3 : zonder B + J . ee Bood.e , met y. Y8.sar? ?

Í.,ENS Dl, : zonder § , Al-Eing xret D. TÍeze.

AleÍandri.atóernooi voor LEIIS El en U2

--derst even dc routebeschrÍ j v ing voor de chauffeurs:
VoJ-g d,e 6rot,c veg Den Iiaa6 - IloLterdr::n. BiJ kleinpolderpfein ]inks de hoge :'iibaen aan-
houden richtj,ng Utrecht/Dordrecht . llieïna,UtrechC/l\lexanrlerpolder volÉien. (Dus niet af-
sLaan naà:. de Srienenoordbrug ) , VervrrLgeus eerste afsLag .ltlerírncerpolder neme[. Einde
e"fri l, stoplichten. Iiier rechts aÍ', Ëj.i de volgende stopl-ichten ueer rechtsaf. Dooxrii-
den, onder wi.nkelc(:ntruln door, tot aan de stoplichten. Hier finksef. Vervolgens bij.
tveede stoplichten Linksaf (je passeert de metrobaan) een vroonvijh in. Bij de,huizen
Í-splitsïng recht,saf en stecrls rechts aÍmhouden. Deze veg is dood-lopend. en brengt Je
u,iteinde1ijkoI)het!a"keerLerreinVErnA1exandÏia.SuCces.
Iia íIe spcrtieve ge€ev(-ns. De te6enstu.nflers zijn:
LEI{S E1: DSo, Excelsior l,Í en Spijkenisse
LENIi E2: DSo, Excelsior l.! eD Spijkeni.sse

De vedstiijdel duren ? y. l?,5 n:intlut, en na:de poule-uedstri j den no8 een echte finole-
r'èastri,lri voor ieder team, In de andere poule spelen zorÍe1 bij EI. aIs E2: Alexandria,

^RC, 
Earendrecht en Dlio.

5



0n 15.15 uur worden tte priJzen verd.eeLtl. veel plezier en de opsteLlÍngen ziJn als bekend.

L,ENStoerIlo oi voor I,ENS E5 en E6

yoor juliie op zondag 2)+ mei het lENstoernooi, Doe Jè best. De t,egenstanders ziin:
E5: Delft, Cromv.l'iet en BTC

16: Delft, Cromvliet en DUNO

0F e5 en 26 mei oefenen we met de nieuïe.A1,81 en DL e1ftallen, Dit keer tegen En6else

teani. ueE 6oede gelegenheid voor de nieuwe trainers on eens te kiiken of er voldoend.e

harakter in de nlèuwe el-ftaUen zit. Ook dÍt keer kunnen vre niet a]1e spelers ultno-
àiÀ"n aie in abnrnerking könen voor tle sefektie. zit Je er nu niet bij dan zegt dit dus

l,iËts. Korn gerust kijken. De onderstaande spelers noeten zelf een broekJe en kousen

meenemen naar d,eze 'redstrijden.
I,Eli$ A1: F. Al1adln, M. vd. Berg, ï. v. Dienen, E. den Heijer, ll. Izend.ooln ' D. ionEe-

,.rr,tl.Lamers'ï.Lut,S.MereneierB'lvlsaad,R'Niamat,H'Pierau,R'Riemen,
E. vd. Siuys, P. Smoorenburg ' M. Visser' H. Vredenan'
ílNS gf, n. ía. A"rg, J. v, Diemen, ll. Douw, A. e1 Hatldioui, F. eI Haddioui ' T. Heins,

-]io-írragef , J. Houtnan, I'I. Kiopstrtl,, B. v. f,eeuïen, t4' MettheiJea' T' Ozdemir'

i,l, Pronk, J. SandÍfort, 1,. Sendaï, V. vat. Spek, P' vd' Steen en P' ZeemeÍJer'

.4li§-$: N. Akkabi, J. BrittiJn, S. Buitenhek, M' DiJkgraaf , M' vd ' Donck, M' Essiad'
- 
Jl-ci[iour., ,1. Hop, T. Jozee, P' Knorr, R. oemed' A' gosterveer en D'.vd' steen'
l,eiCer: F. v. DiJk.

lle ïedstrijden duren 2 x 1, ninuten.
zijn als bekènd: IEIIS E5: zond.er G.

I,ENS E6: zonder n. Jansen-

ileda!:kt

Jongens van E5 bedankt voor de bloenen.

I,licu$e elftallen

PÍiV-\"oetbalaag voor C-selektie

I,I;NS .D2 naB.r Limbure

0m 13.30 uur is ale prÍJ suitreiking. De opstellingen
du Chatinier en M. Leidekker,

EIs vd. Voort.

.t

í
'I

:
^Í

I
Ii

.,t

0p zateïdag 30 mei verwachten vii de voigende spelers om 8.00 uur op LENS: F.. vd. Berg,
ti. Daarnen, A. e] Haddicui, I" el- Haddioui, R. vd. tieiiden, R. Herrewijn, J. Houtnan,

14. llo,ttheiJer, A. Nolten, R, vil. Posb,'J. Sendifort, t. Send.ar en P, vd. Steen.
(cm cp tiJà vant He.vertrekken om 8.00 uur Ws,t moet Je meenenen: vöIdoende eten, drin-
i-,en (niet-in blik), snoepgoed en vat zakgel-d voor een patet.le of iets deï8eiiiks. \,at
gaaE Jullie Coen: in het Fsv-stadion vordt de }andeliik J eugdvoetbalalag S,ehouden net:
iinatà n-;unioren kampioenscha! NedeïLand l'0'30 uur
Nederland - Eelgië onder 1! iaar 13'00 uur
finale A-junioràn kampioenscirap Nederland 1l+'lr5 uur
Deze laebste vedstrijd 6aat tuisep tr'eyenoord en AJax. Vertler ziJn er ta1 van aktivitei:
te binnen ín het Psv-stadion. Echt een hele leuke dag om mee te maken. 0m I 20.00 uur
zi.jn jul:Lie veer terug op LENS. Kan ie niet bel- dan z.s.n. even af dan kunnen vij oB-

zoelt llaaï een vervanger

I
i

t

0p doriderdag 28 mei vervachten we (lekker vroeg) om ?.1r5 uur op LENS de volgende spelerÍ
i,l. akar, I'Í. Di.lkgras.f , !1. vd. Donck, Y- Elakbi,, M. Gokkaya, n. Klopstrs, R'. À'leeuvisse '
it. oened, n. de Ïoode, D. vd., steen, D. Tieze en R. VreesviJk, Als feiders gaan mee:

A.. vd. Donck, ll. Klopstïe en P. vreeswiJk, Jufl-ie moeten meenemen: een luchtced, stret-
cher of .etras.je, een sLaapzak, een.pyja.nra, een tanderborstel en tandpasts,, een kant
een zvembroek, tvee hantidoehen, volOoenr]e schoon ondelgoed en schone sokken' tvee paar

LEI{SkJ.edi ng (6àen shirtJes), een trainingspak (IÍetst tvee), voetbalschoenen en uat te
etcn (t,rc'oàjÀs), te drinke:r en te snoepen vool op de eerste d.ag. Zakgeld: in een porto-
r,r:nnee 5 I5;- È § 20,-. 0p 28 rnei speien iullie een toernooÍ biJ Scharn. Op '2! mei mis-
schien een bezoekJe aan t'íïV of een endeïe betaald voetbal orgànisatie. Natuul']iik gasn

lre'ook z.wernmen. Op 30 mei naar de ]anèeiiJke voetbaldag biJ PSv (voor biJzonderheden
zie koyry hierboven ) en om J 20.00 uur zÍJn iutlie weer op LENS. VeeI pfeziel en goed.

sl:rpcn hcor ! I !
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LENS 81,12 en 13 noar Limburg

0p vrijdag 29 mei veryachten ve de onderstaande spel-ers en Leiders olx
vàor aà rói" nr", Limburg:
LBNS El: "N. Akkabi, J. Brittijn, S, Buitenhek, M, Essiad, i. Guenoun,
A. Oosterveer, .

LXNÍ] E2: t. Bu.kman, S. Gombault, R. Groos, N. Heidel, R, oe]èrig.
IENS E3: P. Bodaan, A. Ramhiet, C. de Rooy, C. ,Sprockel, R. vd. To1.

B.ll, uur op LENS'

J. Hop, P. Knorr,

I

De leiders: H, Boda8n , D. HeinE, n. Heidel, Th. Hoefnagel, P. Hop en H. oosterveer.
l,Jat Juuie nee noeten nemen hebben ve aI vermel-d biJ de kopy van D2. Kij.k.daar'even en
voor julIie moet 515,- zakgeld neer d&n genoeg zijn, Jullie prograruÍa i6:
op 29 mei hetzelfde al"s bij D2: dus of naar een betaald voetbel organisatie of zvenmen.
0p 30 mei een toernooi bij ]ielios Ín Heerl-en en op 33- mei een toernooi biJ Schs,rn aan
de Oude Molenweg in Scharn-[laastricht (vlakbij Heer). Veel plezier en om 120.00 uur zijr
Jullie weel: op I,ENS terug.

neisie met Pinksteren

llet i'éisje vooi A1 gàat helaas nÍet doo!. Na vel-e verzoekJes stoppen ve er nu maar mee.
Siechts B reakties. Te ueinig om iets te gaan regelen. De betalers krijgen hun.'geld
terug. Het'reisje voor 82 Baat ve] door, Vèrtrek 6 ;uni. Terug B juni, Bestewring Maa-
stricht. I'i. Izendoornm S, Merencia en M. Pronk moeten komend, lreekend nog Í 60,- betelen
aan Paul vd. Steen, Ooh CL gaat rnet pinhsteren op stap, Ju1lie gaan naar de onEeving
yan Diisseldorf (Duitsland). n. vd, Heljden eu R..Herrevijn moeten nog 5 BO,,- betalen.
,oe dit a.s. ueekend even, 0h Ja, de reizigers.van de C1-groep,noeten allemaaf een
Eeidig paspoort of toeristenkaart bebben.

De dri.evLieb

Met maar liefst B, D-E- eh tr'-kl-s,ssers gaa-n vè op 6 juni naar de Drievliet. Zoveel aan-
meldinEen hadden ve echt niet vervacht, In een bus gaan echter maar 70 kinderen en !
feiders. Een probLeen tlu.s. Een tweede bus 1s niet haafbaar en daaÏdoor te duur. We zoe-
ken naar een oplossing. Dit betekent ook dat andere belanBstelLenden (oud.ers, broertJes,
zusjes) achtex de bus Ean zullen noeten rÍJden met eigen vervoer. Meer nieuvs v'olgt.

Pasfoto t s inleveren
lie verzoeken onderstaand.e speLers z.s.rn. één pasfoto in te leveren bij Paul vd.. Steen

À1:
Àr.
81:
D2:
E1:

F5:

.n,
T.
T.
M.

A.

Apontoweil, "I. Sernadins., D. l,arners
Afladin
Heins , .T. OzdemÍr
Dijkgraaf, 11, luthe schipholt.
Buitenhek
Ramhiet
v, Deventer, J. de Roode.

TrainÍn en

Na vrijdag 22 mei stoppen we alle treinÍngen voor de huidige groepen. Na 22 nei hebben
we og ve1 vat aktÍviteiten niet de nieuve groepen voor het voltend.e seizoen, Zie kopy
hierond.er,

TrainÍng nieuÈe E-kLassers

Theo Hoefnagel, die ook komend seÍzoen de X-selektie onder handen gaat nemen, wi1 vs,n te
voren eens kiJken wie er kohend seizoen allenaaf in de E-klasse 6aan spelen, t.Iij veten
dit !reI, Ï,ant het ziJn: A. Akkabi, R. BeckÍng, A. Boustati, B, Brittijn, W. de Bruyn,
i. Bul xan, I. Daanren, Z. ELboujamai, P. v, I'essem, J. Fiets, V. vd. Geest, 0. Gökgul,
S. Gombaul-t, F, Groos, D. Gunay, N. tieidel, D. Hoos, ll. Jansen, R. Kaffa, R. Kipp,
H. de Klerck, I. Kuik, K. Lorie, N. Iquns, D. Nagtege"al-, R, Nandpersan, tr'. Nazarali,
R. Oeldrig, i1. Oemed, l,l. 0osterveer', S. Oufrigh, C. Sctunits, 0. Sensoz, M, Singh,
H. Snees, C. Sprockel, M. Toka, D. Unnu, R. Verhey, I!. vè. Yoort en ts, VreesviJk.

Ju1lÍe ïorden op de traÍning vervacht op:

r,ra.andeg 25 rnei van 17 . 00 t/rn 18. 30 uur
voensdeg 27 mei van 15.00 t/m 16.30 uuï
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Training nieuue I'-k]8.sser§

ook de F-klassers voor het voJ.gende seizoen gaan 6én keer sanen trainen en vel op voens-
dag 2? mei van 13.30 t/m Ll+._15_uur. Ile.vervachten: A. Arnoldus, B. Arnold.us, 0. Babe,

il. ten tser8e, D. Blom, R' BIom, C. vd. Bosch, A. Boustati, M. Boutier ' A. v. Deventer, -.

I,l. v. Deventer, M. Drasten, 0. Goktu], H._ Hoogerheide, s. vd. KruJr, M. Kuik, M. ter
Lintlen, !. Netten, R. Reu{er, R. Splessens. R. Staas, A. veeren, S. Yera&r ' K' VeÏèeck-
en, M. Voigt. . ': !'

Trainin c nieuue A-B-C-D- kls.ssers

Ook meb de nieuHe A-B-C- en D-klassers trainen we nog één keer. llaarschijnliJk op 31 mei,
1 en/of 2 ,juni. Dit horen Jul-Iie volgende veek weI via de LENSrevue. BelangriJk is het
dan vel onr aanrezig te aiJn en olr op te geven wanneer ie veer beschikbaer bent om,te
t}'ainen enlof te voetbaLlen. 

l

JONC LIINS

Ook dit seizoen komt er natuurliJk ock lreer een J0I{G LENS uit. De JeugdkolDmissie eà de

leitlers namen het aÍ'gelopen seizQen nog eens door. Deze kopy moet voor 31 nei ingele-
verd worden biJ paul Vd. Steen. Natuurliik m8g geen efftel./te n ontbreken d.us heren
leiders: schrijven! ! I ook kiJken xe vast vooruit neèr het nieuve seizoen. Iredio Juni
zal de JoNG tïNS uitkonen

LEN,q 86. Vlilhelmustoernooi

Een 6es1aa6d. toeruoci bÍi Wil"hefuIus. tr1ede door de twee 6astspelers Nick en FaSmond,

naèkten uij tot de leatste vedstriJd nog kans op de eerste plaats. Jamrner dat Katwijk
iets te sterk voor ons ,ras. AI net aJ viJ hebben toch gestunt. 0n in zoln sterk toel'*
nooi een verdiende tweed.e plaats te behalen is natuurliJk klesse. Nick en Raymond :

bedankt ramens olrs team voor Juflie zeer 6t9rke biialragen:

Leiders: Teun en l{ans,

LENS Ï'1 : t oernooi Wassenaar

l-e Í.,edstriJd: LENS FI - B1auv Zwart Fl. Aan het begin was eerste een vervarring, een
ieider van de tegenpaï'uiJ was het ergens niet mee eens en die liep uit het veld., maar na

J minuten.6ing de wedstrijd gevoon l,|eer door.' Tro}vens jul}Íe ]eken de tegehstanders
van Ajax wel, (de wedstrijd van voensdag 13 nei) vant jullie schoten ook een aantel
keren be§en de Iat 8,8n, maar het is toch 1-0 voor iullie geworden. 2e,HedstriJd: l.lssse-
naar Fl, - LINS Fi.. Hele gcede uedstriJal met l+-L voor iul]ie' 3e vedstriJd: Ï,eiAen'F1 -
LENti F.t. 6-0 vcor d.e tegenpartiJ gevorden, erg iammer maal Leiden vas ook'wel er8 Soed'
lre uedstrijtl: LENS I'1 - DOCOS fl. 2-0 verl-oren, ianmerl !! JUUÍe stonden gelijk met
I{assenaar, dus . . . . . . . penelty' s schieten en JuL}ie hebben (netuurliJk) gewonnen.. De 2e
p1&Ílt6 en dat hebben Jullie cok verCiend!

Kristef l"luns.
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DX LII{SREVUE
WMKBI,AD VTT DE VOETBA.LVINENIGING LENS
65ste Saargang nrumer l+2, 27 \ef L992.
*$ac*,1llrlt*{ll rt(Tt ltí*ltt*Il}.ttlxrtrirrr*I*irrIfi*tfrr*{tt*rI*tírIt§rI{t*rÍI*tÍ$*f,taÍtaÍt* tt a

Van de redactie
Zondag 2l+ meí L992, L6.00 uur op LENS oE de.copy te verza.Eelen voor de LE{S-rerrue. Net
gehoortl ale uitslag van ons eerste, \-1 vinst. 16.l*5 our tle _eerste spelers konen op IENS.
Moe, verBleten_. doch. zeer voltlaep. IiEIÍS "heeft 'eiudeliJk eenà een belangrÍJke pot geïon-
nen. l-?.OO uur. HëeL'het eérÉte is op Lff{S. Er ziJn enkele spelers biJ die zo kepot zijn
dèt ze op eèE stoel- neer ploffen en edkel het opgelopen vochtverlles zo vIu[ nogel-iJt.
proberen te herEte]-leD. Maarten loopt trots ïontl. Toch nu aI praHizereDd. hoe. Den Hoorn
te ver6l.aaD. TiJdens dlt sclriJven is .trourÍenE . enkel' bekend d.at Den lÍoorB de tegenstan-
der is." De alag en tiJd.stÍp is echter Dog niet beEend. Utaers in deze LE{S revue za1 de
ttatuu,' tlJclstlp en plaets va,D deze rettstriJ tl bekend rÍorden gerna.Fkt. 0p ons verzoek
ueekt Gerard v/è Kley een rÍedBtriJ alversla8, onder het toèzietrd oog ver PetrÍck Bosuan,
die niet aan" tte pooltafe] iÈ lÍeg te Blaau. De ene tegenstand.er na tle ander rolt hiJ op.
DaarbiJ valt'bet op tlat hlJ bÍJ dít.spel].etJe ]traar hee]. rÍeinig kansen nodig heefb.
Afgelopen zaterdag vas het veer eeDa oualeríets gézeuig op LENS. DankziJ een uitsteken-
de orgaaisatie, de hartlwerkeude vriJlriLligers, veral bet eeD heLe leule tiag op LENS.
(Zie elders het verslBg hier-vau) Eén dÍng verd tocb iÍe]- duiclel-ijk. Deze uitldeg en avond.
is zeer zeker voor herhalllg vatbear. ZoaLs het er thans uitziet za1 er, buiten JoNG ,
LENS, Dog Één na.el, eeu LEI{S-yevue in uv bus lg1iJ.den. Dan zit er eeE eneryerende Jaar- 

'

gang voor l,U{S erop. Het mooiete zou.zj.JD àat ve zoud.en bes}uiten net pronotie nBa} de
3e klas. Natuurl,iJk bet is niet het ell,erbelengiiSlrste , mao.r d.e c].ub en de mensen dÍe '
tlit J88r hei- en keihard heb-ben geverkb vertl-Íenen het. Voor tle Las,t ste keer vensen viJl
Maarten en zÍJD,Jongens heel veel eulses en hopen dat ziJ, net zoals tegen S.V;L.V.,
no8 een EeeI zo .o:.ep .Eultuen gaan. .

Redactie .

SYIV - IENS: 'rust 0-0 0-1 r-1. . .1-2 i- -.ï 
r-[ óftewei rrat rÍa.s het ueeï!

Met tlit score verloop is tle zoveelste rrvedstriJd. van de vaarbeièrr het best getlryeerd.
Tot de rust een rustige partÍj. Eeu afwachtend SYLV en, anders daE tegen 3TC, een goed.'
en geconcentreertl spelend LENS dat het lichte veltlovenricht oDdarks enkele ks.nsen niet
kon onzetten in kLiDBèEde rnunt. Mear dan de 2e helft... ..Ed Perreyn, vat noet (

iIBt een voltloeDing zun, dle LENS, zo leek het, op sinst zette. Vervolgens ka.ns op kens .
voor LINS eD......zoBLa dan gebruÍkel-i.Jk h.et itgeIl)unt aan de'antlere kans. Heel LEIS 1n '
Miner:r I Nog J.0 rninuten, Jdn I{iI}eD va}t Ín, passt èe bal naar trYed en..,.....een vereld.-
goal- vaar eellen hiJ het patent op heeft. Daarna een |tdol,lend'r LENS en een àoegestrede; ,i
SYIrV, Patrick li.et zien alat het ook zo kan en tenslotte tr'retl, al uas het naer van die .
salto Eontale lreer eens te kunnea Leten zieí. Eb nu.....op naar Den Hoórn ! AlLes vat
l,UlS is noet daar natuurliJk ziJn, tlit ilag niet EeeI stut. Afgaand oÉ vaDdaag ze] het
aan hèt elfla1 Dlet liggen.

WelLièht is het versta.ndiA ]rriJdeg geen afspraken te Eaken..,..het kan d.onderdeg
veI eens laat, lrordenl

.cerard. v/d Kley.

EEN ZEER GESI,AAGD IITOP EIEN TOERNOOTII

IIet afgelopen zaterdag geboudeu TOP TIEII TOIANOOI is zeker de noeite vaertl voor herha-.
l"ing. oDder een lekker zonnetJe, prÍna tenperatuul en redeliJke .belangstelling speeldeà,
ondanls de korte voortereidingstiJ d, 10. tea.I!6 van verschiLLende all-uré hun ried.strlJden.
Wealstr{den dÍe zeker l-euk ïareD om te'ziea. VeeL doeLpuDteD en een priroa sfeer op het;
ve1d. A.l,Ieen tloor het sne]Le en abnvall,enöe speL veldr.enen yele bellen in de sloot. :
DankziJ Dlscothee} trIfIGH LeveL", tlie s,l zeer vroeg vas uÍtgerukt net gróot uaterieel, '
lrerd de sfeer nog Leuker. .Daartoe raren naa,6t het eeyste velal twee enorEe speekers opge-
stel"d, zodet ook tiJ.dens ale setlstrÍJalen o! tle lrima en afi{isselende nuziek kon vorden
geswingd. Na,dat d.e barbecues verden eangestoken ïerd d.e esndscht vercleeld tucsen bet
prina seoengestelde vleespa.kket en de eportieve verr'lchtlngen. Tegen tÍen uur verd. ten-
sLotte in tle schemeritrg d.e finelewed.striJ d gespeeld. tusBen TELCO GI0IIDEMANS en LEI{S 3.
Uiteind.elÍjk kon alan a"ar LENS 3 de eerste priJs ïorclen uitgereikt, vanuege d.e verrte en
inzet was dit een grot.e lJ staart I Aan het tea.n van LEITS 5 Berd. sportlviteitspriJ s ge-
gutrd, d.it varluege de gemiddelde leefÈ1Jal. va.E de heren. .1.' r '". .. ':.i'. - .-.:'.- . . . .

N, B,
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Moe van het voetbaLlen 'werd nog lang oa€epraet op het d.ru}beze-,,te terras. A1 roet al een
priEe d.&g 1n een zeer fiJne sfeer verlopen. Een conpliroent rÍaaral vóor de nieuwe evene.-
uenten conuissie (ECo), die dit sanen uet ArthrÈ de Groot'heeft geor§aniseerd. Dank ook
aan de lnzet van de vel-e vriJvilfigers ète de lekkere gevulde eíeren, enz. hebben klaer-
genaakt! : '- " ': L',

VAT HET JEUGDT'XONT

:.'r:-
Al"getreen kontaktpersoon: Pau] v,d'Steen, Chop-instreat 103' 2151 SV Den Haag.

tel: 39?0151+.'3iJ geèn gehooi: 3976fi2 Arnolti v/d Donck.

lledstriJ alprosrpnrme A-B-C-D-E en F .leuSd.

Afbellen voor ond.ersta.and.e vedstriJ den/toernooien. alLeen biJ
zo vroegtijatig mogeliJk doch uiterliJk d..e dag voor de wedstr
uur. Bij seelr gehoor bell-en naar Arnol-at v/d Donck (3976532).
1ed ale dag van de ÍÍetistrlJd/het toernooi op LENS (366131\)'

PauI v/<1 St,een (39?015\ )
iJd/bet toernooÍ vool $.00
In uiterste .nood nog .afbel-

E1fta.I datur - aanvana teaenstander uit /thuis terrein/veld saE. k.lens

At-

A?

Bt
B2

c1

30
2
30

inei
Juni
mei

juni
Juni
Junl
J uni

2ö mer
JU MEI

'' '' '-vrij: zie biJ o§steIling 42
. .' zie kopy: trainingen nieulíe eLftellen

, 10.00 ' BKAWtoernooÍ(zie toernooi overziclrt )
zie kopy: trainingen nieuve eLfts,l]en
zie kopy: trainingen nieuïe elftafler
zie kopy: trainingen nieuve elfteuen

1-1.00 Vertrek naar L,ÍEburg (zie kopy )' 10.00 " ciavénzandetoernooi (zié toedroo! oVerzibht )
' t-0.3Ó. ' 'Psv-voetba}1ag (zie kopy )I'- t" ' zie kopy: train.i ngen nieuve elftellen --r'

.' .8.00I ' Vertrek naal Dultslanci (zie kópy)
zie kopy: trainingen nieuve elftauen . t
zie kopy i treinÍngeí nieute eilftalfeni t'

Veitrek naar'IliÉbur6 (zie'tbpy) . '- :.

zle. kopy: t::ainingen- nieuwe eLftalfen
Vertrei- n.ar »rlevfièt (zie kopy)
zie kopy: traínÍngen nieuve el-ftaffen
Vertrek naar Drievliet (zie kopy) ,- . i

zÍe kopy: traÍningen nÍeuvé - elftal]èn
Vertrdk naa:: Driev.l.iet (zie kopy).''
r,Eiflstoernooi (zíè toernoói bverzicht )
'véÍtlek na-ar LiÉburg' (z-ie kopy) : I
zie kop${' .Q'aÍningen 3!eqïe e}ftsfLe'n' . ' :-. . '

Vertrek naar DríevLiet tzàe iopy)
tENstoernooi (zie toernooÍ overzlcht ) I
Vertràk nae]' Limburg (zie tiopy ) o
Vertrets naar DrÍevfiet (zie kopy) 

-

L$stoernooÍ ' (zÍe toernool overzlcht ) " 'l
Vertrek aaar lirnluig (zfe kopy) -

zÍe kopy: trainÍngen uÍéÈve elftalfen
Vertrek naar DrÍevliet (zÍe kopy)
LENStoernooi (zíe toernool 'oveizicht 

)
zie kopy: traínÍngen trieuve elfta]len
VeytreÍr- naar prtevriet (zie kopy)'
zie kopy: trainÍngen nÍeuve elftei]en ' ' '

Vertrek naor DrÍevliet (zÍe kopy)1i.-' ;'.
Vertrek naar DrÍevfiet (zÍe kópy) ,r:
l,ENstoernooí (zÍe toernool overzicht )
Vertrek near DrÍevliet ( zÍe.'kopy )
l,ENstoernooi ( zte toernoói àverziétrt )
Vertrek uaa^r DrÍevliet (zie kopy )

2
Dla
2/3

6

9.3o(nKAw)"

r.o.\, .:' í

'9.00(euto) ,

".'8.00 L.,

8. oo

7.00

9. O0

9.00.

. 1 Juli'
6lun1:

- 

"1 

.].'"i.,
J/Z JUn]'' 28 nel
:r/,2, lun:-

6;uni.
.r_/ z Junl

6 ,1un:.
l./Z JUNI' 6 Junl

ZO 'IDEI

c2
D1
D2 'i

t,

D3

D!

T. OO

9.t5

9.15

l' 
- g.t5
13,.30

2'9 heir' .: S:':o
.2 JUnL .

,6 3urri, ,.. 9.15 .

.28 neí .'13.30:-;.
29 neÍ 9.,30.;;::
5 Junr 9.t5

'1 29 neÍ '' - 9.36^ r"

2 JunÍ
6 .1unr 9 .L5
28 neÍ 3.0.00
2 JunÍ
6 trunr- 2 Juni
6 Sunt
6 Juar
30 ueí
6lu:rt' 30 neÍ
6 Suat

,l

E1

E2

" ' !;oo, 13.q0 -,
9:L'

9,,L'
13.00..,
9.t,
9.00
9.30
,g:15 ,

E3

El+

q:

E6
rL

F2

F3

9 .00 ..

9.30

00,? -15,
'.t,
.15
.30
,L5
.30
.L5

9

9
9

9
L3

9

9.00
13 ,00

9 .00
13.00
9.00
9. Eo
9,00

30 meí 10.00 l,EN§toernooí (zÍe toernooi overzicht)
6 Suni 9.t5 VertÍei( nasr DrÍevliet (zie kopy)

)



Pb

''F5

30 nei
6 Junl
30 nei
6 Sunr

10.00
9,L5

l_0 .00
9.15

l,ENstoernooÍ (zie toertrooÍ overzicht )
Yertrek Dear Driev]1et (z1e koPY)
L,ENStoernooi (zle toernooi qvs3",lcht )
Vertrek naar Drievliet (zie koPY )

9
9
9
9

30
o0
30
00

BIJZOIIDERflEDEN:
-aanvezÍg Juko: 28/, P. vè. Steen en tr'' Grens, 3o/5 M. Reuve! en P. vd. Steen

-lees onderstaande kopy eens heel aantischtig door
-swp aIle LENSkfediDg + taasen z.s.Io. iDleveÍen o! LENS
'-voor opstel]ingen zie kopy t'oerDool-overzicttt .

Toernooi-ov erzicht
RKAVVT oernooi voor LE{S A2

Gelukki.g. is het ons op de valreep ge

terrein ven RKAW (en SEV) noet voor
6 ) vent daar ziJn JulJie lmers èI e
(niet öp LENS dus) oE 9.30 uur. De t
Step8, De príJsuitreiking is on 15.15 uur., VeeI plezier,en de opstelling -is: -, :

E..Akdenlz, M..Arslan, G. Àykenat, M. Bannis,'M. Deurloo, f. Ekren, Ge. G-ulpen o R. Jan-
6en, M. ile Klerck, M.
leièer: I,I. Heyueb.

tte Kok, D. lagerwey, E. L8,u, W. Pierau' B. Tur en M.
_i

Visser,

GravenzanèetoerDoo Í vooÏ UENS CI

p.s

IENstoernooi voor J,ENS EI .E2 .E3 en Elr

LXNstoernooi voor LTB,IS 
.I1 T' r'3 . -t''4 en tr'5 '...

Juuie sluiten de toernooi-cyclus 9p IENS. .lie vervachten dat Juuie er iets noois vBn -

maken Eet Leuk aanvaLlentl voetbe,l. Neeu ns,tuurliJk au.eurs.al Je ouclers ]tree Ííent ds,n ïordt
het gezeLlig tlruk. Veel, plezier eu de tegenstahderB ziin:
FI: Croevliet, Wassenaat en Yerburch
F2: Laekkwartier, Wiulelnlus en Verburcb
F3: Leekkíertier, Cronvliet en Wessenaar' :

F5 : I,ENS Eh, BTc en l,lil-helnus.

Voor I3,Flr en r'5 is de priJsuitreiking ou 13.1, uur en voor I'L en tr'2 is dat oE 17.00 uur

lukt 'om 
,rog ' 

""n 
toernooi ,oo, ,; 'r[i. ,te vinden-. ,IIet

Ju ie prolIeenl-oos te vinilen.zlJn (eindpunt tia.n
en !a8r keer geveest, I,le verwèchten Jullie alaar
egenstaurlers ziJn: 0DB, HKAW ' ?oetalla en Quick

Ook voor Ju1lie nog een toernooi. {e hópen aiat er voldoende ouders,ziJn voor het vervoer
vsnt dat ts echt nodig. De te8enstsntier6' voor Ju111e zíJn: ESTo, lindenheuvel en WHC.

In iie abalere poul-e s!àIen: koiping Boys, Soest,^Die Haghe'en Gravenzande qV. NE. de potr1e

*ealstrÍJden no6 kruisflnales en finafes. ViJf wedstriJden dus in totaaL. De priJsuitrei-
kiEg,is on L6..00,uur. VeeL plezÍer. en de opsteLling lsf X. vd. Berg' H' Dao'i0en, A' el
Hadà1oui, F. eI Haadioui, n. vè. Eeiitlen, R. ËerreYiJn, J. Houtran, R. KorÍhaker,
M. Mattheuer, A. Iolteb, J. Sanèifort ' 1,. Send&r eu P' vd- Steen ! Leider3 D. Hoonlng

Ie'es ook de kopy n.b.t.'dé PSV-voetbalalag en het reisJe naar Duitsland. vertlerop in
.eze r,B'lsrevue.. .. | . ..r.!.r... , ,l, r:...

El en E2: Ju]}Íe spelen tlouderda8 28 uei het .LENS-toeinooi. Drie vedstriJaen.van 2 * 12.
ffin, nèt "l-s 

tàgenstantiers: iaakkuartier, crouniliet' en uit Rottertla^rn AiexanÈis, i66.

BiJ E2 sleeLt Iíilhefunus i.p.v..AlexandrÍ4.t66. uet einde is on l-?'00 uur',l{iJ hopen dat
Juu.ie drie ]euke vedstrÍJèen spel-en.

E3: Ook voor lu]l1e het lENS-toernooi op tlonderdag 28 mei. De eerste . vedstríJ è iB on i
Íó.3o rr*, eB het einde Íe ou 13'15 uur. D. tegenstanders ziJn: Alexaudria '66 uit Rot:'
terda.E, L€,ak-kwartier en Wassenear. HiJ vensen Julfie veef p}èzier.

El+: Ju11ie spelen op donderalag 28 uei op LENS een toernooi met o1s tegenstenders: DIINO 'velo en Verburch. )e vedstriJden }eginaen oE-10.00 uuï ' en.de priJsuitrelkin8 i§ on
13.15 uur. WiJ wen8eD ook JuJ.l.ie vee] pl-ezÍer.r

De opsteJ.tingen ziJn: als _bekend. 
- 

: :

-3-



De opstell
-LENS F.l+ :
soz en x.
-rmd F5:.
M. Tokq,,!

Era.inllngen nieuve e1fta].Ien

ingen: -L,ENS p,F2 en F3 als bekend. -LB{S F2 net B. Netten,
B. ilon, A. e1.3ou6tati, O. cokiSrÈ, O; cokgu].,.n. Kipp, J. de nood.er.D. Seu-
Verhey. l,eidér: M. Kipp
O.- lata, n. ten-Ee-i-Su, M. goutier, A. v. DeveDter, tt'. v. Deventer; 8. Setri,
.'Unnu en.A. Veeren, " T;eièer: B. ten Berge. . . . ,.' ,-..r. .:. -------:-

De jeugdkorulissie .van ],XNS gebruÍkt de laatste tlagen veD het seizoen dat viJ op de velden
van LENS lrunireri voetballea altljil on de hieuwe J eugd.groepen kënni.s te laten na11en met .
elkaar. ' Natuurlii k kennen de roeeste Jeugtlspeiers elkaar al eaar in iedere l-eèftiJ dskl-as-
se zijn er weL een paar nieuwè spel-et6 biJgekouieu eu bóvendien hebben ve nogal vat nieuwe
tÏs.Íners volgend seizoen. Daarnaast is, het, een' goede BeLegenheid orn.nog rrat zaken af te.,
hand.eJ-en voordat ve aan de zomeivekantie gaan beginnen. We tlenken hierbiJ aan:

1) ve vervachteà al.le LENSIiJ-eding (s
. niet ingeleyertl .ziJn op deze avon

alIes uee.'
2) He k?ÍJgen nogsteeds één pesfoto
' echt niet vergeten.

hirti, broekJesr'ta6§en, treinlngspa.ïJre; ) die nog
d terug. KiJk thuis eens goed in de kasten er neen
-! 1 \,
van ondersteancle spelers. Dit keer nogen JulLie het

t'
A-klassér!: tr'

B-kl-assèrs i T
D-\lsssers i M

E-klassers:' A
f'-klassers : . A

A1ladin, M, ApoitoHeil, J.
Heins, T. Ozd.enir . ILutke-Schtpholt 

tRa,nhiet 'r i
v.' 'Deventer en ,f . tle Rood.b

BeríatlÍna, La.ner§)),

)t
:. ."\

enhel-e spelers van'82 en cl noeten nog betelen yoor het reisJe oet pÍnksterep. .Ílet, gaat on: -M, Izendoorn " s 90,-', :q ,, -S. Merencia , r 5 B0r- lr. : R. vd. HeiJ alen S 80,,.
. -JR. HerreviJn f 80,-r,iA. Rafihiet 5 80,-

-C. Sprockel 5 B0,J
Gïaag z,s.m. betal-eD kontsrt op L,ENS. 

I

ll ) Daarnaast ÏÍi11en viJ gra.eg vafi atl-e spelers areten of ziJ op v
zo ja, {anneer zij veer terug ztJn olr te trainen en/of t,e spe
zoek ean a}}e speteïs om oad.erstaaJrd strookJe op I of 2 juni

, -,. i.

l.

akentie gaan of nlet en
Ien. Een dringend ver-
in te leveren.

Ik ga weI/niet op vakentie en ben op.,..
trainen en/of spelen.

Èugustus ueèr beschÍkbaar oÍt te
'{

ne. A-kLassers verr.rachten ve op dinsdag 2 Juni otr 1-!.00.uur op I-,ENS voor een.training.
Het gaat on: H. Akd.eniz, tr'.. Àl1atiiD, il.-,Arslan, G. Aykanat, A. el Battioui M. vd.. BeTg,
ï,. v. Dienen, I: Ek1en,.G. Gu-lpeD, X. den HeiJer, M. fzeDdoorn, D. JongeJan, M. de
I(Ierck, R. Krayenoord., D. Lamers, I,l. Lut, S, Merencia, B. Msaad, R. Niamat, B. O1st-
hoorn, I'1. Pierau, B. Rienen, B. vtl. sruys, P. snoorenburg, M. visser en H. vreder0a.n.

De B-kLassers vervachten we op naandag 1 Juni on 19.00 uut op LEI{S. Getraind wortlt. van
19,30 t/m 21.00 uur. We ven'achtenl M, Azoubai, B. vd. Berg, ,J: v. Diemen, I. Douw, . .-.A. eL Haddioui, F. el- Hsd.di.oui, T. I{eins, S, Hoefnagel-, J. Hout4s.u, W. Klopstrar p. Kóo,
R. v. leeuwen, 1,4. MettheiJer, T. ozdenir, M. pronk, J. Sandifort, l. Send.ar, V. vd. S!_ek,
P. vd. Steen en P. ZeerneiJer.

De C-klassers trainen op Eaand.ag 1 ,juní 'van 1-?.30 t/ur L9.00 uur. Aènrdezi g on 17.00 uur
hoeten zijn: N. Afolso, E. ALar, A. Al«ebi, J, Buis, W. Daanen, F. Duran, K. ELakbi,
Y, X1€ikbi, S. ,Essiaa, M. Gokhaya, S. Gopie, J. e1 Haddiou.i, A. llagedoorn, R. vd. Heijden,
B. Hendriks, R. Herrewljn, J. Hilgersom, N. HoogvlÍet, H, Kaffa; !', Ka.rnpfraat, A KIop-
E+.r'a, R. Korfnaker, F. el- Masoudi, R. Meeuwisse, R. NÍama_t, A. No1ten, J, ps,virod.ikrcj- 

,
rno, R. vd. Post, J. frönli, S. narhier, A. Sen, ó, Sprocfet, D. Tieze, B. VreeswiJk,

L

,l



De.D-k1essers tr8iren op tliusdag 2 junl, in tgFe. groepen. D-9 gerste groeP traint '19n , -
;ï.Ë6a7ilià.ii.""i-d"-i""taat;1t:-N.Akkabi,r.roàaen,;-arrEEI3uj:Tit"t,uk:
[. Co*o"., M. DiJkgraef, M. vd. Donck, M. Essiad, tr" Gasni, J' Guenoun, J' [op' I' Jo-

"À., U. kípp, p.-f,,o"r, O. ttoeg:.èr, R. I.'eu,er,. M. Lutke:schlptolt, B. .eleal, t' gosler:
;;;;,-i. RöóJenausingh, R. de Rooàe, C.6e Roov, D' vd' Steen, R' vti' To1 en H' de

Zeeuv.

De tueede D-8roeP traint op 2 Juni van 18'15 t/À 19'30 uur' l{e ver$achten: A' Bharo6 '
A. Bfon, K. rouali, K' Bou;Ii, J. BrugEcn, P. coolen,-P' -D-elo"' ,I' Elketliri ' U' !'o1l"'-
ti,-J. é:- Eadèioui, K. Iliev, E. Ki6i;'M..Lelalekker, n' Nolten, M' Poot, A' namhiet'
D... Ramkhelawan, D. Roos, N. Siliakus, P. Stestre, N' Topuz''

aIs Je nlet-kan kouen is aflellen verpllcht op zondag8'vond 31 uei tussen
r8.Oó en 19.00 uur biJ Paul vd. Steen tel: 397015\.
ziJn we Je nae,m veÍgeteD dEn niet treuren maar ook even bellen'
aei;e tèaantt nèér BtE Je er toch. biJ bel ttan ook eveD oP'

íedeie speler neemt zi.)n eigen spoitspuffen Eee on in te.trainen'.
Verge!en
E@.:
Klqding :

Op zaterdag 6 Suni gaat LENS 82 Daar Linburg. Ze zLle te 6ast blJ de v'v' Scharn t'e

f,fà."lriài,t-t"fàttt J-Ueer ) . Geslàpen vortlt io de kfeedlokel-en of in een tent' Dé rei6
laat per tusJe (e)-en 4e chauffeurs ziiu: J. Pronk en J. v. Leeuven. Àls deefnener gean

i"", Í. v6. lerg, J. v. Die!.en, W. v. Diemen, 8.. AeD Helie,, M. lzend.oorn, W. Klolstra'
R. v. Leeuwen, S. Merencia, M' konk, R. RÍemen, P. Snoorenbu"g, V' vd" Spbk, H' Vretle-

Een en p zeerneiJer. De zatérdeg en de maand.ag ziJn vríJ te besteden' 0p zonalag T Jthi
spelen Jullie eèu toernooÍ biJ Scharn. Veel plezier eD vergeet niet nee'te nemen: een

Iuchtbeà, stretcher of natrasje uet eeu sleapzak; pyJs$e, tèndPasta, tanalenbor§te}' ke$'
shanpoo, zeep, zveubroek, henàdoek (2), schoon on6ergoetl 9n schone 6olkèn. en natuurltJk
3e f,ËUSíenue, voetbelschoepen en een trainingspak, Op de heenreis heb Je nog nodig: een

iuchtpaklet ón 1lat te alrluken eu te Énoepen. ons advies voor bet zakge1d is t 5 30'-.
veet irezier èri- cip 8 Juni verwachten lÍiJ iulLie oro t 19.00 uur veer op IENS.

Afbel1en:

LE{S 82 naar LiEbu!

PSV-voetb voor LENS C1

LENS C]" naar Duitland

Zoals we vorl8e veek aI Échreven gaan Jullie op 30 tnei naar de lentlel-iJk voetbelÖag Ín
-het Etadion va, pSV te Eindhoven. 

-Daar gaan Jull"ie.de hele dag naer J eugtivoetbalHedstriJ
tlen kiJken:
- fÍna1e B-Junioren ka,ropioe[schap van Nederlantl

- - NederLand - BelgÍe ontler 1! Jear
- finale A-Junioràn karploensciap van NederLand (Feyenoord - AJax)

Verder is ei veel vertiÉr in en rondo4 het stadion. Maak er ee1 hele leuke dag vae en

neàrn naaBt een Luchpakket, iets te driple1 (niet in blik), vet te snoepen en vat zak- i:

geld nee voor eell pàtet3"'(ts avonds ) tant Jullle ziJn p8s roBd 20.00 uur terug op LENS.

íe verwachten a1s àhaufieur I D. I{ooning, L. vd., Berg en n. rrd.. Steen en van de spe}eÍs i

n. vd. Berg, W. Daemen, A. eI Uadalioui, F. et Ïatt(Iloui, R' vd' Ilellden' x' Herrewun,
J. Houturanl 

-M. 
Mattheijer, A. Nolten, R. vd. ?ost, J. Sandifort, 1,. Sentlar en P. vd.

Steeo, Kon:op tiJti vant oro 8.00 uur rljtlen IÍe echt vegltl Kan Je nlet be1 dau vel even '

af tian ktmnen viJ opzoek na.ar een ander.

llet kan niet op voor Jullie naBr dit i3 echt het laatste van dit seizoen. De reis geat-

iraar Batingeu/iiisseldórf. Drltsland dus. Ju]iie doen tlaar nee'aBn een tlrieèeagstoe_rnooi '
De,t vordt behoorliJk z$aat. De reis gaat per busJe (2) en de chauffeuTs ziJD. D. HooninS

L. vA. Berg. De spàlers ziJa: R- vtl. 3er8, H. Daa,men, A. eI Haddioul, T' Heins'
n. vd. tieijtler, R. HerrevlJu, J. Iloutrnap, M. MattheiJer, A. Nolten, J. Santllfort r

Í,. seudar, P, vd.. steen. ook Ju11Íe slapen in een tent en noeten hetzeLfde neenemen a1s

tle speleri van IrENS B2(zie dus bti hun koíy). luttie voetballen echtef meer dus neen

,L"-iqliti"àine (brà"Èu, kouseni en 
".n- 

à*trt trainÍnspak nee. Het zakgeltl is vastgè-
steld. op aI nsri e! ngtuurliJk heb Je een getdig paspoorb of toeristenkeart bÍJ de hand

als ve ierir"kken. 0p maand.ag B ,1uri zi;n Ju11le ou È 19.00 u11r veer terug op LE$IS.

Veel pleziàr.
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IENS D2 naar l,imbur

donderdag 28 mei verwachten ve (nog vroegerll) om 7.00 uur op LENS de volgende spe-
E. A.kar, M, DiJkgrgaf, M. vd. Donck, Y, ELèkt1, M, Gokkaye, R. KLopstra, R. Meeu-:

sse, B. oenecl, R. de Roode, D. vd. §teen, D. [ieze en B. VreesvlJk. Aas leiders'gean

öp
Le
!ri
nee: A. vd.. Donek, H, Klopstra en P, VreeswiJk. Ju11ie moeten ueenexoen: een ]uchtbed,
st"etcher of natrasJe, een sLaapzak, eeri pyJama, een tandenborstel en tandpasta r een kam
een zwembroek, twee handdoeken, vol-d.oende schoon ontiergoed en schone sokken, tvee ps,ar
LlNSkleding (geen shirtJes), een trai6ingspak ( liefst twee), voetbalschoenen en wat te "

eten (broodJes),,te drinken en 'te snoepen voor op d.e eerste dag. Zakgeld: in een porte-
nonnee J 15,- à f 20,-. 0p 28 meÍ spelen Juflie een toernooi bij Scharn. 0p.29 mei uis:-
schien een bezoelqle aan MW of een and.ere betaeld voetbal-,organisatie; NatuurliJh ga.sn
n'e ook zÈetuen.'"Op 30 nei naar de landeliJk voetbaklag bÍJ PSV (voor bUzondéihetlen
àie kopy van CL) er om t 20.00 uur zijn JuLlie.veer. op !ENS. Veel plezier en goed sla-
pen hoor ! ! I

?.s. Marian vd.. lonck. bedankt iedeyeen voor tle schitterende bloenen die ziJ heeft gekre-
gen voov het .ïassen vah d.e shiïts.

i, -.,
IENS E1,E2 en E3 naar lltuburc
op vriJdeg 29 rei veruachten we ile onderstaand.e sBelers en leiders on 9.15 uur op LENS.
voor de reis naar LiDburg:
LEI{S EI: N. Akkabl , J. BrittiJn, S. Buitenhek, M. Essiacl, J. Guenoun, J. Hop, P. Knorr,
A. OosterYeer
f,mlS lZ, I-,. Bulrman, S. Gombeult, R. Groos, N. Heidel, R. Oeldri8. 1. : .

LENS E3:.P, Bodaan, A. BslÍ|hÍet, C. de Xooy, C. Sprockel, B. vri. Tol;
!e leidej's: H. Bodean, D..,H.3ins, B. Ileidel; Th Hoefna6el, P.'ïog en IL Oosterveer.

!íat Jul]ie mee inoetei nenén hebben we al veimeLd. biJ d.e köpy van D2. KlJk daar even en
voor Jullie moet 5 15,- zakgeld beer dan genoeg ziJn. Ju.Ilie progra.mna is:
op 29 mei het.zelfde als biJ D2: dus of ns,B.r een betaald voetbal, organisetie en/of zven:
nen. 0p 30 uei een toernooi bU IÍefios Ín Heerlen en op 31" nei een toeinooi biJ Scharn'
aan de Oude MoLenweg in §chern-Maastlicht (vlahbiJ Heer). Vee] pLezier en oE J 20100 uur

Nàar Ae Drievliet
Maar LÍefst BI D-E- en ï-kLassers gaan
Een geveldig succes uaar hèles,s kan niàt iedereen in de bus.. Gelukkig gaat er,nog een '
karaven ouders nee Ioet de eigen auto v&ar ríe een aantal Jongens in klriJt kunneni ïet
zal de prét niet druklreà. VeizabeLen op LENS tussen 9.00 en 9.1-, uui. De. bus veltrekt..'
om 9.30 uur. Meeneueni èen rugzal nét dàarin een Lunchpakket, vs,t te driDken, iets te
snoepeh en vat geld voor een iJsje o.Í,d. 0n ! 1,8,00 uur hopen ve \{eer t,erug te ziJn op
LENS met ale onderstaanÍle personen:

:,

op zaterdag 6 juni Inet IENS naar de Dlievl-iet.

!3
D3

Dl+

E1

Lè
'tir'l

E[
E5r
I,61

F1
r2
F3
Tl+

12

E. Akar, M. DiJkgraaf , .t'1. vcl. Donck, M. Gokl{aya, S. Gopie, T. Jozee, R. K.l-opstra, 
,-I. oemetl, D. vd.. Steen, l. VreesrriJk. -. .. '

S. EssÍatl, A. llagedooir, H. Kafftr,r.J. Pevirodiliromo, K. RamdJan8Esingh, R. de Roode,
P. Stastra, D, Tieze.
J, Brugnan, P, Dahoe, J, eL Haddioui, N. Eoogvliet, E. Kisi, D, Bankhelawan, D. d.e

Roo, D. Roos. I :
N, AlckabÍ, J. SrittiJn, S. Buitenhek, M, Essiàd, J. Guenoun, J. Hop, P. Knorr,'
A. Oosterveer. I .

í: ;:-r;;";, J, Fiets, n. Groos, N, fleiael, R. KaÍfa, R. Oeldrig, M. oenetl.'
Z. Elbouje,nai, B. Smees. I

A. B1om, P. Coolen, F. Elkadir, K. Ifiev, R

W. de Bruin, F. Kuik, M. Leidekker, K. lorÍ
n. Sekking, D.-Gunay, Di l{oos, R, Jansen, R

C. Schmits . I '.'. ,

, Nolten
e, M. vd. Voort, B. Vrees]ÍiJk.
, de Klerck, B. Nandpersan, F. llazaral-1,

A. Aklabi, f'. naamen, N. Muns, S. oufrÍeb," T. Ruyters, M. VoÍgt.
B. BritttJn, R. iloógerheide, M. Kuik, ]1. ter Linden, B. Netten, K. Vereecken. -':

A.- Arnoldus, B. Arnoldus, C. vd. Boèch, S..vd. KruÏ,.R. Spiessens, R. Staat. :
A. el Boustati, B. Kipp, B, Verhey, I

Mi Boutier. ' 
I
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A1s leider in de bus gaen zeker mee: Ih. Iloefnagel, B. Vereecken, l,I. Blon, T. de lGerck,
H. Bek]cilg, IL Ruyterg. Te lJL xoet elgen vervoer nog neerlJalen: J. lrfuns, I{. ter Írlnden
en C. vd. Bosch. Daarnaast benaderen re binnenkort tie antlere feitlers van fle. teans. Be-
géleitting' geno'eg tlus, Ouderd, broertJes en.zusJes aliè Eee villen aAviseren viJ oE achter
àe bus ain-te rÍJèen. Af.s grote groep (korting dus) kunnen've dau tte DrÍevLiet" binnen. '

Veel, pret Eaken hoor.

KIedi EI t m

!íe verzoeken de rnoeders die de §birts het la8t6t Bewassen hebben oI[ deze op zeterd.ag 6
i3uni voor het vertrek naar de Drievliet in te Leveren biJ Pau] vd. Steen of Arnold vd.
Dónck op I,ENS. Geef biJ bet afgeveu d.irekt eyen door hoeveel shirbs er in de tas zitten
en of ei één of neerdere shirts. ks,pot ziJn. BiJ deze bedenken niJ alle Y&§rBoealer.s tra-
t!.ens onze Jeugdspelers. I{e hopen ook volgeDd seizoen veer een beroep op u të nogen aloen.

Deen-cup :

Na de spanneuàe wettst,riJd ille ons Dl Yia. penelties von v8,r Las,kkvarqier volgde YUC..i1
de kvarifinale. Een sterke tegenstender die aL8 dertle in pouLe Dl geeindigd vas. LENS .
k}íam met 1-0 voor (een .luweeltJe) en hield bet tot tle rust op 1-1. Ds,arna sloeg yUC toe
en voE net 6*1. IENS Dl kan terug kiJken op een geslaagè seizoen: kanpioen en de kÍ^Íait-
finele van de DEEN-cup gehaaLai.

Vier te en vier r

Zovel het E- al-s het D-vlertal- van lH[S haa].den de finaleavond op de IJzerverf. Een

kneppe prestetie vinden wlJ. Dat beide tears op deze avond. iets te kort kwa.nen vas dui:
OefijX.-yaó ou?e Jongeas het zochten Ín inttividuele aktie6 (piuselen) en 1opeí net de'

bal zochten de uiteindellJke vinnears het in saaenspel en bevegen zonder bel. Een 8oeèe
les alu8 volgens ons.

í1 veu èe 'uëek

nayBond VreeswiJk vas de Laat8te pupi3- van de veek va.n d.it seÍzoen. In tie ongelukkig
verloren ved6triJal tegen 3TC koos hiJ Fred Spa aLs tle nan of the match. Ireè schiJnt pb'
pulair t,e zlJn biJ onze JeuSdspelere. Volgeus onze Jeugd. is hiJ de beste spefer v8.n

het eerste. Dus noet tril de Unicorn trofee wel krlJgen. Het exPeriEent is geslaagd en

, ool .volgend 
geizoea kiezen ve veer biJ .tedere thuisvedstrÍJd een pupil v8n èe ïeek.

Geen Cl- en 82 toemooi op LENS

Vele uren staken rdJ erin. Eefaas bLekeq er nauveliJks verenigingen nog interesse te hel
ben oB op 3I mei een toexnooi te konen voetbal-Len biJ IENS. WiJ hebten de pogingen daar'
on iíoetea staken. flet ls niet enders. I 

I

Beker s teruc
We vrageià alLe JeugëLeden on tle koEenèe veken, (t/m 6 juni) de gevonnen bekers tiJdens idt"
toernooieE in de BriJzenks,Bt vau LENS te.zetten. Daar horen ze imners- te sts&n. ,.

JONG LENS

De kopy stroomt no6 nÍet echt binnen. Heren Leitlers/traÍners 30 nei is de uiterste da-
trno om uv (kritische) blib op uv elftaUtea.nr op pepier te zetten, Ïnleveren ven de kopy
biJ Paul vat. Steen. .NetuurliJk kan geeE enekef leider het baken on niets te schriiven'
Doen dirs. Mettio Junl willeu viJ tle JONG I,IIIS I'aten verschiJnen.

Bettankl e

Ik wil graag Joop en John bedanken voor het leuke Eeizoen die ve toch met elkaar gehad

hebben. Theo Messa ook }edanlct voor tle keeperstreÍn1ng. DaarbiJ vil ik RonaLd bedsBken
voor de Laatsten lreken want het is kLasse alat Je, Je elgen training laat valJ.en oEI de
B-kla€sers. te gaen tralnen. Ik bed het idee dat, ve Heer een groep vormden en dat kan
alleen ten goede koEeu voor tle Jongens die lrol-8end Jaar Bet niJ A-klassers vorden. ook
venb ik Je veel geluk biJ Je nieuwe club. Als Laatste wil- ik rhiel bedènkeb voor- het
vertrouven. Het is JEmer dat Je stopt, Eaar een Jaar nrst is nooit veg.
'Íjj't 

MachieL vè, Berg,

-ï-
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DE LEI{SREWE
WtrEIGILAD VAN DE VOETSALTXREICIGING LENS
65ste 3aargang numer l+3 , l+ Juni f992.
*lt*tlLt5+t**ll*l.tl**r****tl*tat}*r** * iit*r**t+{tf rtÍllFÍ *§§*tt*tt *ll* *rta tHE {t {t tt tË* ** * i**lt*s*i*n r*:tí* ttt*
OFFICIEEI.T:

Het Beetuur feliciteert spelels, trainer, begeleitlers en all-e supporters van harte met
de felbegeerrle pronotie na.a,r Ae 3e kfasse. De gehele vereniging heeft ae promoti.e afge-
lopen zond.ag uitbunalig geviertl. Al.]-e LB{S-ers hebben dit echt dik vertliend. na de nodige
moeizame Jeren' Hiermee is nu definitief afgerekend. en we zu].len met U de mouven opstro-
pen on tle nu ingezette opvaartse liJn vast te houtlen, Door deze fantastlsche pronotie is
het door het Bestuur uitgeirerkte beleÍdsplan ia een zeer aengenarne stloomversnelliEg
terechtgekouen. We hadden er still-etJes op gehoopt en plotseling ziJn u'e dan 3e kfasse.
Geveldig meDsenl Dit is voo! alit seizoen èe ]aatste f,ENSrevue. I{et Bestuur venst een
ieder een uitstekentte vakantie toe. F.uEt Da's.r goed uit van aL dle zenuvsLopend.e voetba.l-
tlagen van het a.fgelop€n seizoen, Achter d.e Echeruetr wordt volop gewerkt cim LEITS in a1le
SelediDgen Llear te stonen voor het nieulÍe seizoen. ile bopen U a]"Len alan na&r net het-
zelfde enthousiasme voor uv club aafl te trefÍen. 

Iet Bestuur. e

OEFI CIEEL:

Zaterdag 13 Juni a's. zaL tte JaarLÍJkse metleverkersavond. vord.en gehouden. De uitnotliging
en ziJn reeds de deur uit. Msar, onalarks het feit dat de LÍJst Inet zorg is sanengestel-d.,
kèn het voorkomen dat er iem8.nd. over het hooftl is gezien. Bent U het afgelopeD seizoen)
voor LENS verdien§teliJk geveest en U beeft 6een uitnodlging ontvangen aien bent U zekei
deze avond. van harte velkom. WiJ hopeE ttet het een gezellige avond ïordt.
Yan d.e redactie
0p tlie zontlagrddd.ag, toen het feestgevoeL na de overw-inning op SVLV een beetJe vegeUael
voelale Je eigerliJk tle spanning voor de vedstriJd, de beslissenae, tegen Den HooÏ'Il al-
aan. 0p d.ie zontlagavond vas het een èrukte rondorn tr'rans v/d Berg, HÍj na$e1íJk moest het
contact leggen met de ZeiEter medewerker ontrent de nogeliJlheden en onmogeliJkheden ron,.
on tle ved.strijd tegen Den Hoorn.
Toen Irans in d.e comlesiekamer ziJn broottnodige telefoontJes aan het plegen va.s, ïerd
biJ onrir]gd door biJàa de gehele sel-ectie. Ds.t toen aL d.e spanning hoo8 lrBs, kon Je mer-
keD aan de ternperatuur in d.at "saunart hok.
En passs.Dt is het nog Leut om te vertell-en dat Fra.ns ziJn col]egael-fta1l-eider Ton t s-Gria
venèiJk, met ziJn llenny vertoevenal ln het rrzonnige" spanJe, ielefonisch van d.e uitslag
tegen sl,'Í,v op èe boogte had gebracht. Dat dÍt teJ-efoontJe nog prettÍge gevolgen zou het-
ben, bleek leter Ín de 'teek.
Uiteinalel-iJk eD eigenliJk niet naar (le weus van Mar,rten Rog, hiJ viLde n.L. op Hen.el-
vaartsdag bij !íithe].)ous (cer rré ) 6pelen, r,erd besloten on de ïedstriJd tegen Den ïoorn
op zoEd.ag 31 Eei 1992 te 1\.00 uur biJ Westlaudia in NaaldrriJk te spelen.
De eerst€ reactie van Mas.rteD: rrl\Iat ma.akt het ult, ïiJ ziJn gewoon sterker.', Dus op
I{eEelYaartsdag nog ge[oon, voor prakti.sch iedereen gevoon trainen, Eén yaD de Xntl-ich-_
boyts, neestal tiJtlens d.e trainingen uitblÍnkend in hun ijver, durfde het te vagen om de
volSend.e op'm.erking tegen liÍaarten te noakeÈ: I'Eé trainer, zeker aLleen oefenen op straf-
schoppen hé'rr Nadat deze Bdlicb op tleze zoBerse dag 10 sprints van lro Eeter bad. gemaakt
v"ist htJ ook dat Maalten er vanuit ging dat strafschoppen niet nodig varen in d.ie wed--
striJd, :
En d.an, natuurliJk de wedstriJdtlag. zondag 31 net 1992. rk lreet niet boe u het vergingl
naar Ík 6tond Eet een heel apart gevoeL op. Het was rooeiliJk ond.er wooïden te brengen.
Was het nu tle vetletrlJd op zich of rras het ook dat tle club LEI$S rroor een belangrijke ï
wendlng in haar bestaan stond, rk hierd het nae]I' op die ene zo belangrijke ved.striJd.
Ik betrepte niJ erop dst ik er maar niet fos van kon komen. Besloten verd alan ook cim
heel vroeg naar IENS te gaan onÀ zoveeL nogeliJk raee te rnaken, tle sfeer en de spaunlngen
diep te inlale"en. ook oE al-les zo goed nogeLiJk.!íesr te neBen en vast te Leggen.
Hierontler dan eea bescheid.en verslag vat ii att d.ag rondom de setectie en d.e sfeel van
de supporbexs, van minuut tot nÍnuut heb meegenaakt. vergeef ndJ echter dst ik de tiJden
na deze wedstril d. niet meer heb biJgebouden.
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11.10 uur. Maarten
riJke rr
van spa
de rrsl-e

gehele

11.1, uur. De

u.30 uur. A].

nning MOE"I hebbe, Tensl-otte DLs
chtste'r, Maarten st

Rog is ef aanvezig. Niets.a
eöstriJd staat. Ik betrap ni

hem velraadt dgt hiJ voor een belang-
iop'dat. ik bedènkt dat hiJ toch iets
t hiJ toch, basisspelers en niet eens
rust en vertrouven uit en dat zou de
de vedstriJat na zo bliJven. De rest

,l
l

raalt enkeL
nten tiJd{ns

van d.e selektie druppel-en één voor één binnen. BiJ een ieder is de spanning
ve.n het gezicht af te l-ezen. 

tls 
daÏ maar Soed gaat.

11.15 uur. De sekretaris Wiro Kouwenboven komt, ]zonder zijn Lieftaflige Suze, aan fietseD
l.lat za! er biJ die i'll11ex0 door z I n kop gaan.

dag, op eakele mome

no
ge
di

ob
sp
be

ee]l naan betlenk ik nij ineens
ha.lrr of zoiets.

er blij verrast, ale eigen].ÍJh
jk. AIs retlen voor hu.n te Troe

de erbar[e].i jke veersomsta.n-
ten. Maar klasse is het veI.
èe pooltafeL. Wat een gel,ilt1
gevuld door uitbundige Jeugd-

d.iyerse nooed.erE en a.s. moetlel
len ]evert dit o1l. De vaders
s over en veer. Het is naer

L al1es horen,
I: rlirigeert hen nBsJ het trWaterloorr. vat
5m heet dÍe ruiute vandaag niet rrvictori'e-
I

goed dat Maarten en zrn jongeis nie'

11.115 uur. Maarten roept zrn sefektie ti5""n 
"iWaarr

12.05 uur.

l-2.30 uur.

12,55 uur.

13.00 uur.

13.20 uur.

1,3.22 uur.

13.25 uur.

13.30 uur.

13.50 uur.

Jezus ik r,'ord lyrisch, te blarrw-vit.
De LENS-bus komt asn. A1les bleuv-riit en vet een beetJe kan bla.zen heeft edn
(beschaefde) toeter, I{at een machtis gezicht' Ik bedenk d.at Been club geen'
betere supporters heeft ëan LE{S md.ar d.an.....

I

MiJn eigen getlachten en ook alie vari and.eren, worden l{ïeed verstoord. !e sup-
porters uit Den Hoorn koren op het lconplex. Een t,iental autors en niet eens
wraKken, zÍJn compleet Eespoten in lde kleu.ren rood. en vit, ziJnde de v'an
Den lIoorn, Luid toeterend en'zingerld cq schreeu{end riJden ziJ L8-ngs het veI'
tot aan de ka,ntine. Ik ben oàder aé indrutt en ik zie, anderen ook.rl
De supporters van Den lloorn nemen hun plaatsen in. De eerste, en na.ar l&ter
bleek ook gelukkig de ]aa.tste, rookborl gaat ef. !e tribune is erren nlet mqer
te zien. Ik zie dat de spelers vri ],EWS uit hun concentratie ra.ken. MeaÍten
dirigeert hen.naar de kleedka:ner. 

I

I

I,^li''i

e1

De Jogens komen teïug. De opst
ning.op die bekkies. De jongens
is trouvens ook veel te dvul in de
en \{illen allemaal "beschilderd.'t

is bekend. Dat, takeD oök, Hat. een spen-
ook direct veg. Cp naar WestlaDdia. liet

ine. De. jeugd strooEt nog st'eed.s bínn(
. Hoe paradoxaal . ks.D het ,ziJn. ALle-
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naar de derde kÍasse...,

een gedeelte van.

het LENS-publiek,

dat "hel. eersÍe" week'in,
week-uít gesteund heeft

Ë. 1-1 door Richard v.d. Hoek;

de keeper hoorde alleen zoeffffffffff
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penalty: 2-2 , het keerPunt van de wedstríid!
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13,15 uur. Ontler aenvoering van
een tÍente1 rood-riit
supporters van Den Ho

ueeste kippen.

J_4. U) UUr.

l

tl+. i5 uur,

l-5. LO uur.
15.1? uur.

:

15.35 uur.

15.37 uur.
:

16.00 uur.

ro.5Í u1lr3.

het arbitrale tTio koEen de spelers het yeltl op: Af srue de
gekleurde kiplen. Rood bengaals vuur llordt'onstoken. De

g:t tle '

Eé hé.'De wedstliJd begiDt. De eerste beste aanval van LENS levert een Soed
schot van trYedJe Spa op. Het begj.nt goetl voor LEIS. Maer tlan LutlS.spee]t ver-
kra,npt. Tocb onder de indruh. Ik kriJg een rot gevoel en Ja hoor na ? ninutén
0-1. Eeel DeD EoorE op het veldl. Oh wat ziJn tle LENS Jon6ens SesPannen. Niets
Iukt Deer. Den Eoorn is veel gevaarliJker. Gelulkig Maerten grÍJpt in 'en

stuu.It Edvard. Endl,ich na.er achtëren. Het helpt. LENS kriJgt, weer gríp'op bet
spel en aa,n bet sl-ot van ale eer.ste heLft ts IENS de betere voetb-ellende llÖeg

i

Ru6t. De eerste geza.neliJke supportersdead.. Achter èe tribune st&an d.e marner
LiJke supporters van beid.e tearos de ulineren. Trouvens.r'a1 nas Ík eerst toch
wel een beetje angstig, lnaar thens toch een Sroot conpLiEent aan de suppór-.

Aauvang 2e heHt. Ja het pakt goed uit. LE{S is beter. Nu ae doefpóten atg.

COAL 1-1. Na een verkeLiJk schitterende aanva1, beginnend biJ een steeds be-
ter d:aaiend.e Mauxice Schuuruau, atie hén aan Fred Spa geefb op links. Fred.
ziet ceptoin Bichard v/d Hoek opkomen. Tikkie breetl en Yanaf ! 25 ueter, het
linkervoetJe ven Blcharal en à14 Koeman in tle kruising. I,lat een sehitterend i
doeJpunt. Ook heel LENS op bet veld. Jongens 8è door' zie Je iedere IiENS' suj:-
porter tlenken. LENS houdt het betere spe1. Den lloorn Bomt.aiet veel neer r.
ate buu:rt bij Patrick Puister. I , :
Na eeo overtreding, zotn 20 neter voor bet doe] Yan LENS, kïuIt die linltspoot
van Den Hporn via tle binnenkant paal;'de bal onhoutlbaar acbter Patrick Pui-:
ster. De support'ers van Den lloorn zijn er nog. . " t

I

De. verkelijk beste loa,n van het vel-d scheidsrechter Jan te Pas, ziet dat Ri-:
c[ard v/d Eoek door eeD nen lIoorn vertlediger va6t vordt gehouden itl het
strafschopgebied. Stra.fschop. Bicharcl achter d,e bs,1. Zo hoort het ook captain
Hargen 2-2.

Elnde ïedstri3d. Verl-engen dus.l ' I 
,, 

'-.,

I

§a (veer) 7 EinuteD kopt Marco Endlich een voorzet van tr'red Spa scbitterend
in. 3-2. IIou kan het tocb uiet roeer tris SaaD ' Eet uroet toch tulken. i{at'eén,
zerlulren. Den Hoorn vordt sterkel. De supporters van Den Hoorn hoor Je niet -

meer. Patrick Puíster verÍicht d.e ene redding na de andere.

De scbeitls fluit af. L,H{S pronoveert. Wat een vreugtle en wet een euotie' Me'-

nigeen ook la8t zicb gaan. De één uitbundig de ander ingeto6en. Ik kiJk toch
ook even naar Der Hoorn. Ook eEoties naar daD andeÍs. Ja dit is 6port.

orn overstenuen alles en iedereen. Fred Spa van

7

Voor de aarlvBEg van deze wedstriJd hoorale ik ienanci zeg6en: "In d.it soort wedstrilden :

zie Je uéestaf niet bet beste el-ftal'!. líat bLiJkt. De ruinr 1200 toeschouïers bebben een
fantastisch pot voetbal gezien ond.er uitstekende leitting. 5 tloelpuDten, uooi voetbal,
prima akties, zidderende spanning, vreugde-verclriet en uÍtstekende supporters. Kortou
voetbal ín optiua forrna. 

.

Beste Lezers, verdere gegevens in rnijn blauve boekje heb ik niet. Het staat vel in niJn
getlacbten gegrlefd. Nooit rÍiI eD zaL ik het vergetea. Intlrukker opgedaan na deze ved.-
itriJa op r,UllS zi,1n niet na te vertelleE. 

] ':

Jongens en eigenLiJk.iedereen, bealankt ik heb een fentastische dag gehad.

Jan Hein6.

federeen bedankt.

Zo het voetbalseizoen zit erop. De prouotie Ís bereikt. Terug kiJkend hebben Íii vau de
redactle een l-eerzaan rnaer zeer leuk Jaer gehBd. Denkzij de uedeverking van vel-e mensen
is het ons gel-ukt, d-achten wiJ zeff, om de leden goeö tà inforneren over tle dingen die.

^a



Onze dank geet ook Daar Diana -Oosterveer die op dinsalag vele ureD testedde on aI de copy
te tijpen. llat dacht U van Tirius Zilihout tlie dai al-ies stencölde om verÍolgdns de, +our-
plod§ àan het rr-erk te. zetten. ;$ met a]. hebben. viJ er geen spiJt van gehad, en vi]Ien
iedereeí bed.anken"voor aI het copy lrat vÍJ ncchten ontva.rcgen.

Jen Heins en Theo Massa.

P. s. een prettige Yakantie;

De E+J trofÍée
Zo ale coropetitie zÍt erop en zoals ied.er seizoen biJ LENS vord.t ook alit Jaar. een tÏadi-
tie in stand gehouden. l[ij van èe redaclie vi]len graag iedereen bedanken die het afge-
Lopen J&ar een versLag geschreven heeft, tevens hebben tle schri-jvers_ punt'en geSeven.

JuÍst dit is nu die traditie, tjU,VS Xie=i ieder jaar: een speler van het beizoen' Dat het
spannend wós spreekt voor ziëh.. De eindstand is atrs volgt: . i
1) Fatrick Puister
e) Ïarce:. Zaalberg
3) Fred Spe
l+) t,taurice Schuurnan
5) Edlrerd Drdlich
6) nichara Y/d Hoek

t) Fraus Disséldorp
2 ) Al1dre l(uiBers
3) J. Heyink
l+ ) ss,uey de Uennie
5) Co v/d Stee

19T punten
l-80 punten
l-?6 punten
l-3il punten
L26 puIrten
125 punten,

l+1 tloeJ-punten
18 doelpunten
Iï doelpunten
16 doelpunten
12 doeJ.purr'r,en

i{iJ van de redactie fe}iciteren latuurl-íjk Petrick Puister Bet zorn grandioos seizoen,
maar'vij villen met nane Maurice Schuurmen een eervol]e teruelding geven. Maurice die d-e

voorbereiding niste door een zvare ks,akoperàtie en tlaardoor in het"tweede begon' heeft.
toch een zeer sterk seizoen gevoetba)-d, kl,asse Mauri.ce. EigenJ-iJk was ierfereen goed vant
dat viDden viJ van de rerlactÍe als je na een moeizame s'r,&ït toch nog pronotie weet te
beverksteLligeu. Tot'sl-ot ïensen vij RÍehard va.n de Hoek veel- succes toe net ziin stu-
die. Js,tmer dat Jij stopt, maar net 2 doelpunten in Je afscheídswedstrii d bliift het een

nooÍe herinnering, voor iezeff en voor LENS ,BEDAI'IKT'!.

Bedactie '

- Topscorers -
ALveer zo'n traditie! ieder Jaar probeerè de seco de topschutters bii te hcuden. Echter
rIen is efhankel-ÍJk van tle eanvoerder van ieder team, deze uoeten inmers de doelpunten
d.oorgeveB, Tocb bebben ïe een liist sa.men kUnIIen steuen. Hier I'olgen de eexste viif:

zon )
zon 6
zon 7
zoa 6
zat !

tr'rans ven harte gefelÍciteerd net alweer"Eo veel d.oelpunten, ook nu Heer een eervole ver
uelttÍng. Jos Witting van zon B heefg in zijn totale voetbalcarriëre op LENS 600 doelpun-
ten \,Íeten te scoren. Ook Jo§ ven h&r*.e gefel,icíteeld.

ReCactie.

DEN UOOBN DES OVffiVLOEDS IN DE HOOGE BOMEN

0p wrijdag 2§ neí L9)2 zegt Maarten Bog tegen slol't'rersl-a€ígever Joost.Karhof van Het
linnenbofi itlk schat de kans op pronotie derhafve op vijfbie procent." Havdst ikke leuk
hoor, zotn voorspelling, realistisch en verstandiS in de rÍchting van de spelers, Daar
al.s supporter ga je daarvan onddaleliJk eBn de drank. En dat deed Giis dan ook. In en

met Etn uppie gíDg ik het Periodekeiuploen schap van de Vierèe K1asse C zitter te vieren.
zo, ö&t konden ze 1ue niet rneer afpaki<er. |lrat was het toch lang geleden, det ve met I,ENS

iets konden vieren! Weet ie nog'íeL oudies? De l\reede Pinksterdag van 29 rnei 1955.
Laatste hompetitievedstriJ d in }+E: crouvlíet-trEi'is o-0. Een geliJkspel v8s voldoeDde om

CroEvl.iet voor te bltJven en zo kaupioen te vo.Iden. In het veld. van toen en I'óngs de 1ii
yan nu herËenneD ve nog Ton van Luxembur€í en trainer Joop Hillems, Een iaar la.ter lleer
terug na.ar de \e tslss.

\



En dan wechten tot 196

Uitlotins obl-isat ielenins 1987 sroot 5 30.000,-
Zondag 2h mei j]. heeft de JaarlÍjkse ui
de nu$rxers zijn 000001/00001h/000028.

Telugbetaling vinalt plaats tegen afgift
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Eindst€,nden conpet itieseizoen 19g /19921

lre klasse C

]. D§O

2 TENS
?2-39
22-?n

3 SVI,V
L 3ÍC
C IJDC

6 XAVA

7 Kranenburg
B HVV

9 [ÍÏK
1,0 CrorBvfiet
11 Wassenaar
].2 WF

?2-28
22-26

2?-lB
22-tB
22-L6
22-t5
tal- ! 5
,r- o

Res, le klaBse D (]IYB)
l GONA

2 DHI,
3 SEP,
! Den Hoorn
5 Delft
6 soA
? Naal.dviJk
B RIOEO

! !Íippokler
1.0 ADS/Kr,
]-1 SvE
]-2 I,ENS

2
J

3
3
5

j
J

2

ll

,r-"o
22-33
)) -?.i
2?-27
cé-é)

22-22
22-20
22-L6
22-14
22-lA
2- L+

les. 2e klasse J
1N€reldwijk
2 VogeL
5 Den Hoorn
I+ LINS

)4 22-3,

§ ?r-? t

6 22-30
5 DHïJ '7 DD -?n

10
!

1"1

11

44-71
22-36

22-28

B: l.leer promotle en veer herkennen we trainer Joop Hill-ens en spe-
lers aL Hans en Adriaan Rooduyn, Ronald Roodbol, Harry Dietz, Hans Zoet en vloggenist
Cees Visser. Het wordt eentonig, ín 1969 d.onderen ve weer onLeag. In L9ï0 )rampioen.
Neen, in L9?1 geen degradatie, Ín f972 otr) Wc-terrein beslissingsvedstrij d om kanpioen-
schs,p en proBotie naar tle 2e klas tegen Texas: 0-2 Jenmef,. In 1973 toch kampioeu en naar
de 2à k1a; met trainer Hin Anderiesen. Ip l-9Tl+ a1vee} feest door onverwachte lronotie
naar tle 1e kfas. De las.tste konpetÍtievedstriJ rI bil en tegen Verburch. liet gèbeurde dus
in het l{est}and. En dat }Ías zo ongeveer het laatste feestJe, Ik bedoel maa.r, tussen toen
en u ziJn m'n kinileren groot 6e'worden. Een hele troost, vant die gingen elk J aa.r een kLa
hoger, terviJl- LENS bleef zÍtten of t+erd. teruggezet. Zondag 31 m.eÍ 1992 om viJf voor
tvee onder De Hooge Bomen in NaaldviJ} dacht ik: Hoe SinB dat ook alveer vroeger, zorn
proEot iefeestJ e ? 0? dezelfd.e dag, een 'weAstriJd fater, kon ik niet eens meer denken en
was al dronken voor ík een sLok op hud. Juliana, bède"nkt. ' ;

I

Gr"J S !an8§Oel1Jn. I

nBltrlnmmll]lrl1ll]I]Il11]rnEnmnlnmtnrmEuulmlllllllmnmr Emr

I

tlotint pl-aa.tsgevonden, De door loting vastgeste

e lran de obligatle.

Het, Bestuur.

Res te klasse (KNtr3)
1ïíestl-andia
2lIvS
3 Papendrecht
)r i{i}helrnus
5 Spartaan '20
6 de Musschen
? Tonegido
B DHC

9 nÍJ srrii k
10 Unitas
11 DCV
12 LENS

2
2
2

2
?
2
2

22411
22-30
,c -r'f .

1t-4!
22-20
éé-íV
22-20
22-!g
22-!B
,D -14

8es- 2e klasse B
]. DUNO

2 Groen l.lit ' 58
3 Archipel
\ I.,ENS

5 VCS
6 ESDO
'í oliveo
8 Scheveningen
9 BTC

10 DZS
l)" Azzurí
12 Kijkduin
Res. he kfasse F

2
3
3

22-37
)c-?1

2
6
5

"
3

DD-'?
.C-25

22-20
22-aB
22-LB
22-16
oD- )

1 BKDEO
2 Vogel
3 DSO
ll oliveo
5 Lyra

5



6 llippolder 6
'? DeLft B

B EKDE0 l+

gGDA ,
1,0 Jai Henlutran 2
L1 Delfia 6

12 RKSVr'{ 7

Res. )+e kl,asse }I
10

22-19
22-7\
DD -'I ?
,c-1)
22-r0
22- 7

20-37
20-29
20-26
20-2\
20-2\
20-]-9
20-19

6 Den Hoorn
7 LEI'IS

9
7 22-21

8l{estlandie
9 wiplolder

10 Delft
11 DHI,
l-2 HDV

10

11
10
1_t

5

22-18
?2-13
?2-t2
22-t2

1 GDA

2vvP
J Qui.ck
).t Cron,rliet
5 Zoetenneer
6 HES

T AAVA
8 IENS

B

1].
6
3

!2
6
B

9 Te lrrerve
10 3TC
11 SEP

3 20-12
6 20-9
1 20-6

doonóoqo 4frí.ron11r,

Z ZAAI,VOETBAI Z

lJ lr Ll,,lr l!tJ 1r tJ LL LbOb Lt)
Eindstand.en comDetitie 199L/]-992

1 SVH 1
2 ZVYG L
3 The Yellows l-
4 Attent Z ' T.5 l-

5 Medestein L
6 srco I
7 IIENDO }
B BuyEenrode 1

9 SÍJthoff PerB 1
]-0 D\í0 1
il Suackbar Enioyl

le klesse B

D

Bes:_?e kJ.asge D

T RI1DEO

2 HMSU
È

Atteht Zr?5
Tauruq
The YelLows
Buitenhof
Ëijthoff ?ers
SIGO

0 Cohcordia

1

3
I

7
B

9
10
11

I

l+

5
u

1
B

9
10
l-1
t?

GS

22

22
2?
)a

22

PT

20
28
10
)<
)?
20
10

1T
-tb
15

Bes. Ie klasse C

n0c
Attent Zr75
Tauru6
RKDEO
LENS
RI',AYV
The YeLlo!Ís

Buytenrode
Gymnova
Buitenhof

Res. 3e klasse B

Quintus

I,lestland.ie
RITAW
IENS
f'V SnoekÍe
CrolrlvLiet
GymnovB
FC the Bombels
ODB

NAVA
TollegÍdo

220
220
arn
220
5?o
Il 20
?20
520
220

HI'

30
cq
2l)
22
22
2t
1B
a7

1

12

c<
^1,

\22
Q.ó

6zz
l+ 22

I+l+

30
30
28
tt

320l+ 20
U20
320
220
?20
?20
720

19
u
15
13
r,2

5

822
,4 22
otz

\22
,22
aao

I5
Il+
1l+

1l+

12
1

20
20
20

?

5
6
?
I
9
I

a

11 GJnnnova

Intervleuw met Kees van der Wilk

Velen hebben reeds kennis gemaakt net onze nieuwe voorzitter, Kees van der WÍfk. Maar
.brecies kennen, doen ve nog níet. Daaron heeft de redactíe een ges,nimeerd gesplek gehad

uet i(ees, on lÍet l4eer van hen te ueten te komen:
Kees yan der líilk is l{? Jaar, getrouwrl rnet Ineke (aI weer 20 iaar) en hÉeft tn dochter
van U je.aï, blandy, eh zoon Xichard van 1)+. In het degel,iiks Leven is Kees d.irecteur vs.t

Tr.omp autoverhuur varr Tromp auto-1ease. "Ik ben afkoltrs'EÍg van II.S,V. ADO en heb eldaar
de vàl-genèe functies bekleed: lled.strij dsecretariE ged.urende 2 je.ar, voorzitter JeuSdbe-
stuur.(\ Jaar) en nog éón Jaar vice-voorzitter in het hoofdbestuur, Ik heb er niet ge-
voetbaLd.'r

6.-



Redsrctie: 'rKees, hoe ben je zo aan L{NS gekonen?rt
iíees : "De infornatiekomBi s sie heeft niJ benaderd. Ik ken Paul van d.en Steen uit niJr' tiJd oIs sedstriJ alsecretari s .rt Redactie: t'liat wÍst Je van LENS?|' Kees: 'TLENSj.s voor miJ é6n van de oudere en betere clubs, lrelke de laatste jaren is a.fgezakt qua
yoetbefniveau. " Kees is min of neer eJ-s vreemde de c1ub" je zou haast zeggen, binnàge-
sl-olen en tlan ncg' direkt n1s vocrzitter,' na.ar smbieert hij dat echt en Ís hiJ een feider
"Ja, ih vind het l.eul; orn leiding te geven en d.ingen te organiseren, zodat a]Les perfect
kan verlopeu. De bencemingen birrnen het nieuve bestuur zijn geschleal door de infcrmatie-
comissie. Kees: "Ik heb heb d2ar geen stem in gehad, doch uiteraard. heb ik met de kandí
deten een infcrnatief gesprek gehaal on mij een indruk te kunnen vornen over heí te benoe
rnen bestuur, Deze zeer positieve gesirrekken resuLteerdeÈ uiteindelijk in de liuidige
bestuurssaEenstcLling. Redactie: "Via. de algenilene l-edenvergad ering hebben we 1rernouer
',Íi.rt '/oor toekoDstpl-&nnen er blnnen het bestuur leven. Kees, vil .ie die nog eens kort sa-
mettvatten?t! Kees: 'rVis het baleídsp1-on helben vij als bestuur die ideeën kenb&aÏ geEaakt
Zo streverr wij elnaar het eerste zondag eLftal. binnen 2 jaaï nasr de 2e klagse van d.e
KItVts te steunen, s.]suede dat de jeugdelftellen op een hogerniveau dienen te gaan lreste-
rert. ]let Zaterdag elftai zaf gematigdprestatÍ egericht zijn. Met betrekking tot de acco-
nodatie ziJn er een aantaf pI&nner in ontwikkeLing: verlichting op het trs,iDiDgsveld,
die ïerhard dien'b te vorden, het velbeteien van d.e kleedkamer's eh in de toekonst lrell-ich
bet aanpassen van d.e kantine, MÍJn eerste ervaringen hier bÍj IENS hebben rnij geleerd. ,

dat Ík bier veJ-e, vele enthousizste rnensen heb mogen ontmoeten. Al-s voorzitter kan je
geen betere start vensen: vinDen van de na-corpetitie eD d.an proraotie naor de 3e klaose!
Gove.IdÍg cn dit geJ.ijk mee te nogen maken. Ik vil dan ook graa6 nognaals een ieder die
daar aan heeÍ't bijgedlagen, felicÍtereh rnet d.it resultaat. We gaan nu van een veydiend.e
vakautie genÍeten. I)i hoop iedereen veer gezond en ve1 terug te zÍen om ïeer een goed
vcetbal-selzoen te8emoet te gaau." Tob zover Kees vaD der ïlifk. De redactie tlenkt U hier-
lnee ecn beeld te hebben geschetst veh de mers achter d.e Írrnktie. lÍe hebben met Kees hog
geeu:Írneeld tel'ug gekeken o! LEI'IS * Deh ]{oorn. BIÍJ met heÈ, behaafde resulteat vond Kees
heb dan ook terecht (lat oud-voorzítter' Ad Coïet de vele feLicitatÍes in ontvangst mocht
nemen. Dít Uy}-.eerE Kees zijn be scheid.enheÍd. UlÍ redactie ziet het dan ook 'reI zi.tten met
urze rieuve t'Leider" en sl-uit graag aan met u ook een fijne vakentie toe te !ren6eu.

-- qel[ohdcn vooïuerpen -
0p het tveed.e vel-d, bÍj een bloenenbak ià gevonden een hulssJ.euteL lran het uerk SiLca.,
)e pechvogei d.ie vaarschiJ nl.iJk toch vel ziJn/haer huis bÍnnen is gekomen kan deze aleu-
teI in de kantihe af ko eh ha.l.en.

-TraÍni hg i,ENS I
.liet seizoen '91-'92 zit er voor ons op. I\raal Ju]l-le aehvoerd.er is reeds volop bezÍg net
da: voorberei. dingen op het eeÍzoen rgil-'g3. Met ihgang van woensda65 2l+ Juni gaan vlj eeil
kee} pel ueek tr:aÍnerr , lliervool. 1íorden d.e volgehd.e spelers uitgenodigtl: H , Keus , R . vd'.
Boaganrdi,, C. vd. Iloogaardt, A. fimÍts, tr'. SÍIiakus, J, I,littiíg, G. lr'rulder, J. Pronk, ]
M, Knops, C, Liproan, J, Koui'enboven, H, Aydogdu, No,tuuriijk zijn speiers van and.ere .(

ei-ÍlteLLen ook r+el-korrr. Dus var.Éf 2\ .iuni elke voensdag verzanefen L9,)+5 uur zuitlerpark -
j.lgatr6 Vreeswi J kstraat . Koít eLlen, rrab+, in nB.\/ol-gihg van zondag 1 gaan vij ook strÍjdèn
'.'oor pronotie haar d.e derde klasse, I

Ben6 Keus.

Or&a$ lri:I. ik Ce spelors, rie begeleidi.ng en de suppolters van LENS I hartelijk bedonken
voor" eeu onvergetellJk ve:'j uaTdagsca{eau llet vas echt klasse.

René Keus.

attJt'lr4b/,tlr,tlrLlJIrlrtrLa,t!)irtrtrlJLitrALIJLlJOlJt,Lt,i'LlrlJ
Z I"INGS DE SPOITINN VAN DE Z.ÀI. LADD},N 7,

Senioren Zaterdag (l+l+) Tots&l Stand
Ie klas 13: (005) cS PT v T

1 PostelÍa
2 SVGii/tiEii
3 Lïr){S

Senioren Zaterdag (l+L )
Res. 2e klas E: (013)

I Te llerre 3
2 DSV? 6
3 SVGII/GEB 3
h Semper Altius h

5 's-Grav. SV 6

lot aal" Stand
G§ PT V T

1?030
1?02s
I 20 2l_

ïr 3062 13q3 36

22 3\

"2 
?'l

?? 2\
,) )\
)) 2?

f Pcs--
5 QuÍck §iteps

l-
I

21
19

20
20

l+?

I

35

lrj
l;L

68 35
55 53L9 55
60 U+

59 51



6:
7,
Bi
9;
19
11

39
Ir6
1J
l+l+

,o
33

,lr9
\?
3,.t

!r.

Kauraan
Velo
l{as senaar
HS Texas DHB
HTSV
Cromvliet

l+1 2)
5B
3L
t+6

5L
61

Totaal stand
GS PT Y T

6" Duiaoord
'i Vitesse Delft
B LENS

9 DEVJO
10 L,yra
1l- Dt N0
12 Scheveningen

i20IB
120 18

t20r7
120 15
r- 20 12

,n
Ló

1!
1?

422
6zP
222

3

L

5l+
\6

l4g
1+L

B120 18 0

2

2

2

2

,
)+

t+

53
)b
56
ia

Senioren Zaterdag ()+5 )
)+à

t-,
2,1

3r:
ql

5t
6

T"
B,

9

xtas D: (026)

DSC
DW0

VCS

DY.i-3izon
rs-Grav. SV

DSVF
DOBB
Duinoord.
IOC

70 30
6r+ 3383 39
57 i2
ï0 ,9
82
63
56
r+6

LT'

26

72032
32030

ll2019

32029
32023

11 20 22
10 20 20

T20 1?
320].2
Laoro
320 0

50
\7
5B
T3
Bl+

137

2)

2)L0 ],lassena&r
li LENS

ZgtgrdaE

I,Jillen de leden di
dal 9/6 vanaf 19 .3

t

'I

VAN HET JEUGD],RONT

e hun tas nog niet hebben ingeleverd. dit s.ls nog d.oen en'we1 op d.ins-
0 bi. j R. Keus op lllNs.

A. Spa.

Afgeneen kontaktpersoon: Paul- v,d.Steen, Chopinstraat ].O3, 25rL SV Den Haag.
teL: 39?01i1+. Bij geen 6ehoor: 3976532 Arnold vd. DoDck.

Effba1 detum aanvahg tegenstanaer ui-,/thuis t,errein/vefd sen.k.LeDs

B2

U1
D3
Dl+

x1
Y,ÀLé
E3
Elt
E'
€6
E1

{2

Il+
I'q

zle

zíe

zie
zie
zíe

zíe
zie
zie
zie

zie

10.1+5
B. oo
9. 00
9.00
9 -OC

9. 00
9 .00
9'00
9 .00
9 .00
9 .00
9 .00
9 .00
9 ,00
9.00
9.00

t)J
oJ
6j
oJ
oJ
{rJ
oJ
oJ
6j
6J
6J
oJ
6t
6J
o,t
OJ

uni
uni
uni
uïli
uni
uui
uni
uni
uni
uni
uIi-
uri
uni
uni
unl
uri

.00

.00

. r.5

.15
,15

.1'

.15

.15

.15
,15
.],
.15

naar
uaat
llaar
n eal:
nèA'L'
nael
na&r
naar
naar
naar
Itoa;'
naa::
naal:
DAart

kopv )
kopv )
koPY)
kopv )
kopv )
kopv )
kopv )
kopY )
kopv )
kolry )
kopv )
kopv )
koPY )
kcpv )
koplr )

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

(
(
(

11
B

9
o

9
9
o
o
o

9
a

9
9
9
9
9

Vertrek
Veytrek
Yertrek
Vertrek
Vertrek
Vertrek
Vertrek
Vertrek
Vertrck
Vertrelí
Vertrek
Yertrelr
Ve"trek
Vertrek
Vertrek
Vertrek

Lj.mburg ( zie kcpy )
heax Duitsland ( zie

DrlevlÍet
DrievlÍet
Drievl-ieb
Drievliet
Drievliet
Dri.ev]Íet
Drlevl.iet
Dr:i evl-iet
Drievliet
Dvlevliet
Drievle it,
Drievliet
Drievliet
Dri-evllet,

LENS 32 naar l,imbur

0p zaterdag 6 junÍ 6aat LENS È2 naar. LÍrnburg. Ze zlir. te gast biJ v.v. Schorn te Maa-
stricirt (vlakliJ Heer'). Geslaleu vordb Ín de kleedlokalen of in een tent, De reis gaat
per busje (2) en de chauffeurs ziJn: J. Pronk en J, v. Leeuven, Al-s deelne11er gaan Eee:
M. vd. Ber&, J. v. Dienen, ht. v. DÍcmen, E. d.en Heljer, M. ïzenaloorn, I.l. I(lopstra,
Il. v. Leeuven, S. Merencia, M. ?ronk, n, BÍe eu, P, Íinocrenburg, V. vd. Spek, H. Vrede-
tnan en P. Zeèlleijer. De zoterd.ag en de m&ànèag zijh vriJ te bested.en. 0p zondag 7 Juni
spelen Ju11Íe een teernooÍ bÍj Scharn. Vee3- piezler er veïgeet niet nec tè nemen: een
luchtbeal, etretcher of mabrBsje met een sl-o(rtr)zstr, pyjama, tabdpast&, ts.nèeuborstei, kÉ.Ír,
sh8.lnpoo, zeep, z.wembroek, handdoek (2), sehoon oudergoed en schone sokkÈn en natuurliJk
je IENStenue, voetb&l,schoene n en een traÍnÍngspak.

:

I

)



il
i

0p de heenries heb Je nog noèíg: een luchpakket en vat te dxinken en te snoepen. gns ed.-
vies voor .het za.kgelal .is ! 5 30,-, Veel plezíer en op I Juni vervachten 1rlJ Juuie oE
!l 19.00 uur ueer op ITENS. Ileen ook een briefJe Éee ret aiearop Je ziekenfond snuuner of
Je particuLiere verzekering. 

I

P.s. M. Izendoorn l[oet voor vertrek nog Í 80,- betalen.

IENS CL naar DuitsJaBd

Het ke.D niet op voor Ju1lie flBar dit is.echt het laa',, ste van'dit seizoen, De réis gaet
naar Ratingen/Diisse1dàrf. Duitsfand dus] Jul-Iie doen da&r: mee aan een drÍedaa6stoernooi.
Det IÍordt beboorliJk zva8JÍ. De reie gaat per busje (2) en de chauffeuls ziJn: D. ,Hooning
eh L. vti, Berg, De spelers zijnl R. vd.. 3erg, A. el Haddioui, T. Heins, R. vd.. HeiJden,
X. IIerrewiJn, J. IoutmaD, M. MattheiJ er I A. Nolten, L. Peck, J. Sendifort, L. SeDdar,
P. val. Steen. Ook J'u1lie slapen in een tent en moeten hetzeffde Eeeneuen als de spelers
vaL T,EI{S B2(zie dus bij hun copy). Ju[ie voetball-eD echter meer dus neen r4eer tENSkIe-
rting(broekJes, kousen) en een extle traioingspak mee. Ilet zakgeld is vastBesteld op 25 l
nark en natuurliJk heb Je een geldÍg padpoort of toeristenlaart bij de hanri afs re ver-
trrilken. 0p naand.ag B luai ziJn Jul1ie on t 19.00 uur veeï terug op LIIS,
1.". f. HerreviJn ooet voor vertrek nog 5 80,- betalen.

Naar tle Drievliet
l.laar LÍefst BII D-E- en F-k].assers gs.aD op zo,terd.ag 6 juri net LENS naar de DrievLi.et.
Een geueldig succes rna.ar heLaas kan niet ledereen in d.e bus. Gelukkig gaat er nog een
karaven oud.ers meè !0èt de eigen auto waar ve een aantal Jongens in hÍijt kunnen. Het
zal de prét niet alrulken. VerzaueLen op IENS tussen !.00 en 9.15 uur. De bus vertrekt
oItr 9.30 uur. I,,Íeenenren: een rugzah net daarin een luchpakket, vat te drÍDken, ie.tÈ te
snoepen en wat geld yoor een ijsje o.i.d. On t 18.00 uur hopen ve lreer terug te zijn op
LENS net de ond.erstaèxtle personen:

E. Akar, M. DiJkgraef, M. vè. Donck, M. Gotrkaya, S. Gopie, T. Jozee, R. KLopstra,
E, Oemedr- D: .vd. Steen, R. VreeswÍ3kl,
S, Es6iad, A. Hagedoorn, II. Ka,ffe, J. PawÍrodÍk-rorno, K. Rardjaneinsingh, B, de Boode,
P. 6test,ra, D, Tieze.
J. Brugman, P, Dahoe, J. eI Iladd.ioui, I{, HoogvlÍet, E. KisÍ, D. Ra.nkhela},an, D.'d.e
ttoo. U. t{oos :, 

I

N. Akkabt, J. BrittiJn, S. Buitenhek, M. Essiatt, J. cuenoun, J. IIop, P, Knorr,
A, oosterrreer, :

P. v. tr'essem, J. Fiets, R. Groos, N. Heidel, X. Kaffa, R. QeldrÍg, M, Oeneal,

ï: iiliï'iï"È;"ï*ï'iï";.naèiri, K. iri".,, n. Norten.
I,iÍ. de Bruin, I'. Kuik, M. treid.ekker, K. Lorie, M. vd. Voort, B, VreesviJ\.
R. BekÏlng, D. Guney, D. Hooa, R. Jensen, R, de Klerck, R. Nandpersen, tr', Nazatali,r
C. Schnits. I

A. A.ktabi, I'. Daaoen, N. Muns, S. Oufrigh, T. Ruyteïs, IÍ. Yoigt.
B. 3rl'',tiJn r R. Eoogerhelde, M. Kuik, I{. ter LÍrrden, B. Netten, K. Vereecken.
A. Arnoldus, 3. Arnolöus, C, vè. 3osch, S. vd. Kruk, R. SpÍessens, R. Staes.
A. eL Boustèti, R. Kipp, R. Verhey, 

I

M. Boutier. 
I

AIs feÍder in èe bu6 gaat rree: Th. Iíoefnagel, H. Blom, K. de Bruin, H. Bekking, T. de
Klerck, H. Ruyters r 8. Vereecken, Met eÍgen verlroer gèan nog a.l-s l-eider mee: T. Roos,
J. Muns, C. vè, Bosch, M. Kipp, H. ter Linden. Ouders, broertJes en zusJes d1e mee vi-I-
Ien rad.et rdJ aab om achter de bus aon te riJden, A-l-s grote groep kunnen ïe dan met
korting (kosten 5 10,- ler persoon) de Drievliet binnea. VeeI plezier en om 18.00 uur
ziJn ve veer op IÀNS terug.

Kl-etliB El t &tr'
I,Íe verzoeken d.e moed.ers die de sponsorsbirts thuis hebben om d.eze a.s. zaterdag voor
het vertrek Daer d.e Drievl-iet in te lereren op LXNS. Nogua.als bedankt voor het vassen-

Sekers infeveren
'[,Ie verzoeken af]ie D-E- en F-kl-essers o, .'.u. zBterd.ag voor het vertreh naar èe DrievLiet
de gevorrnen bekers in de toernooien terug, te brengen naar LENS. Zet de beker oaar zelf
in de prtJzenkast. Dae,rr hoort de beker Í-nmers.
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Van onèerstaar,rde spefer6 ,ooet"n *i3 noà ee" pÀfotà'botri*gen.' Stuur hem 
'zo' sndf nbgeii;:

,ui i. nu., op de àchterkaut near Paul vd. Steèn' chopinstra-at L!3, 2:'l Sv Den H9a5: 
,

A-kLassers: tr'. Auadin, 14. ApontoHeiL, I' Bernadina, D" Í'arners 5 " ' ' ':'rr'
C-k1asser6: M. Ersoy, L. van tt Klooster, B' Koegler
D-klassers: B. Ersoy, M' l,utke Sehipholt :r ' - ^" 

1'...jri,; ! - : ',.i:
F-klassers.: A. v. leventer , l'1. Venena' , i r,; -f ,:t

Kl-ed.ing infeveÍen j' .ir

He]aas hebben vÍJ nog ste
onze J eugdleden terug oít
het volgenale seizoen aan
kE.st hebt liggen ' Zo Ja,
15 ,00 uur terug oP LËi'[S '

JONG IENS

A-klassers naar de senioren

sponsorspullen ( broekJ e s , shirtJes,en.:.tfqqÉ.n) Yall

is dit echt dodig .om ne'te.kunnen gaan' vat' ve.voor
KiJk thxis een§ Soed na of Je. nog iets in de

uiterlijk op zaterdeg 13 iuni tussen 12.00 en

eds niet afle
vangen. Toclr
uoeten vufl-(:n
breng dÍt don
Het gaat om:

id" t""""o, enkele broekJes en inloopshirts van IENS A1

-öe tassen vatr LENS 81
-à; ;;;;;; van LENS EI (inteveven op 6 Juni: Drier'Iiet)

Verder missen rÍe nog enkele shirts (A+B jeugd) van Fa' I4eeu$i'sse '

Nog 18,ng niet aIle leiders /trainers hebben gereègeerd op ons verzoek on kopll in te.leve-
;; ;r"; hun groep/team voor de JONG LXNS. Het ipreekt voor zich itt 9::" enkeL teartr

da.arin Eag ontbreken, schriJven dus .teiders en gËer de kopy zaterdag (D?-tl+ 15) gyen'at
op IENS oi stuur het z.s.n. op naar ?eul vd. Steen, cbopinstraat Lo3,' 2rrl SV Den 1aag'

i'" àà XopV op 10 Jxdi niet binnen dan is het ectrt te Laat. L&at het niet zoYer ko,e4. .'

Eindelijt( gaèn er ueer eens een groot aantef. A-klsssers over naer de senioren.,Een Eoed€

zaar vtnaen ïiJ o dat ons seniorènbestand. de leatste iaren ffink is uit8edunè. De^ volger'

de "ext'; eugd.spólers gaan volgens onze gegevens over n&ar de Sgglggsenioren: 'IíÍ ' Aponto-'

vei1, E. Atd.cadu, M. Banni6, J. Sernadina, J. Daraeri, M' neurloo, D' ]Ieins' P' Hitzert'
h, jón.""," O. 

*t 
aieríey, D, iool en J. Spa&ns, Slechts B. Tur geat zi.Jn geluk beprgeven

biJ onze iaterdaÀseniàt en. Mochï bovensiaanrie info11og.t ie niet kloppen neern dan even kon-

taXt op né[-6[ï-va, Steen.tel: 3g'rcLr\, He,hopen dat Ju]l1e seniorentiJd net zo leuk'
gaat rràrden a1s de tijd die jullie biJ ons Ín de ieugd hebbèn gghad.-Het za1 best vel '
évuo vurnun vortlen maar 6eef niet te àneL op. Xx-A-JunÍoren heef veel succes en.pl-eziey

in de senioren op LENS '

Een druk week-end

Op donderdaguorgen (7,00 uur) vertrok I,ENS D2 ngar Í,imburg. Iedereén vas ,op.t1Jd' Ze tlat

ër-;; Í;; Ii, In. .Dat bl-eek ook l'et- vant al1es liep heel erg gLadJes- Het toernooi'
\íerd glansrijk gegónnen èn bÍJ I/ffV verd heef goed olgelet en getraind.. Daarna zwemlen i'

en op zs,terdi8 ,,*u, de pSV-voàtbaldeg. VeeI goed voètba1 gezlen en on 19.30 uur varen'
jullie rnoe maàr vofdaan veer o? f,ENS. Op donderdag ook nog een toernooi voor E1,E2'E3 el

,ÉL op lfSS. Baar maar vaar: alie tegensianders o.eren eÍ: Voor niets _alternatieve sche-

na's geBaakt. Het toernooÍ liep periect en E1, E3 en EI+ gÍtl6en met.de eerste priis naar

huis. EZ vas een beteÍe gastheËi en fiet,.ae let<eis' aan Vïlrrà1n1us(l) en t aat<knartier ( 2 ) '
op de vriJdag vertrokken EL, E2 ea É3 naaT linburg. -zii dedën eerst wat spell-etles oItr

vàrvolgeni 
^àt, 

DZ rruor MVV en het zvenbad te gaao. 0p zaterdag eír zoadag succesvoJ ge-

voetbaÍd. Wat aakten jultie een tloelpunten z.eï, De terugreis ging gelaard nqt fi'les. 0l

21.30 uu]l. vas ied.ereen (bebalve Hans) lreer terug op LENS' Snel naar bed !'&nt iedereen
,o.it du volgend.e d.ag imners veer ra&r school. Op de zaterd&g $erd op LEN-S nog^een. toer'
nooi gehouden voor Ii,F2rF3,I\ en F5. "Gelul]rigt' konden we Heer een alternat'ief schena

6ebrulken. De ochtendpoui.! 
-v"ra 

ora6;etoverd toi een Erote poule. Ilierdoor Hdrd het toer'
íooi voor FL en I'5 ieis te sterk. Íàch eindígde f[ nóg op de rde plek en F5(winst op

tr'\ net 2-Llt) op de 6de plek. F3 ne.n dit keer genoegen net de 3de plek' Zo kwam er een

eínde aan een sèrie zeet.ges;.aagde l,ENstoernooieR , ÍIelaa.§ geen J,BÍStoernooi dit- jaar.vo":
Aà en Cf d.oor d.e géringe ielangitell.ing van an6eÍe vereriigingen. Op zoldeg ves.het veer
druts op LENS. Vanaf t ri. óO-uuï verd dé jeugd (rij.etvaar rita; Kees etè) gèdchminÉt '
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Een volle bus ging naar Westlandia. Daar w

Ook op het veld lachte Den Hooïn tvee keer
nog steeds aLs d.e beste cn d.at velen \'Íii 

'
hebben genoten van juLl-ie allemaa1 tna&r vo
Fred d.e kil-ometervreter, va.r1 MaurÍce de be

niet stoppen ) Ilet zijn tïee beauties. Ook Senoten rÍii van de I,ENS-Jeugd. Jullie gedrag

rsas formiàabeL goed. Geen onvertogen }Íoord en heel veel- enthousiasme vooral biJ de

doel_punten. De ieestavond daarna vas heeL gezellig. Kortom een heel druk laatste veek-
end uaaÍ v&n ons nogen we iedel iaar zo afsLuiten'

Medeverkersavond ''

zaterdag i-3 juni.

Iot slot

erd.en de supporters afgebluft d.oor Den Hoorn.
aLs eerste. Maar wÍe het laatst l-acht ' lacht

IENS 1 naar d.e derde kLssse: klasse boys, 'we

orsl- v&n Patrick tle iJzersterke keeper, van
ste uan op bet vel-d, en van Richard( nag echt

Afgelopen lreekend ziJn ve begonnen meb het uitdeLen van de uitnodigingen voor de nerie-
weikeriavond. Deze avonè Hordt op zaterdag l-3 juni gehouden in het klubgebouv van LENS

vanaf 20.30 uur. Heeft u (nog) 6een uitnodiging ontvangen vol:dt d.an niet.boos vant deze

kan nog ko[en. Heeft u er op zaterdag 13' juni nog geeneen gehad èn voelt u zich toch
een rneàeverker kom dan Bevoon na&r tENS,toe. Dus niet thuís bl-iJven zitten mokken Ea8,r

konen. WaarschiJnliJk zijn }ÍiJ u dan veigeten. SfbrdÍg Baar: tr'outie..."bedankt. Tot

Dit Ís de laatste LENSrevue I'an d.it seizoen. De voetls'Lskt iYiteit
i/rn l.gin augustus ' Dan beBinnen de trainlngen veer. WeI komt er
dÍkke L,ENSrevue uit t.w' de JONO LENS. HÍerin blikken de trpiners
kon]missie terug op het afgelopen seizoen. Echt heel- Ieuk- orr te ]e
jeugdkonEissie ook olvast vooruit. De voor]gl]lgg selekties en tra
bekend gemeakt en een deel van )ret oefenprograrÍna '!"oralt gepublÍce
hebbeh dus en ]ekker even reLaxen en denken aan s,ndere dingen dan

nog vel even door. De kleding en het wedstviJd- en trainingsmater
den en a}le elftall,e:r/tearus moeten voorzieu vorden van een leider
tie voor 92/93 moet kl-aar zijn voor'l augustus ' WiLt u volgend se
jeugd doen neettr èah genlst even kontekt

lred Grens 36351+l'8
Arnolri vd. Donck 3976532
PauI vd. Steen 3970Lrl+ ' .

l,le zoeken nog:IeÍders, grei§recbters
6tert eind augu6tus en duuxt 3 evond
uisschien vergeten viJ lIecies u te

op met:

, hulp op de zaterdag,
en) etc, etc. Niet vach
vlagen. Bellen ! I

en vorden Étopgezet
in junÍ nog een e](tra
/Leiders en de ieugd-
zen. Verder kiikt de
ibingstiJd.en vorden
erd. Nog even geduld
aan voetba. WiJ eaan

ie8,l noet aangevulà vor'-
. Kortom de organisa-
izoen iets voor de

scheÍdsrechters ( cursus
ien tot u gevraagd wordt vant

,. :í.
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.DE IENSNXWE

il{EEKB],An VAI{ DE. VOETBATVffiENIGTNG r,-ENS

,65ste ;aargang nunner U+, 25 juni 1-992.
ij**lt*lt*l{*ll**l{*lrÍ+r{****rÉ***n*ttatàr'ntt*+,tttf tÉ** n lÉ* *** ** lt#* tt * n lÉx +rtÉ tii+* lt** * tH( ***# lrr +rtt* * lrat tttt} * ** r01l*lr

,.VAT HET JEUGDFfiONT
ïln----------------- |

Al-gemeen kontaktpersoon: ?aul v.d.,Steen, ChopÍnstraat 7O3, 255L SV Den Itaa6.

I , tel: 39701rL.,Bij seen sehoor: 397 6132 Arnold v/è Donck. '

iI
i
ilqlg rEN§,

]Ieder. jaar aLs ik bovenstaande zin opschriJf schieten er rreer een heleboef herinneringen
d.oor mijn hoofd heen. Ook nu veer dwalen mijn gedachten terug naar enkele positieve
taken zoals het kampioenschap. von Ai., 32 en D1 maar helaas ook naar enkele wat ninder
.l-euke zaken zóaIs'de p"oblenen in de B-groep en d.e daaruit volgende .degradetie vs,n 81.
lpok noesten vij te veel spelers strs,fferi of zelfs Lfvoeren al-s.lië naar aarleiding van
'hun gedreB. Toch overheersen de positieye gedecbten ook nu veer err. dat kan ook hasst ::iniet anders aLs ïe het hele seizoen no8 eens doorLopelr. Naast heet veel voetbaf vgrden
1Lr cok vele nevenakt ivi-teiten georgenileerd voor n.n. onze wat jongere jeugd. Dit jaar
.werd gelukkig cok de oudere jeugd. nict \'ergeten. ook.zij d.eelden, zij het vat minder,
inee in d.e feestvreugd.e. Kortom viJ kijken terug op een gesLaagd seizoen L99L/1992. Het-positieve proberen ve volgend seizoen te, handhaven en ean de minder'feuke dingen probe;
:ren viJ, t,e uerken. Doen julJ-ie ( spelers ,Ieiders ,trsiners en ouders) met ons nee, vant =

,alIeen kunnen l.rij het echt niet. In Ceze JoNG I,ENS.neemt zowel- de jeugèkornnissie a1s de
{-eider. Íeder' elftal/team ondeï de }oop. Positieye maar ook negatieve zaken \,'orden eyen
ibenad:ukt .. peni euvd of de rening van d.e j eugdkorunis si.e , die toch v&t yerd.er valt de teeps
iafstaat, dezel-fde is'a1s d.ie van de jeugdl-eiders.I Lees het maar eens ruslig door. Na-
,tuurliJk ïermelden rÍij ook de eindstand.en van aI onze teams. .ook de ieuBdfeho, die vol--
igend seizoen veld.er gaat maar. dan binnen.de Evenementencourmiss ie, b1j-kt terug ap het..
-lafgetopen seizoen van de sponscrloop t/u het reisje raa.l' de. Driel'l-iet.. Tot sl-ot \iJken
'vij alveer vooruit naar het seizoen rgg7/93. Ve maken de trainingstij den, en avonden 

tl
lbekena en vermefd.en de vooïlopige se:l-ektie6 d.ie in ca.meAspraak met de.trainexs zijn 1 l
:ssmengestefd, Zi-" je er niet bij d.art rriei direi(t de handdoek ín de ring,gooien, Er kun-

HOLIDT IENS JONG.

)lnen
,.\{1J

ÍSoms
Ïvir
iuÍt:
I
I

imrners maàr een beperkt aantal speleis in d.e sefektÍe zitten., Al-s ]aa.tste veruteld.en
nog enkefe belangrijke zaken die voor he'. koEentle seizoen nóg geregel-d. moeten \.rorden
vlageu \,rÍj oE hulp, soms vorèt e} iets ve.n Je gevlilagd. ïoel-.je je aangesll'oken of

je reageren neeE d.an even kontakt op
À.: vd, Donck tel': 3976:32
F, Grens te1: 3635UtB
P. vd. Steen . tel:.39ÍÍJ15a

ret ieuand van de i e"usdk:rfli ssie . 
:rur". ï":.ot

I

i
I

!
4

;i

De elftallen volgens de j eugd.konmissie:

Zoals a.f§esprohen za
in het efgelopen sei
seren.

1de jeugdkommissie terugblikken op de verïichtinÈen
zoen. Elk team Ia+-en've nu d.us ma^er i.n het kort evèn

van d.e tesfls 
-

de Íevue pas-

'41: l'ooraf pleatsten vij 41 in het rijtje Itret kanshe-Dbers op de eersie pJ-aats. Gelukkig:'is d.it uitgekoren ook. Mear zonder sl-ag cjf stoo'" Ís dit niet gegea.n, lla de nederlaag
bij laekkvartier zag nÍemand het rneer zitten, lvlaar toen,-kve:len er Eisterieuse krachten
'in A1 bovendriJven. PLots stond eï een teara a'at nog maar ging voor di-e ene pl-aíits: het.
keLmpioensehep. Dit Lukte en dat is een komplinent waard voor de speLers en de begelei-;
dingsgroep. I

A2: Ook 42 ging heel la.ng voor het kampÍoenschap naar dan meer op basis van de inCivi-
duele h,raiiteiten die er in A2 beslisi aanuezig varen dan op het tea$verband zoal-s biJ
-p-1. Belangrijker is het echter det Julliel ne+- lei.der Iíil HeÍjnen een }euk seÍzoen heb-'
ben gehad- net hee] weini.g problemen. Her.l vervoey regeiden Jul1ië steeds zeLfs.
81: Dit tean is ged.urende dit seizoen geen echt team 6eweest. Te veel- spelers vonden
hu ei6en ik Ïelengrijker en vil-d.en uiet rnet zijn a1len er het beste rran maken. Ilet ge-
volg vas een vervel,end seizoen met tal vair incid.enten en eer degradatie op d.e koop toe,
Zonde en beel snel vergeten mear.

I



:
È2: In de B2 k1a6Be lieten Jul1ie Je oDnodi8 afsLechten. De herlnaleLing nas volgens ons

ífet nodig geueest. In 3? zateE Ju11ie echter veel te laag en het ke.ropioénschap w8.e. een

logisch gevol-g, De vedstrijd te6en TAC tbui§ lras veI een hoogtepunt voor Jull-ie. veel
{ubLiek en zeer goed voettral v8^n Jull-Le kant. Ioch ook in dit te8]tr ziJD er te veel'Íer-
velende d.ingen voorgevall-en om over een echt gesl-aagd. seizoen te kunne !Ïeten' JaJrBer.
Cl: Iets te lreinig kríBfiteit op het veltl en da.n ook nog geeneens een echte keeper in het
à6e1, foch varen Jullie altlJct biJn s.Lfenaal trouv op de training en echt ontsporingen
hebben $iJ niet waar kunnen nenen. Dit Ís kLasse, Probeer ïeI iets Ineer uit JuLJ-le moge-

lÍJkheden te halen r,rent ille ziJn echt wel aenwezig. Het seizoen sloten Jullie op een
peifecte Éanier i.n Duítsland af tioor d.aar het toernooi te vinnen.
C2: Een uoeiLijk efftaf eet enkele zeer lastÍge Jongens erín. We hebben er nogaL ïat van
íUtS af noeten sturen. Met de oanvulfingen uit andere efltallen bleek het een stuk be-
ter te gaan en werd er zeffs vaak heel leuk gevoetbald. Ook voor Ju1lie gei.dt hetzeffde
a].6 voor CL: Probeer iets selieuser te traiuen en te §peIen.
óI: Een elfta] net alLemaal tveed.e Jaars D-klassers bliJkt tocb vèl- een voortleel te zÍJn
làn Índeling in poule.Dl lÍes achteraf best bogeliJk geueest. Nu verden Julfie vrÍJ nal*e-
]ÍJk ka.mpioen in pouLe D2. Toch een hele i-euke ervaring het spel-eD van zorn ka pioens-
vedstriJtl. In de Deen-cup ging het lang goed, HeLaas verdén toen de naveeerl vaD een veq-
kentl Duitsland EerkbaaÏ.. Jemmer, meaï holeliJk hebben JuLl-ie er we] ven ge1eeTal. AI net
aI een seÍzoen om lang aen terug te denken.
Dà: In poule DB alfeuía1 heIé giote overvinningèn. nen hogere indeling (poule D5) ves
ilodzakeliJk. Daar bleek clat er te veef slelers in dit el-fbaL ronallopen die eigenliJk '
Èat te lief voetbaLlen. De èuels verd.en te geruaklreliJk verforen. Hierdoov te veeL neder-
lsgen terlíiJl, D2 voetbalJ.end vaak niet de bindere ïas, Wet opvieL ïas. tlat het laugs de

LiJn altud vriJ dvuk vas en neestel heel gezellÍg. Zo hoort het ook. 
t"

!]: In dit elftal liepen heel wat Jongens die beet aardig kunnen voetbal-Ien. Alleen ver-
[àten ze noga] eens om ecbt te knokken yoor eeu over!Ílbning. D&t is toch eisenLiJk best
!Íef zonde, Toch kunnèD Jul,Iie aL6 tearl terugkiJken op een'gesLaagal seízoen.

!!: Het leagste D-elfta] vos zeker niet eÉIl kJeurLoos elftal. f,,eider Ioon en j,n'eerste,
Iístantie oàk Jan etaken er veeL energie en tiJtl 1rr. Dit vas ook ]rel nodig ]Íant de mee?.

ste Epelers kwa.nén net uit de E-klasse eb boesteu vehllen aan het spelen o! een groot vel(
?oendatge}ukt,wasbfeekookD4aarè1guit.levoeten.tekWneh.
$: ook Ei haè achterèf hlsschieyr beter in louIe EI kunhen sleten. Nu ]íerd er te vaak te
=Eànakleli 

J k gevonnen eb de veerstantl va6 <laardoor te geving. Toch bLeven Jullie aftiJd
àoveeJ. uoÀeLiJk 6oed voetba,Ilen en atat Is op zÍcb eeh komplÍlrent vsard. Vol6end seizoeri
aJ-Jernaal- near de D-klasse. Toch weer een steBJe boger. Doe je best'
E2: Een teElB ve,&riu de pechvogel vah I,XN6 zet t.\í, Jorinho tr'iets. BiJnA hiet is hiJ Ba4
-i;etballen toegekouen tloor een verveJ-enale blessure. UopetiJk.gaat het volgenA aeizoen ,;

wef, beter. Het team bestohd rrit al1ehaaf, eerste Jaers F,-kLassers die eigenLiJk biJna aJ-
lebae1 ietg te J.ief voetbaLlen- VeeI dueJ-s lÍordeh Ílaarob (nog) vevloren ' De trainibgs-:
opkoEst vas echter heel hoog dUÈ dit is iet6 VEatr líe het koldende 6eizoen 8,an gaan

I
Velken .

§J: Verdettigen vB6 het grote problee$ voor d.it teatr. VeeI EpeLers dachten sLl-een ID@ar

aan aanval]eh. Vaeh Ís Éf.r .àt Íle speLers over geeproÈeu rràar helaas. Dit leverèe vao!
rionnodige Dederf,agen op, Volgehd Jaar gEEb Ae lreegte nasr de D*kl.asge. len groot veld i
dus. . . .ook verdetligeE hoor.
§lr: Vorig Jear alles verloren eII hu $et bÍJnB hetzelf,de teEro zo góetl BIs alJes ge\íonnet- ,

àït kon íiét, op. Mear liefst ].oo tloe1Bulterr naakten Juu.ie Íh de kobpetitie. Echt bet I

ïe""t" van al"J-à LENSJ euÉale}f,tBllen. I;eu LoBpfit[ent vaaró. Wat bÍnder was tret vervoer bÍJ
dit tea.b. LeÍder Ger líoest het te vau.k al}eeh aloeb.

§à: EeD gezeuig klubJe biJ eJkaar ïe8 LEN6 Er. De spelers en de ouder6- kontleu. het goed ,

ËËt utke"r viUdàrr. DBt er veel veyJ.orÈh verd Vas Eog geen eens zo beel beLangvijk. Zo i

hoort het ook. Vof,gend jaar bliJveD juJ.líe biJba a].leDaa] Dog in de E-klasse en tleu ko-
[leh de oveliriDuÍngen vanze]f.
X6: Het verheaJ" v;u E5 kuhben we hÍer Ïrerhaleb. De ouders en tle spelers gingen beel 8o'ed
iEt eLbear orn ondauks de vele neder]egen, De uoed !Íerd nooit verforen en veel oualeïs i
bl,even na. de vedstriJd Uog gezellÍg op LWS haugeu. ook Juu.ie bliJven volgend seizoen i
gezellig.bij elka.ar ' Dat Éeioofd veer een heel ]euk seizoen te vovden. . :

i-f_, X"n-Jr*Í]e basis betl ons EI dit jEEx. Tocb Ís het eeh l-euk seÍzoen gewordea veeriD Ï
àls E1 hele ]euke ved6trlJèen beefi geEpee1d. WiJ kÍJkeb Du a} uit Eesr het ioarloek ven
de leiderE AÍe zulke heerliJke lositieve veybafen kunrreu schriJveh. Zo hoort het ook i

(zeker) op èeze ]eeftiJ d.
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!'2: Ëen F-tearr nlet heer veef trouve supporters. Ook een heeL gezerrrge groÈp blJ erkaar,
eeji's zo Seze-ll-iE dat Renaldo ied.ere r.reek uit Zoèterl[eer o.t'url..r+"r,.. tCiasie t ! I De neeste
spelers waren eerste jaars tr'-ktassser en ze bleken hun Eannetje best te staan. I,le za6en
hsLe leuke er.s?ortieve vedstrijden van JuLfie,
F3: Een sterk teem dit 1"3. In het begin ll&s het nog evèn vennen naar vooral- na de \rinter_
s'"o]- Íaren jullie biJnG niet mcer tL' houden. Leuk hoor, Ook in de toernooj.en k(ra.menjuliie steeds ueer met tle eerste priJs nàar huÍs. Julrie kunnen terug }ijkèn op eenleuir s ei:5cen.
,cI: veel iiÍsse.l-ingen in het teslí zorgrlen er voor alat jullie hiet een echt ingespeekJ.
tea$ Earen. i4aar de haïde kern uas er altiJtl en leider MeLis wist altijd. de moed er inte houdeïl dcor zijn enthousiasne. ook van julrie hebben ve heLe leuke partiJen gezien.
F5: iiL het begi.n is noeil-iJki dus voetbalren ook. veel_ van jullie kwamàn met de open
oegen binnen op LEI{S. JulLie ríoesten irlles nog leren. Helaas varen d.c neeste van ju}lie
geen trouve t rai ningsklenten ' .ïerxr4er hoor', ïant Juist daar leer je heel- veel,. Tocli zagenI'e cok hele feuke ïedstriiden van juliiel Denk naaï aan beide keren tegen fh. De taatfte
oo het toernoci 'ionnen ju]Iie zeJ-fs. Volgend seizoen 6oed. konen traÍnen. Wedden rjat..,..

cok de l-eÍriers hebben te"uggekeken o! dit seizoen. De een heel uitgebreid., de anèerï'at belo')opler. De eeu indivj.dueeL per sperer, de ander cver het heie tearn. Het is eenplochtige '/erzamefijk gevorden. i

ile eLftalLen voLgens de Leiders.

:E:!S Ài
i:!r: \'OEïIAi,SIll Z0Ill VAN DE IH O C E D P X Ï J
Bijna ap tie r',1rempeI" van het seizoen 1991. - 1992 is het mÍj eeu groot genoegen om eenter':rtbf:s te mcgen verzcrgen o ver het hierboven genoemd.e seizoen, -qlLereerst ve-s daarde "='erandering in de trainÍngs-avonderr. lJe verhuiirlen Daar d.e cinsdag en dond.el.degavon-.
tiencnc:.tswetxIee:"eugeuekkefÍjkertekunnenj.nteg1.e}ehj.nc1ese].eótÍe8roepVandc
senio]'en' Daarvanuit '.rcrd er ooh betel rnet el.kaar Belrerkt eh ougegaan, er otltstond een
i:epaa']d {'espect voor el-kaar eu vas de visselverkÍng in het bezoékón vó1 elkaur verlstliJ-
den een ireer'' bel-angrijke ont\,rÍkkeLÍng. Zo ook het rneesperen eh/of het vervurl,en van
reservebeurte:l bij ?oveL z"ohdag I en 2 alè bij zal,erdag l. velden gewild. en positief
d.el:iiend uitgevcer<l, (r,otuaa] eigenJ,ijii), Iíoe ietrÍoren eu ;eugrlspeiers rnet el-kaar kunnener 'moeten on€aan',Ierd hogeetrs benadrtrkb in het korte weekend-tripje naar i{iJchen begÍn
ve-u het iiaer. De juÍste accorrodatie, rte juiste inbreng en het vai ar voor mecr rlan d.eirelft gesJ-aagd te ,,oemen, A]-lenraar ervaririgen die zeei bel-angrijk zijn geveest Ín aecntvÍkkellng van deze À-klassersgloep, Deze gebeurtenissen hebben een vèzenliJke \reran-
eering dcen, ohtstaarr ih het presteren en het zÍch presenterertr lvlaar Lrie er op ? aug.l99l j]. tÍjdehs de eerste braiRingsact Íviteiten rrernoe<i zou hebbeh dat A1 precies l0
Iiè.a:]deh l-ate] nf. 2 rcei 1992, gehufdigd zcu vord.er afs d,e nieuwe kampioen van de prorna-irealasse' zou vaa'schijnlÍjk rí&t vreend aangekeken zijn geveest. Eeir prachtig st,e]
lionSehs, ge§teuhd door lrred afs fei.del en Jan \rlilLem funcionerend al-s vaste giensrech-;e:', icoelsde deze groep het gehe].e seizoeri maar achter één corcurrenb aan nr. H.B.s.,lrer vers':]rir. riep aerfs ap tot 5 punten. Àl snel- bl-eeh dat van deze groep een ',team,' -cf t,g-víel eel: t'eerrheidrt te makeh r.ie] wtrar toch iret rod.ige van te ver.uachten viel_, datiret l-aetste bevearheid werd. geeft nre nog steeds het gevoel van Í1.èt lk drcom. Natuu):-fi.ik lie! nÍet aLles zo al-s het moeet l-open, naar de kenners onder ons (err dat zijn e1Yei.en), \^iE'teD me+- niJ dot een gepluvÈrde-veg doodl-olend ]tan z.Íjn. Je ,,"*t n, eenmaar
ee:i eantal lestige cbsbakeJ-s kuhheh olrlzeiler) om a.ar het ejnd.e vah de rit ile sterkste+,e k'arner: zi-,jh' Een fantastisch seizocn, mèb een evenzo fantestisch ÏesuLlaat vaara,L,
:inet zrn e.LLen best hé61 tlcts op lncgeh zijn. Na eeb zeer goede conpet it j.e -stort , vielenïs door visseiehdQ I'e§ul"baten teru8 Ín de schacluv vah onze concurrcntie. ln het derde.
sr] 'íe1'ens i-aat,ste gedeerte van d.e coml..etitie kuarneh ve Íjzeïster,k nret zo nu en dan
nr: i::le" verzorgd voetba] terug, zotn kleine tvee m8,orderr vóor.het einde voeLde je dat er
:Lei:s aan zat te koïL'n. fu'e speelder doerber,n:st,, de overtulging lras er veer-, en geen
tle€iex§tander' t"'as eigenlÍ;k meeï veifiÉi. Gesteund door een errórne opievj.ng en bètevÍng
r:a het debacl-e bij en. tegen Laakkvextiel vervol.gden ,íe onze ueg. op eerr ierrrig ri3t;Àatniei el.iraar geret vèrd de concurrenblè het slà.cutoÍ'Í'er van ;iUtà AaAenorang; v.U.C.l3-4, 4.D.0. 2-1,, YEIO 3-i, }í,ts.S. 2*e. De verkeliJke ontknoping moest evenwel toenlrcs beginnen .
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En rranneer Martiu niet de bat in ei8en goal ho,d. doen belanden (GuA), en rranneer DennÍs
P, de bal niet had losge]-ateu tegen (Hls), en wanneer JÍru vlak voor tijd thuis teÈen
Ano l]Íet zo koelbloedig vas gebleven in die zinderende vedstrijd, en llanneer ale drie
spelers niet diciplinair gestrsft zoud.en uijn, uit bij (Laakkvartier), en wanneer Jef-
fiey niet qruis tegen ADO binne:r 1 minuut had gescoold, en wanneer Ito niet voor )r ved-
strijden was gescborst geveest, en vanneer Rob niet 5 doelpunten hs.d ïeten Le noken
tegen (lSVp), en wo,nneer lennis L, niet tc l'ee1 tijd had nodig gehad om zich osn te pas-
sen aarr het A-junioren kli$aat, en vanneel' ilin niet binnen een 1/2 minuut gescoord zou
hebben in d.ie vreeud.e ïestond-wedstrij d die maar 28 rnin. duurde, tegen ( Lael.*waltier ) ,
en rÍ&Dneef Xr"gin niet 'r&nuit die prachtige aanvalsacbie oveï maar )t schijven dc vool:-
sprong op 0-p had. gebracht uit tegen (UnS), en v&nlleel Daniöl niet ziin midd.envoetsbeen-
tje had gebroken, tegen Loakkuaïtier, eu }Ja r)eer l)aDny het niet had. ueten cp tc brengen
orn het gehele seizoen als l.)+e man geriotiveerd te biijvctl, ruet aIs uÍtel;:delijke beloning
een basisplaats, en vanneer Jir nleb vlak voor tiJd teger llijswijk het ltoplie erbij trad
gehouden, dmv, het benutten van een toege\ende irena.lty, en vanneer \{11-Liam zich nieb llo
positief had ontwikkeld, en vanneer Potrick ÏreL spelníveau van vorig had geh8.sLd, e]I
lranueer Marcel nieb zoveel. zorgen aan zijn hOofd had gehad, en vÍr.nneer Farley er nog 8e-
trcon was bijgebl-even, dan hadden we iet Uot 2 mei 1992 behoeven {re vachten vooraleer
de laatste speler in het rijtje, tcveten Dorl de biiL via een ferme kopbs,l- tegen de tou-.
wen zou jsgen en ons daarmee heL haml:ioentchap bezoïgde. I{iettegen staande was }tet meer
dan de moeite !Íaard o op dat r,oment te v&(:hten. Neen, ó6k vaunee? het niet wac gelukt,
tlan nog konden ve terug zíen o! een í'antastisch seizoen. De bcncgeniteit, de bereidireid'
en de \",i1 om er vooïal met elkaar iet,s voor te doen, HÈs zeer opherkelijk' INr \íaren mc-
menten (bepsalde traiDingen), dat je je in rle Hebergraafsmeel' (]ees AJAX) vaanile, r:ranr

\íel j.n een tctaal andere personele b€izetting, Eeer Cal, begueep u:latuurlÍik al-j 0p tlai-
nin8en en in de ueds'"rijden, of in een restiltrsnt of vaar u ook maar vilt' ie kon met

der.e g:'oep ergens aan beginnen. Nog sbeeds ben ik er ve.n overtuigd dat nig! de indivi-
,iuele k\ialitei'L van àiyerse spelers de b&sis vo.n het r'esuLtsot is getíeest,, me*r dab he!
uist de teengeest vas die cnE uiteinrleLijk zover SebYacht lteeft. Des temeer glons

kreeg dit )rampioettschap voor jullj,e tLlLeh. I(ompioeb lÍordeïl bij óL' jou6d is dooïgeans

6reen "Eust", de ontÏÍikkeling oftewel de progressi': staat bovenaan biJ de i eugdop:l"eiding '
Achteraf een sebi.rterend scenaric, Nilny in ieocr Eeva} öe menseh die zich heel nauv vev-
ïlL.llden hebbeh gevoeld net dÈze spelelsgroep, fijnr: her:innerÍngen aarr zullen bl-Íjven be-
varen. lijna authentieh gasn ex ooh nu ríÈer oprechte <larikbetu i gi r:gen naaï een jeder dii
o! va.t loor hanÍeI dan ook trijgetlragen heefu, orr 8it $eizoen zo succesvol- te Latetr ver'-
lopeni al-:Le.jeugdslel,Èrs aie i[ mocirr, gebruihen, Frer] en ian iíj.Ilelr, de oucers, de 1

darries Spa(ans) vocr het ve]'zor6en vatt scbone en frisse k}èdÍug, John vtl. Lubbe ' de sup-
lcyters en !Íirr v. §ttinger. Tot slct vens ik cen ieder binuetr de veJeni8Íng heE allt-'r-
beste toe voor de toekcÍrst, en maak Dreteen gelruik on u ook via tlit riedj.un dank te !
zeggen voor driÈ hele fijne jaren, v;.,arin ik zot-ÍcJ- op het sportieve clsvel op het nlen-
selijhe vlali veel brulkboïe ervt)ïÍngÉ'n hel opge,loan. Dennis Poo]- lto EeIna.din&, ])oh
lleinÀ, Dennis le.merÍr, Mavtin VÍsser, Je{frey Doheri ' ,)iu Èps.ars ' E:'Gin Aydcgdu, llatriëI
.Tc-ngejan , Pstrick ttiiz.ert , lulaïce1 À!(rntowe j.i , nob Tur, Ilanny l,ít$el'wey , Hillian Lrrt , :
en de líisselspel-ers vanuii A2 en ts.1, .Proficiat en duiaen«l x I ED À l[ K ï l!! :

lmiel Ga.n s .

I,IINS JU

Ncrdat Bonald Bogiscb ons had bena.dercl ou a.f s Leider elt Éren§rechter bij AJ- te kc'.'lt'eI , :
zlsger.r wiJ d1t vef zÍttetr. Töen het seiz,oen eenmeal br-'gounen wrr.s, kre8en vii spiit vÍ)n ,

onze keu:e, ohdàt !Í1j bijna nÍel; bekehd vd):en met de tl'einel' en de §lelers8roep. Vaor-'
&1 toen het seizcen l,orderde en tle lur)ten bÍnncn stÍoomden was dit tota.a] geen prob.lecni
IÍieÈr en gingen viJ ohs steeds beter thuÍs voeJ-en in de 6roep. Tot aan de 'Hintel.sto!
bleek A1 punten paklien zod:èh 'ae goed meedlaaldc' in de )ro.upositie net acltter kopfc9er
HIS A1. )la een vat hÍndere pericde zfikte .fr1 weg nÈar de 3È plasts lret een achterstand
van 5 lunten op HIIS A1, z,odat wi.) dachten «1at het seiz,oen bekeken vas eU du§ dat \iiJ
niet rneer in aànherking zouden konen voor het k8mpioeï:schep vooraf oDdat wiJ nog een
heel. zvaar progxàmme voor tle boe6 hadden t,egen o.4.. A!0 42, VUc A1' Laakkwaltier Ai'
FiJswÍJk Al- en SVC A2. UÍt deze 5 vt)èstyijden healden vij botiat onverwscht 7 punl;en ert

omdat IISS A1 deze periode vcel lunter Lieten li8gen, kroop 
^1 

st,eedÍi cl'j.cbtev naar de
kollositie toe. 41 vas in deze periode in een bloedvoï& $et in het vocruitzicltt de
voetbs,Ilraken tegen ilDS.

u
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Voor liSS was d.it te laatste vedstriJd van d.e eonpetitie om het keJrpioetrsch6p . veilig te.
Btel-Ien. A1s A1 deze wedstriJd zou vinnen ken d.ie 'week daarop het k8Jrpioenschap bij
DSVP binnen gehaald vord.en. Al speelde deze wedstriJd op een zeer vol-wassen nanÍer Eetgoed combinatiespel- d.at ze d.e l-aatste veken hadd€n opgebouwd. Nci een ruetstand vgn 0-2in het voord.eel van LENS dachten wij dat ve d.e 2 punten a1 mee naa.ï huis kond.en nernen
maal het tegenèeeL llas \{a,a,r. LENS gaf het tte l-eatste 10 dinuten uit handen, zodat d.e
eind.stend 2-2 \rerd.. Na deze puntendeling kveJn ADO total onvervacht Ín beeld voor het
lrarpÍoenschap. ï.,ur{s pa)rte de 2 punten na, een zee sl-echte wedstrijd tegen !svp, LENS konvoorlopig Yoor 1 ïeek de wachtkaner in, omd.at ADo L week later tegen'RVC moest a8ntred.en,
Als AnO zou winnen was er een beslis sÍngsvedstri.J è nóoèzakelijk otn het ke.mpioenschap
tussen Ï,ENS en ADO uit te vechten. Ondat BVC uon van ADO vaande LENS zich als karnpióen.
Maer biJ aankonst op het terrein van LENS kregen viJ te horen dat FVC ongerechtigd.e spe-fers had. opgestel-d zodat d.e wedstriJd. AIO-I ooest word.en overgespeeld, A-Dg lron deze
overgesleel-tle ved.striJti zodat een beslÍs àingswedstrij d noodzakeii,;k vas tegen LENS, De
dag van de vaarheid vas aangebroken. 0p het telrein van Velo werd d.e ÍínaLe en de be=
langrijkste nedstrild vaD het seÍzoen gespeel-d. Gelukkig en verd.Íend. vonnen wÍJ in d.eyerl-enging met L-0 en was het kampioenschap binnen en iedereen ging uÍt zrn bol vooralhdel ondat hÍJ er altijd achter heeft gestaar e! in het kanpioenschap ís brijven gelo-
ven, Een nnooier afscheid. aLs dit ks,nlioerischap kan hij zÍch niet 

"un"èo. 
Iíi.J vensen

EmÍel- heer vee.L succes toe in vat hiJ ook gaat doen. HiJ vil-}en Dtriel- en d.e sperers-
S}oep bedsÀken voor het leuke en succesvol-Le seízoen. WiJ uensen alle spelers veeL suc-
ces in het vol-gende seizoen.

tr'red. en Jen-Iiil1em. l

J,ENS 42

IENS beschikte het èfgeropen seizoen ,uur' oru, een tueed.e A-Jeugd.erftal. Dat ls tegen-
HocïdÍg voor haagse tegripleb een l-uxe, A2 was Ín gedeeLd. in A*klasse B. Lager is èr'niet en hoger kan I4aar dat, moet vord.en afgedrÍongen d.oor de eerste vedstriJden met grote
cÍJfer6 te winnen. À2 tegon heel- sterk eh Índexd.aad met grote cijfers verden d.e eerÈte
sedstrÍiden gewonnen. I,le kvamen eehter ooir tegen over Postalia Al- te Ëtaan'dat net al-s
IENS een goed.e start kende, Postelia won öeze wedstrijd en verd hoger ingedeeld. LEIIS
A2 bleei' achter met een grote kans om kamjrioen te uorden van A-kfeÀse B. Tot.in de vin-ter periode va.ren Qe een heeL eind op ueg, Het zag eïnèar ult det ve slechts concurren-tie te dufden hadden van 2 end.ere l'erenÍgingen. De elftall-en van de overige verenÍglngen
varen geregeld samengesteld uÍt eén combinatÍe van A- en B-jeugd. uÍtslasón als bijv.I5-2 varen dus niet biJaonder. l{eken van te voren veÍd aI uttgèkekeh neer d.e uedstrijd I
tegen d.e nedekoproper DevJo. Echter in d.e praktijk bfiJkt maai aL te vaak dat zotn - 

,lredstrÍid biet besl,issend is voor het ka.upioenschap. Tegen de Etndere tegenstanders
Herdeh teveeL punten.onnodig verspeeld. TegensLag verd d.oor te veeL spelers 1'an A2 niet
Secoltpenseerd. door blJv. extra lnzet. Op d.ie monenten r.rerd d.e schul-d altijd gezocht bij
een ander. Dat d-e §peLers vatr AA ond.s,nks al-l-es toch voor eLkaar konden rrerken en een
tegensrag konden opvangen, bleef Ín d.e lredstliJd. thuis tegen Devjo. Met ,oaar'rÍefst -..
ó-5 rrerd gevonnen vaarbÍi een aantal- malen ook een achterstehd $oest worden vegsewerkt.
De rest van het seizoen bleef te wi6sel-vafl-ig, De competltie verd. afgesroten met een\e plaats' A2 speel-de tvee toernooien (IXNS, RKAw) oie eindi.gden nei u"" i*.i"iu-piout".
Tot slot ïiI ik een speler noemen die vat'mtJ betreft ee., comlliment heeft ,'..erdiend.
voor zijn instelling. De inzet waarnee hiJi zich enke.l-e ualen terugrccht in A1 en de na--
nie]. vaarop hÍJ zijn nedespelers van -A.a stimureerde ook btJ tegenslagen mag een voor-
beeld zijn voor anderen. Ga zo door Danny Lagerney,

Wi1 HeiJnen.

IENS B]-

Dit elftar begon in augustus goed. aan een zuaar seizoen. De meeste spelers van d.e metveel zorg samengestefde selectiegroep varei enthousiast bezlg, en de begeleid.ers Ronald.
en Ïred ze6en d.e toekonst met best vel vat'vertrouïen tegenoet. Er varen veel- tveede-
Jaars spelers aanl'ezig, die hun stenpel- cp een wedstriJd zouden nioeten kunnen drukken,
en het optreden van de IDeeste eelste-Jaars ï&s verrassend te noeneD. De eerste kl-eine
strubbelia6en, veloorzeakt door neg&tief ged.rs.g, ded.en zich 1'ooï tÍJd.ens de pser trs,i-.
ningsd.Ègen op IENS. DutaleLijk vas d.at Fred en nonald graag lrirden werken.met spelers ,die zelf visten tot hoe ver ze konden gaerr, terlÍij] eÀn ,Àt"l spelers julst een ont-
§teI]end. gebrek aan zeffdiscipLine bezat. Ook bleek het verwacht ingspotïoon van het
nerendee.l, d.er oud.ers, en dus ?? ook van de spefers, veel te hoog te zijn,

- ,,!
t.



waar Rona.Id en ik dechten aan hardh&fen met 19 punten, speculeertlen andereh over éen

trrpf"""""t rp, of ,d,èsnoods een tveeàe plek achtel ÏelJenoord. TÍJdens de eerste kompe- '

i iiiu"eastrfi óen rosmefde het elftaL. Somrrige speLer§ rlaren meer uit op eigen roeÍi alan

àp speld.iscipline; en een echt,e liJn zat er niet in het sPe1. Na een trelningsveek vo1

inciàenten vielen in.noyembèr b spelers uit de selectie. Met een etrthousiaote groep

*erd sreteen gewonnen biJ Sliealrecbt. Berugkijkend is dit de ted.striid die met koP en'
schouèeré loien a1le ahderen uitsteekt. Een tean knokte vöor elke'meter, heerliJlr'ots'
te zien. Blessures,' schorsin6en en addere strubbelingeD zorgden voor steeds visselende
ópsteltingen, net nisselentl succès, UiteirtleliJk degradeerde 81 uit de regionale kfasse
dàor 6e bés1is singsvedstriJ d tegen DSO mèt 2-l- te verliezen. Ron8.1d hatl tle laatste
tvee naanden de trainingen overg,eno6en. Aan het eind van het seizoen bLeek dat ve a]]e-

.twee gesloopt varen dooí 81, vaàrdoör een .Leuk einde van het seizoen er dit J€.ar niet
,"." In zat. spijtig vooï e1l-e goeduil1ènde speler6, en vooral spijtig voor Eonald' en

voor niJ. lorneis, x'iJ hadden in augustus hele andere, leukere , 
- pl-annen ! ll Rest een serie

oprecht, gemeende bedenkies voor:j-P;J 
"; Àrnord(ae jutó') aie steeds net " hurl steun klaar stonden r' I

- Roíe1d, omdat ve in augustud een optinale sanenuelking hadden, daarna lekker tloor kon-

den gaan, vaarna hi.J het ks,rwéi uiteintle3-ijk afgemaekt heeft
- óià"ir"l'aie vaardl! vlagde er Lekkere broodJes serveerde
- de posiiieve ouders, rlie Je alJ.een hoorèe als er iets posÍtiefs te meltlen vas

- de chauffeurs i '
- de a.ardige spelers, die geïoon dat deden vat zo Eoesten doen'

i,E{g 32 :
n afvisselendI,Í. vd. Serg: Een doeJ.verdediger díe. gtgs.t voor zijn tea:Í' Heeft nogal.ee

ïËI76Ëi-6Ë.rrt,er de rus. Heefb eerst ii-EI-guke"pt (waar hij. gevoon thuis.hoorde) en is
----- 

""e",noar 
B2 gégaan vas.r hii ook ríeleens voetbaLde(en dat kon biJ), i4achiel be-

4ankt vpór Je.inzet het was in één voord klasse, Volgend seizoe4 in het hoogste? I,I1J 
r

holen het voor Je want Je verdient tlet.
8..9. Eeyev: Ook hii speeld'e eerst iD 81 rÍaar".hÍJ het
nàar Bà vàÀr wii een..hoop plezier vaÉ hebben gehod. E

goed deed. Kwarn halvervege ook
dvin vaaï Je ock ga8.t voetballen i(

vei veer goed.
P. Zeemei er;
en vaE. BoeÍl-iJ
hij toest de -o

be(lankt voor je inzet en Succes.
i^t . Voorstopper ven B2 en een ka.nier geuorden.
striJd voor knokte en zich iu de tegens tander vastheet.
Jougen a1s Àíichel achter Je veel van beB geJ-eerd hebt'
Succes.
F. Eieuen: HíJ vas heÈ afgelopen seizoen aanvoerder van B2

;chter de rug. Af.Ieen het gesegde van Roger ,,als ik de eer
ik een slechte wedstrijdtr nou Boger je hebt bewezen dot Je
zeggeo, kom op nog meer zelfvertrouveE hebben en het geet
bedankt voor je ilrzet en Succes.
. Eoefnèce1: De kleinste -ven 82, KÀn best lekker Yoetball

1 een leuk seizoen . acllter
stefau). ook JiJ bedankt

hebben. líiJ heeft denk ik best ve
of linksbuiten ( gees linksback hé

Fred Grens,

Een Jongen die er de hele wed-
WiJ denken dat Je met een :

l.lesley bedankt voor je inzet en

en heeft een goed seizoen
ste ba1 niet goed. ïaakt speel
het kan dus det niet neer

Blleen ma&r beter. no_8el:

en aar moet er vcl zin in
de rug. ZiJn stekkie \Ías he1

voor je inzet en succes en

kan. het dat heb ie vel-, beveaen en bedankt voor Je inzet in 82' Succes'

14, -Izendoor!: Iliàfref vis.de derde sleJ.er- dÍe van BI naar 82 kve'n ' Een i3zersterke voet-
ball-eï, die tle echterhoede altiJd xu;E,gaf en 6e spitsen vall de t,egenstanders liepen als
het varen tegen een rnuur e.an va,nt bii.had ze allemaal in z'n zak. 0m msar .niet te pra-
ten oveï het schot vat hii in ziin benen heeft rent daar ka'n 

'Ie 
keeper van het eerste

'over 1nee praten, !Íil JiJ ,f,1 .vuÀ inschieten? Ja hoor zei Michef en de keeper hiel"d er
-een 

gelmeisde vinger aan ovàr. (cerend hard) MÍchel beda.nkt Yoor ie inzet en succes'
.g. yelencie: Sid is een voetball,ey die in het duei uoeiliJk te pesseren Ís. Op het mid-
A![[G'ffi*.hij goed tot zrn recht e1 was flink aktieÍ'. qok dol-de hiJ 81'aag met een

leider die er vel eens een biauv pteirie van oYer hiefd hé Sid(moet kunnen Ja toch).
'Het onkleden in i,ENstenue zou ieti sne.lrer kunnen uaar ia Sid E€akte het in het veld

(niet slaan Sid). OoI iiJ bedankt voor Je.inzet en Succes'
Het biJterjie van B2' .op de recbtèback plaet6 kwam hii Soed tot ziin rech'1

t te pàsseien. Patrice heeft één record gehaold door nooít te koppen of
a] pe-rongelut< op ziJn hoofd kríigen(geintie hoor gozer)' Patrice ook iii

bJ-i j f sporten.

6
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P. Srncorenbur'g: De praaLpaal van 82, heeft een swingend. seizoen achter '.iich'tooral nls
hij scoorde vant rian moest denk ik heel Den l{aag het horen. Peter is een jongen die op
1.eei llaatsen inzeli:aal is en dat 1,Ías vaak het geval in het be8in ràn het seizoen, naar
ui'."eindelijk kwam hij vast op de Linksbuiten plaats, Peter ook jiJ bedenkt voor Je in-
zet en Succes 

I

i{, Vredeman: Kvam haLverwe ge het seizoen van 83 naar B2 vat voor ons een goede zdak ves.
Een goed.e voetballer Íret enorne inzet en daar kqn nenig tegenstander over mee pr:&ten.
IiÍj stoncl in B2 ap de trsckplaats en deed het gevoon goed., Harold ook jij bed8rkt 1'oor
je inzet en Succes.
Ii. v. Leeuwen: Hi j speel-d.e afgel-open seizcen splts in 82 en deed. het best vel eardig.
,\Ll.een het niet buitenspef staan blijft toch we1 moeÍ1ijk. non is topscoorder van het
&fgefopen seizoen en kan aileen maar beter. Ron bedankt voor je ínzet en Succes.
.U' Pronk: Speelde in 82 rechtsbuiten en deed het best vel- aardi-g. Hij heeft het Laatste
dee] ven het seizoen weinig getraind en dat vas best ve1 te merken. Iylaar goed ik denk
de-" och jij een l-euk seizoen achter d.e rug hebt, Michael- je stopt met voetb8.ll-en en dat
is janner naaï Boed dat is je eigen beslissing. Blijf wel }Íat aan sport doen en bedankt
voor je inz,et.
ichn van Leeu'*en vil ik bedanker) voor. de goedc sauenverkÍng, John bedankt. Nog even een
hoo6tepunt ven he+. seÍzoeni de vedstlijd tegen TÀC'!0, als ik iedereen punten zou noe-
ten 6even kregen Jull-ie een 10 lrant dat i.,as LÍeïkelijk een schitterende vedstrijd. ook
aile ouders(fans) al1emaal heel. erg bedaàkt voor het vervoer en de aanmoed.igi-ng voor oí-
ze jongens, jullie liaren fantastiscb. Wè varen een leuke gezellige groep bíJ elkaar.
I,'erCer r,'ens ik iedereen een Leuke r/e.kantie toe en goed.e gezondheid.. Ook het Jeugdlestuur
vif ik bedanken voor het afgeLopen seizoen. Ook r+iI ík Píet Simoen bedanken die altijd
'íeer zolgde dat ve in een scholre kleedkanel zateà, Uisschien ben ik ienand 'rergeten
:!ear alfemaa] bedankt. HeeL belan rL k: d.e Barmed.ewerkers bedankt.

Joc! Pronk-.

iEiis Ci

leru8kijkehd cp het afgelopen seizoen gaat natuurliJh over een aantal aspecten: zoaLs :.

Training, t^'edstrijdeh, sfeer, belevihg en motivatle. De trainÍngscpkoms t is er goed ge-
t^,ees+" i de wiL oE te tlainen \.,Ès er a:-tÍjd. Echter heb ík rnÍj afgevraagd vaarcm tle vil
er vel vas Draar de beleving van de r)este oefeningen niet?? ik kon lnet jul]ie b.v. moei-
riik in tvee gloepjes treÍneh vat zo belatrgrÍ.jk ís o$ tnecy ind.i.vidueel te coachen of
vE't te ]eren. De ond.erdel-en aft'ondeh op dcel eu lartijspel waren uÍtexaard fovoriet.
Vooral- l:et afronden hebben ve geda:tn net betreklih8 tot, de vedstrijd. Zoals.het duel.
één tegen 66n, I+ tegen 3, passen, d.x€tplen enz. De zelfdisÍpline bij de beeste oefenin-
gen vas echter L'at minder, Echter f,or:r vaak uell de heJe groep te trainen op bep&al-de
cnCerdelen z€g Je dat ï.Íe]. stee,16 hee]' il) de vedstïijden teyug zoirfs pressievoerbol,
één tegen ééh. lk concJ.udeer dua !,'e] d.at 'd.e meeste què voetbal vooruÍt zijn gegaal in
-uegensteJ-Iing tot be6in van het seizoen. over de wedgtriJden gesproken, veten rne dat
ve een xedeLijls seizoen gedraaid hebletr. Ondanks "keepersproble'menrr zijn .we altijd. van
cnszelf uitgegaan en nj-et aabgepàst itan de tegehstarde}s. We zi-jn dus ook nooit van de..
.fiat gespee:ld aa]een que ]unt en vas hÉrt mi$dcr. l,ls kyegen teveeJ- d.oe]punten te6en en
o»ze r,'oorhcede §'as vaak fysÍek de mÍirdere, maar que voetbal wa,ren ve ueestal niets nin-
de:r. iÍet was vel j o,tn ner dat fysiek in deze competii;Íe de overhehd had, Er stond meestal
vel- een tiealx u:e vat vool elkaal. ove:'haC, ok sfeer wa6 goed, d.us hebben ve het net :
zrt: aLieh nleir sl-echt ge(laan. ik hoop dat, jullÍe ellemaai, in velk efftal dan ook, de -

kollende jareh nog r.eei voetbaL pfeziex helben, err ook net zo positief zu]tren blijven
iíedrageu. Probeer de trainÍngen ger]otiveerd te bl-iJven volgeh en de vedstriJden met
:.00.q te slelen. Dat za.I zeker Jukken, Veel- suhses ih de komende jaren, voor niJ is het
afgelcpen Eeizoen prirna ber'allen als txaiher, en hoop jullie zeker va.ak terug te zien
.-r'J c.e vöetleJvel.den.

§lrirses en Groetjes Dick llooning.

J-ENS g2

l{a eeu o'.rroep van de Juko dat CA geen leider had. ZiJn Fred en ik maax begonnen, De
eers--e vedstri j (i. va6 uit tegen Vred.enburch. Deze 'derd. door goed speL met l+-2 gevonnen..
0-b de ter,ugweg kregen ve het eerste ihcÍdànt. Een van d.e BpefeI vond het nodi6 net zijn
fÍets onder de gesloteh spoolbomen te kruilen. Twee tellen feter d.endexde d.e trein langs

,|
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lia, entete nind.ere vedstriJ(len kuam er toch wat meer voetbal in het elftal-. En uítsLa-
§en ven 3-3, à-\ en zel,fs uit bij HBli vaar net 7-6 verd. verloren r{aren niet ven de lucht
i{et eLftal haBlde niet teveeL punten, naar veI een hoge arnusement sÍ'aarde . A1leen v'èral
er teveel- gepraat en te weini6 gevoetbeld. Gelukkig rraren er enkele positieve uitzonde-
iing"n. flet is j arurer dat ADd.i en Karín het niet, neer op konden brengen om in dit e1f-
ta1 te bliJven voetballen. l.li.j hopen ds.t iuuie volgend seizoen veer biJ LENS Saan
voetbal]en. De competitie veId. toch bijna in de tniddenmoot a.fgesloten. Ïoeu kvanen de
toernooien bij Wilhelmus verd. net heel Soed Yoetbal een le prijs behaald en tevens d.e

1-e priJs voor de meest gescoorde doej.puntcn. 0p deze toernooien vus C2 versterkt net wat
spelers van D1, Monair vas ook nog dÉ: schuÈter van het toernooi. HiJ had d.e hele compe-
title aI sterk gespeeld en dit was dilÉ ziJn belonin6 van dit ia€,r. Bl-iif 8oed. trainen
en het kouli l,Ie1 in orde. Dit gel.dt ook voor all-e andere iongens vsn C?. ook villen }rÍJ
a)-1e n-spelers die C2 deze competitie gehollen hebbetr harteliik bedanken. Verder vensen
$ij jullÍe aLl-emaa} een hele Í'Íjne yàkontie toe en holen iu]Iie ih augustus veer op LENS

te zien.

i 
tr'I.ed en Jat. l

Hïï D1 erftal- van vorig seizoen bleef het grootste gedeelte ir dit seizoen ook nog
Í1 de D-ktasse voetbaflen. Dat va.s voor mij een stuk eenvoudiger omdat ten eerste: bÍi
die spelers a} bekend vas hoe er gespeel,d moest worden en ten tveede er mÈar een peal
spelers ingepèst uoesten wortlen, Tijdens tle voorbereíding weïden er enkele oefenlred-
s-"rÍjden gespeeLd met het gebruíke}Í.jke uitploberen van verschillende Jongens op anderë
plaatsen bÍrr1en het elftal-. De beste vedstriJd dÍe gespeeld vertl in de aanloop van het-
seizoen lías thuis tegen Alphonse boyrr. Daarna stontl het el.Íïa] vast en L,ns het kl-anr
yoor de competitie. Ns vorig seizoen in poule 3 op een Le pfaat s te Èiln geëindigd \,rerd
dit seizoen Ín poufe.2 ge6leefd, Dat het il1 deze conpetitie voortvaïend Ís gegean U-iikt
r+ei. uit, de ciJfers. Van de 18 vedstriJtlen verd er nasr l kee[ ver]oren (op 21*12-'91 |

thuis tegen Quick Steps) J ruaal geliJkgespet-.Id (thuis tegen iÍVV, Iaakkvartier eh Vreden-
burch). ]L keer verd plewonnen, va&rvrln aJ-]e uitduels (Vredenburch-IlBS-Quick Steps* L,aalr-
krartÍeï-Quick-AnO-VCS-lIW-AVC ) . ]tet karrpioenschap verd behaald op 1 febïuari 1992 door
een uÍtzegen ve.ti I+-0 op IiVC. lgr,gJggfgt 18 ved6txÍideh 31 pubten doelsaldo 59 vool en
20 tegen. Vah de spefers van dit kahlÍoenselftill voJ-6en onderEtaand enkele op- en aall-
merkingeu.
Rovih KorÍïDaker: Ís dit selzoen a,Is keepe} eborn vooruÍt ge8ash. Heeft enkel-e zeer goede

vedstrÍjden gekeept (o.a. r-rit tegetr Laakkwaltier) ett was een belongriJke schakel- ir dit
team. l,ieakt denk Ík Volgehd seÍzoen eeí goede hans on Cl- te hnlen' ZaL weJ- Seconcer-
tr.eerd moeteh bl-iJveu tÍjdens ( truÍniiigeu ) vedEtrÍjtlen en noeï proberen niet te veel-
6hov te maken.

{groen-Bui6: ÉpeeLde net al-É vorÍg Èeizoen rechtsback. Kende dlt seiz,oeh veÍnig ups en

àówè,'troitom speelde híj conetant. Heeft een goede pass en scoorde zeLfs een cohpel:jtie-
Aoe1punt. ZaI noeten vet'ken iàan 'JiJlI EnÈIheid eh vendbaarheid. Hoelrel het koppeu aI
vooruit Ís gegaen rnoet dÍt ook nog verder verbeteren.
An vd. Heuve] : Van d.e lÍnksbuitenpLaat s vethuisd naar die van laatÉte uar. IleeÍ't ge-^

zoet) sahgetoeEd dat bij daar goetl katt voetb&lletl cn zcdoende voox het elf
ts,l waardevoL vas. Speelt helaau toeh hog veJ- te \í16se1valÍ9. Hii ?,aI momenten dat het
niet lukt poEÍtÍef noeteh zÍjh 1;elr olzichte ven zÍin rnedespeJers en nÍe1: zo gau!, zÍih
koppetl e Iaten hangeu.
.Jeo,hnot Prohk: EvenaLs vorÍ€t Eeizoen 'voorstopper. Sï)eel,de sterk door altj.Jd. maar veer de

klel-ijk over vordt
de fucht moeb in b&I

bezit proberen snelfer te hatrdeJell en lneer de eenvoudÍge oplossing te hiezeh.
gggie UilEgrsom: vorig seizoen irog lÍnks-back iu DÍl en dit seizoen ih Dl- ingelast, Ken-
tre nogÀl vat aablass ÍngsnroeÍLiJkhederr. (stond hÍet dicht genoeg bÍJ ziJn man en bÍj bal-
bezit van ons bfeef hiJ te batrk eh te lang echter de }aàtste Blan hangen(heeft nogal
I,at tegehgool-s gekost). Znl veeL meer geconcehtreerd moeten voetballen en veel ninder
boeten opl-etten vat zich e} buiten het veld èfspeelt en za] aan zijn snelheid moeteh wer
keu.
IlÍcardo Niamat: had é6n Eeizoen nÍet 6espeeld en vas dearvoor ektieÍ bij Toofan. Ileeft,
iu ziJn eerste seizoen bij LENS goed gedaan afs :'echtermÍ ddehvelder. Pikte regelrati8
zijh goaltje mee en Has aktÍef en strÍJdl-ust,ig. 7,81 voLgend seizoen zijn verrledigende
taak niet uít rnogen ver'Liezen en proberen opbouvend /o,anval.l-end voor veel rneer aÍ\rÍsse-
ling te Y.orgen.

!

durehde dÍt ÉeÍ

spits van de tegebpartij uÍt te schakefen. Denkt er sorns weL te gema

d.an nonclalaht en dat kost dau veer tegehgoal-s ( onrrodÍg ) . Ïs goed iu



Akil sen: I\íiste daor ziekte de voorbr:reiding :naar hed vo::iE5 seizoen &ls midh{llf ar ra-
t,en zien, goed op dÍe positie te kunnen spelen. scooïde re6e1n:atig(en v1:,n afstand) en
heeÍ't dit seizoen ook ueeï voïderingen gens,akt. Zal bij balverlies snellei zijn(eígen)
:r,annetje op xloeten zoehen en bij bal}ezit niet altijd een noeil-iJke (of verre) oplossing
1;e kiezen. Vet'deelde het spel dit seizoen al beter dal vorig seizoen nroet alLeen niet
teyeei met de bsL lopen,
Ilrrtger llend-riks: vol'ig seÍzoen nog Linksback, nu linkeïmí ddenvelder e voorbeeldig ean-
voerder van de kampÍoen spl-oeg. Weïkt altijd hard. is sterk in de lucht en corrÍgeert veel
Coor: zijn snelheid. Scooïde bovendien een redelijk ..antal doel.purten. Z&1 tiJdens bolbe-
zit zelÏ meer initÍetieven noeten nemen en niet bl-ijven stann toekijken. rllhoevel- het
rechterbeen a.} sterker word.t noet je el: nog meeï Ínee blj.jven oefenen.
isnael el- Iladdioui: de veef (rnaar te weÍnig) scorerrrfe rechterspits die rnet zi.jn snel.hcj-d
vraeL gevaar lreet te stichten ín de a(:hte1'hoede van d.e. te6enstanders. fs rauk nc6 te on-
l'ustig auu de bal, waa:'door onnodlg l's,&k be.l-1'(:rlies geleden vo1'dL. Zal neer Éoeten lc.r'r.'n
aCvisseling ÍI zijn spei 're brengen .rooral els zi,jn tegenstanders even snel of sne.Ller
3Í .jlr.
-{.bduL l'tkksbi: evensl.s vori6t seizocn rn de spits spc.lend en vcel Íicot'c}td. ïechnisr:I goe-
íle Yoetbal.ler d1e que snelheid en krticltt voak te koïb konc err het daaï volgcnd Í;eizoen
in d.e C-kl-asse moeili.jk(in Ce spits'i ) za] krijgen. ZuI den zekcr als het hern niet luht,
op een positiel'e naniel' tf,oeten l"aten zien dat hiJ har: voetballen door vat hè1.der te ],'er-
ken lnaar 7,ekÈt' Éleer cnnc,lj.ge (opzicbtige) oveltredingen te rraken of Í)r Ce vechthouding.
te [iàB,n str]an.
I,'ïa.n s Ks$pfra&t :

den te spelen, dan z
Yussef Iilekbi : irvér"n

de' irÍi s sel.d.t-' 6cede lronenten teveel. af net slechte noHeDt,en, hrist geluhki{í z,iJn zelf-
vcrtrouwen reÈIeLtnatig heL net te vinden. l'Íoc'L tr)robeïen lraL rninder gespanncn de '.,redsLrij-

a

de (vooral rechtsbenige) linksbui'ren die vorÍg seÍzoen nog in DA spee;i.-

al- het vunzeLf gemakkeS.ijke]' gtràn.
pes Bsn het eÍnd.t: van dit seizoen bij LINIi voetbal.Ien, rieed maar een

halve kcxlpetitievedstri j d mee, ëen aa.r'rtal trir.irrirgen crr eeu puar toernooÍen. Heeft zouel
iirtks nairr vooïal- rechts een hele goerle pass in de benen en is boveudÍen vrÍj,ine}. Zal
sterket' ir de cornbinatie noeten l,orden en zj-Jn slef ldec,r ef moet.en visseren (eeri pass,
èen ir(:tie, cen colrbinatie). Kon vol-Èend seizoen in de C-kla.sse een bel.a.ltgrijke speler
vol'dell. Door (af err toe) :aiekte biJ é6n dcl voo:'nelcle bs.sisspelers ve:'den ile !]aatrjenhet succes aal]ge'ruld doör enkefe l-r-spelers, wÍI&rtrcox drrr:k. ZÍ.j trordcn no6e1i,jh in hct '

versl.og van DA noÈ vevn:efc. Dit Hos Let risico van 1.1 sl)e-le-rs vooï Dl. ]leze ;longen$ heb-
ben echter ,nede door het behÉ,J-en van )reb kaíDioen sch&p, dÈ pxeÍitatj.e$ o! d(: toernooLÈr
etl heir (red.el-jjk goedr:) succes in de D-]cu]), ee.n fanril.st ir:ch seÍzoen met elkaar gehod.''
Dal; de basis iriervoor geleÈd is tjijdens de tl:ainingen ])}ijkt we1 rrit de r-eer hoge tr:a.1-
xin$sopkörlst dit scizoetr. Ilij LENS vinít xren dÈu de tl'rii.hing (dus opleiding) vooral jtr'
rle Ï- e:t D-kl-asse bel-QlldriilÍev l[oet z,ijrr dan de p]'cst,atÍes. Nar-r,nnatc de jo gens oudÉ]r
\,Íorden cn op een hoger niveau gaan spelen, kunnen lreritaties vervr:clrt (en misschlen 6eleisl;) volriern. Zo kon bi,ivoorbeelti bi,) het toernooi ín Levexkusscn $Èï,euren dat niet he:t
stexkste team e.Ike heer spee:Lde. Toen bl-eek dat de jongens dasr he1em8írL geen moeite nes
hadden, ondanks de uederlagetr teelen \íel- hee:L steyke Duitsetop (BundeslÍga) tcams. De
orldeli-inëe 'Dtlxd tussen de jongens, drj saanho}iglreÍd birnen een elf'l,rl , zoïgeD op den duu
vtlnzef f '/öor ale goede Íesul-1r&'ten. Heslj:nij '',ot ÍjLot van dil; vèrs-1a6 r.le noedcÏs Le bede.n-
kelr Ycor het v .:raiel} vnn ce shj.rts, err de v&del:Ír vooi- heb aitijd ni}&ï i{eeï ri jd.en r(no.r
de uitvedÍi-"rii den . Nirtuurli.ih bedonk ik al-l-e oudels ii.ie k()er op keer de ver.r'ichtingen
van huu z(\on en de ondere sperers he'uben gev<)J.6d. 1ed.ereen wens ik in ied.er geva.I een.
heie lreirtigc vak&ntie Èn ge -"nelers eriorm vee:L succes j.n huu ye-rdere voettÉ.1-l-oolbrrLrljn het èigelneert en voié(enÍi seizccn biJ Irerl ÍjI{} in lret bijz,ondcr. Unoi' bedrrtikt en tot'
::ieng,

Ton I s-GravenCÍ.ik ,

i,Elis irz

Nl enkele gena.kleli.lk gevonlten vliendschappeliJ ire verl:;1;rijdell en .enkclè wissels tussen
rrJ- cn D2 hildden lre een leu\ erftal bi j erk.oor voor dè corrret Í'l;ie. l.le rerclen in poule I
ihtjedeeld ntoav de meeste elfta:l-Ien rol.den we op. G}oen-liit Dl":!-0, Quick steps D2:10-0
en!: . Dat ging zo rn{ikke.Ii jk, da,t ve na r.:verJ-eg be-eloLen lreb]rerr om iíat ho6ur te gÍiun o.p(-'-
]en. llet werd pr:ulc 5 , darlj vas een lieer zwa.re poule vo,::r ll:.1. GDÀ D:[ , sclicverrin5gen -D] , 

'

V10Íi D] etl ga, zo lttual dool. i'le dachtt'n in het begin Liat vordL 1eilere veek cen 1:ak s1aa4,
naílr' {rls er werd veïloxcn vrrs het met l- óf 2 doL'lpunten 1,erschi.L. 'de kwamcn in deze pou-
Ie op ai-,le plootsen ne'b iets te kortr. Aàl: het ein([c' v$n de corr,petiLie vas cDÀ D.l. kanl-
pioen gevorden en trr:d.i51de irEI\iS uit om vrieDd $chappelij lÍ te slelen oJi dc i.rvond daL zj;i
hun kampioensfecsb vieïden.
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Zij vonden LEN§ de tcukste teÉienstender. (een kompLiment. ) Na de competltle enkele toer-
nóóiur, We veïden nu bij o.nrlere D?-elfba1]en ingedee-ld.. lat vas zonde, vanb het ging te
gèruakkeliJk. 0p 28 nei Singen we 's-norgens om 0?.00 uur naar tirnburg. Ornstreeks 1-0'00

i17, ,r"un-r" in Maastricht, ïaar on :10.30 uur het toernooi begon. NÍI de lange rlt verden
tóch al}e wedstrijden gevonnen, dus een eexste plèats' Nadat we ziJn vezen eten kregen
dè ;ongens voetbaues van ilenk Klopstra, Arnold vd. Donck en ondergetekend.e.' Na deee les
gingen cle jongens slapen. Dc volgende dog uerd er rondBekeken in lrleas'tlricht, rs avond.s

etën bi-l Mc. DonaLds eu toen moest hat Eebeuren, ve gingen zvenmen. Na een 1a.ng seizoen
zouden ie de leider ve.L even pirkken, vooràl l\Íurat. Het verd een fants.stische avond ' De

völgende uorBen vroeg lrroesten uii na.el' het i'$V-sbadion' daar vntr drie vedst].iid ge-
slelta veraen: NEDERL,AND-ïJef6i ë ?-1; A,!ax B1-PSv Bl- 2-2(AJax vint na strafechopperr ) ;

AJ s-r A1-Feyenoord 41 2-0. Irr het PSV-stadion HÍrs heL enkel Aiax wat ie hooïde, Iehalve
2 .longens nl. vd. Steen en Gokkkeya hódden een s}:chte dag, vant PSV vas niet te zien en

aln lÀt ergste: Dennis kreeg vëlil zrn oom een ÏSv-shirtJe, zcnde!! rs Avonds moe maar

voldaan kvamen ve aan biJ LÈNS. SoDhige iongens Lagen onderveg te slapen. Nu gaen we op

6, juni nog naor Drievfiet afs afsluibin8 van een geweldig iear. Jongens, ik vond het
eèà grandioos jaar, ilet is jaDDeI dst èezc groep uit e1kaar valt. Die drle dagen in Lin-
burg zou ik zo over villen doen, maàr dan l- Heek. Ilenk Klopstra en Arnold vd. Donck be-
danit voor het vervoer en de rest. Jougens, itr welk eJ.ftal jc ook kom!, veel succes vol-
gend 6ei.zoen, wie veet komen we ooit veer biJ elkaar. Ouders en Xindelen een prettiBe
vakantie' mooi veer' 

Groete., paavo.

IENS D3

Feisa]: ís eerr goede 6pefer!, aI vil hij nog vef eens achterLoos op het veld stuan en

iËíEon of er niet gevoe+.baid tordt. iiÍI ook 6roag naar voren maar dat kan niet aIs Je
een goeie verdedÍger' bent ! tr'eisal bedankt voor het fijne seizoen
Kalan: Ís een sBel.er die et'g wisselvallig is ÈIeveest dit seÍzoel). Dun speeJ-t hÍJ de stel'-
ren l-an d.e Hemel ds.n is hÍJ heel er6 zvak, Meer traÍnen en ileer iuzeb zal- zeker helpenl'! i

Karatr ook bedonkt voor tle fíjne vedsbrÍjden en volgehd seizoeh betet gaan voetball-en
vant Je kan het wel! !

JirEUi Ís een heeL goeie speler dle veeL inzet toont en goed speloverizichb in zÍch heeÍ1

ËËïT eto oanvoer0er goede kre'Ueu hilar ztn spelers overgebracht. JÍm, 6a zo door en vie
r'Ieet kou 3e no5 É6ns in LEN§ 1 zo' ook bedarrhl; voor de goede wedsi;t'Íjden en een riJne
vakantie toegevrenst,
Bglmond: i6 uet sprongen vooluit gegaah l.n voetbsl en ib Bpefinzlsht, Heeft eett hard
ËËIot .f. Koemarr, Xe kfein negetief stukje Ra]'uoh(l is dat Je meer moet trs.ineD don veet
ik zeker dat je zo naar met Dl- Qf D2 rnee ken doen, vtlht ie heb het itt Je. velder ook

bedankt voor de prachtige ved6txl.jden, vaor ík a}§ vader }tee1 erg van genoten heb'

-i;auÍl.: heeft goeie momenten en ook veel" Ínzicht. W1) no6 wel eers van pLoots veïlrlss;e1qn
Èeiïi;i dat niet de bedoeling is. Kon ook oar:dlg een tegenstabder ut'u spelen en PLaatst
ook meestoJ goed.. Samiï bltjf je tesL rloen dun \om Je ex tIeL Ook bedankt voor het fiine
$eizoen en ook eeu fiine 1,akanbj.e.
Aar*g: is in een stuk eer kei van eell voetl)alIer. fh el-k opzicht heeft hli heel ve.t ved-
iïif,i O*., voor. ons gevonneh en ook veel plezier gebracht aon metrig lersoon die stond te
ktjken. ook JiJ Aurt kau vo]gens miJ hoge)' Épelen eD dat hoo! ik da;r ook. Bedankt voor,
Íle fi.jne ve(l§trÍjden en ook een fiJna 'rakantie €eïehst.
AzÍz: allereersb JsÍrne].! ! dat Je bent gestopt met voetballen. Oveï het seÍzoen betreft
Sí-ft Xort zijn: een prècht rou eeh rechtsbuiten die menig hart heeJ:t snelfer rloen klop'
$en. Aziz ook jU bedurrkb voor de fiine wedstr'tiden. (P.s- fk hoop dat Je al's ie veer
fiaat voetba]Ien aan ons zu.It d.enken! ! ).
Dennis: Eeu hel-e goeÍe keeper die soms als ecn ti,lger stond te keepeu en tnenig wedstfiid-
j-vóór ons heeft geuonrrcn. Denhis gaat zo tloor ik heb pfezier van ie gehaC!! Iledanlit.

-tiarr{: is een s}eler Eet hele goele spelruorenten en heeft Ilet als andcre spelers een 8oe(
trrz:àtt el inzet. lloudt soms zrn plaaiis niet, maar dot komt weL afs je virt verdct en ho-
ger speel-t. iÍarry ook iiJ bedankb voor het fijne seizoen en een fiihe Ïa.hantie.
Kees: een nieuwe spefer d.l.e zi-ch heefb gepresenteerd afs eL"n voetballer die biin alees
tn zlch heeft on een hel"e 5;oe1e v<.ret1:allQr te worden. Wat, heb i.k Senoten Yan iou' neh
goele jongen èÍe zeher tnet 11 rhee kan en zel-f denk ik vel Ïroger. Kees, bedarkt! l! Voor
de nornenten dat ik z(:Lf uit urn rlak ging! ! Een fiJne vakantie gewenst.
Cyfdeg: een speler. die ',rce-I vil! Er: het ook doeL dat heeft hiJ uel bevezen in vedstriidel
die van be]an6 waren en hij ook het g6én deeal íat ik ook trel vervacht ven hcm. Cyldes
berlankt voor het fijne Eeizoen en een hele fiJne vokantie.
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Ee!Ë!gE!. is een speler Aie nog vat onzgker ÍB en alat kon-t er,beetJe in ziJn spel ui!. , . ,

BiJ ta'r het vel en ik hoop ook tlat JiJ Xolgenè seizoen. at?r. uit ÀaeLt ïet er. inzit. Veri
der?atrickbe.Ianktvoortle.fiJnewedstrlJdeDeDeenfiJneva^k,aotl9toegeyeDstllt
J'. C. de Rooaie, Leider D3. i I ' ;, ' . ,

í ' : - rr 'Í !..
I§ scbriJf zeLdeu een stukJ e over mezelf, naar in dlt gevèI vei. Ik heb van af, de F-Jes.
gèprobeera eeD leuke.leider te ziJn, dÍe neer zag in,het plezier in het kinal tian,j.n bdt
voetbalLen, vant als kindereo geen plezier helteE aIEn k@t det ook niet tot uiling in
het voetbaU.e!. Ik beb de I'-E:D- Jeugd gehad een aa,ntal seizoenen. Dit seizóen ]-,9t-:.992
ves'niJu laatste. Inverbaod net'ueiisghs kIa-chten stop Ík er nee! I lot het uet mezél-f ,

beter gaat. Ik wII ieilereen Dedànken die niJ gesteund heblen en vens óén ieder een fiJne
vakant ie en hopelijk tot zien in het nleune selzoen. 't

P.g. De Heer Eegen(loorn vit ik ook bedan}en voor het invà11-en als ík er.niet vas, of het
neetlen[en net het aanen stellen van het effta].. BetlaDkt en een fiJne vakaÍltie.

J.C.'de Booale.

TENS D[ ,.
IIEI I,IEI en ]lEE van ae D ( \ ) .

j
Os een teaJn goed draaiende te houden heb Je veeJ- ElenBen.nodig èn veelal- wordeE deze per-
soneD a.an het eintle van veel verslageu bed.arckt voor hr.rn inzet, gettuLd, uithoudings- en
doorzettingsvernogen; laten we nu eens uet ileze BigeutèD (vant èat ziJn het) beginnen. i
- In de eerste plaats natuurliJk tle leitters /trainers TOoN ell Jen voor bun gedul-d en in-
zet on veD öit tean iets te uekeD en hun pogingen oE ale spefers biJ te brengen vat voet-
bal voof epelletJe is (dèt wès niet altiJct eve! genakleliJk). Je.@er genoeg,:aoest Jàn
lalverwege het sèizoen door oEstandighealen er.mee stoppen. ,

: Dan gaat, er veel- dirnk uit near de vaste supporters (ée harde kern).die het gehele sei-
qoen de sleLers aangeuoedigd. hebben en met, vervoer }Ias,r slonaen on het tean.neer tle veal
striJaleD te rj jtter i er ziJn veer hee] ïat kÍloneters gerrreten dit seÍzoen,
- Dlt tea.us i rraarschiJnliJk het enige bir::en lB{S dat eea t'Eeneer Binus Michel-srr he.eft
tlie biJ Íealere traihiug, vedstriJd e.n toeruooi eauvezig i"e. Lopend Le,ngs de lijn en
àclrter }ret d.oel, voorzieU hiJ trainer(9); ouders uaar voorel tle spelers van, naard.evoLLe
atlvíezen en taktische aauviJziDgeD. We.hebben het .natuurfiJk. over OPAI I Zorn fanatieke
supporter ie voor een tea,D onnisbaar. - Lest,best Detuurlijk alles spelers van D)+ Oie I
supporters hebben laten Juichen, huilen en 'rhartkranpent' bebben bezorgd.. Nee een Eatle:
,iiJk seizoen Has het Diet loa&r fateD vé biJ bet begin beginnen: TegeB buÍtenl.andse
clube spelen dat is natuurliJk geweLdig en dan zit Je biJ LENS goed vant dit seizoen I§-
gonDen we eeu oefeDved6triJd met eeD nÍeuv: tea,m tegen Eogelsen en alat tleze boys endersl
voetbal]en (Uick ana go) alat bl,eek aLras want ve verloren deze ltratch. Do.t het begiri eei
noeiliJke start kende bLeek ve]. uit ale oefenwedstriJd teger Duinoord uaar we verlletterd
werdeu en als dan nog de eerste coDpetitievedstriJtl niet doorgeat oEalat Velo zich.plot;
seling heeft teruggetrolten dBn bègrÍJp. Je aiat iedereen benieulrd rras neBr de eerste !
échte wedstriJd. De speeldeu ve tegen Ciouvliet tla{ r erg soepel ging het nÍet; het vas-
dat Gromvliet er nog miud.er rran ba.kte eu zo varen de eerste punten binnen. Nee, een t
hecbt tea.m Ís het niet eD tls.t zou bflJken tegen HBS (bier veyd dik verferen). Dan vol-'
gen er tvee weèstriJden (quick en DUno) die geen pulten opleverden en drie stu.ks die
eindigtlen ip geliJkspel ( Gr.Willen Vac.-HMSH-BÏC), .Oa de teaqgeest te bevgrtleren trekt.
dÍt eLftal zich terug 1n het clublebóuv ou te genietep van een grarlilioos lntern trai- ;
nigsveekend, AaD (le kl-eine oogjeB van de leiders te zien ves het een geslaagd eveneraen!.
De eerste helft vaE de conpetitie zit er biJna op en Dl+ 

'kriJgt te.Eaken Det een ríisseLen -

de bezetting; speLers gaeu en kcrmen en het voratt steed.s moeiliJker om als een,tea.m te i
spel-eD. Al-s enel- (.we zitteD dan iu uovenËer) bebbeu rÍe te rDaken met Ae eerste afgelas-..
ting (Juventas). Later wordt.aleze uatch ingehaeld en Det aLs de return yerfiezen we; jl
aleze. Ddt clubs sportief t{.raak ueBen dat is beBend zodat de uit vedstrÍJden tegen III',SE-
3TC geeD. \rinstpunten opleverden., 0p onze beurt nameD ve reveDcbe tegen.Gr.W.V, door tq
vinnen en ook RKSVM moest er eBD gel,oven en voor de viutefstop spelen ve geliJk tegen,':
DSVP en yerliezen ve net 0-16 (de grootste netlerlaag van bet seizoen) in een conbinatie-
lretlstriJd D/C tege! BVC, ook in Fr-rl1 Speed eD ScbevenÍugen noeten ïe de meertlere erken-
nen. Xen vriendsóhappéJ,ÍJke veëstriJd l-eyerb eerr geLiJkspel op eu d.an eÍnd.elijk'kont àe
grootste overwÍnning ven èit seizoen tegen BKSWI (1-9). De ,sna+ lÍan overwiuningen bedr
d.en ve te pakken en .zo.verslaan lrg op. de. velreep nog even. qulck en BSCt6B.uet ruÍne +., ,.ciJÍers. 

r
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pÀt *" oof op zrn enSels kunnen voetbatlen berriJst ate vedstiiJtt tegen Prinary bby" ,""t.
né de punten- eèrLi.ik vertleelden: We zltten nu tegen Èet ëind.e van het seizoen en de I

tóernoóien komèn er aan. Uet zrralulieDtoernooi bU ESDO Ís §Iecht Í(asr biJ hé-t RAVA-

tSernooi ziln'we op zrn best en roet keih6,rd. ïerken eD helaes van eeD elfgal bikkelhard
vóettaf prlö.r, ,r. ierdientt een tweetle p18€,ts. EeD op bet nippertJe geregelcl ioernooi biJ
pÈl'toetàn '.1e jamergetroeg net een èerde pLaats genoegen nenen: Zo het i6 een hele opsou-

aing gevorden van vedstriJden traar lateD ríe- Du een6 tot Blot kiJken hoe hebben ve elgen-
fiJf eespeefa dit seizoen: '' '' :

í8ËitËi i" è"r, 
"pur 

det bestaat uit vier dingen3
tt Je sleeit ret een tea.m en dat betekent dat Je het niet èt1eén - rtra&r sanen rnoe-E doen.
zi i"uàia"r op elkaar is uit den boze. ' t .

si J";"i-trài""n. ' rl '

ÍÍ a" àfa" regel dat het niet uitmaakt vie er scoorb naar 6at het gedaan worcit,
Helaas vereatei veel spelers tlit en den krije Jà - verdiende ovenrirlnlngen en onnotiige
,rt"rfi.r"n Ën aIs Je toi slot nu tle elndrengi-i,lst telilXt 'tlan kon Je steffen dat D\ een '

gàerle uiddeoooter is, elhoeuel- tleze eind6tBnct geen Soett beeld is van tlit seizoen ïant
vi.i fretteu veel Bind,er vetistriJden gespeeld den b.v. d.e nr, 1. Dit seizoen zit e?op en

,r!- gaan er volgentl seizoen veer net volLe noett tegena.an eE holeLiJk ken iedereen, als de

i!"Ïnine*o veei begiunen, uit vol,le borst de top [O house hit zingen 'tegen 
. tle treÍner(s):

"ik ben er - ik ben er..... HELB4AAI KLAAR VOORllrl
Í": --- -', *': "-ï -- ",

.\ïs Jufue het ziJn d.an.. is. dè JUK0 - evenenenteBcoErtrissie enz. er ook kLaar voor! I I '.r

Eèn prettige en vooral zon'nige vs}sutie en'tot YoLgend seizoen.

Í)
I,81[S El

Ietrick v.
Sander
Jos
Monlr
SebastÍeÀn

ULt seizoen tegon heel inoeizaa.u. Eet ïas Zoeken, ón de spelers op ale Juiste pleets .te- r

zËtten en er vera dan ook geer enkelë oefenïetlstrijd echt ]ekter geapeeld. Toch, bleek
dbt deze lred6triJ tlen 

' nuttÍg ïaren, w8.nt toen de kornpetitlé begon in poul-e E2'IÍas een

lèLe goede,.vat Àpef en resultaat betreft (dvefi{inning, 2-5,.uit biJ DHC E1). Er vo}gd.en

nbg vele leuke , - entouEiastei vealstrÍj den, vaerbiJ verzoigd 6pe] het uÍtgongGpunt ves.
Dioór 2 onuodige nederlegèn (VUC uit, DevJo uit) verd tie vedstriJtl tegen concurrent I'Iest-
IlndÍa besfÍssend voor het ka.Dpiöenscbap, We6tl-andia. voetbafdd nÍet echt goed, uaar we}
f*eL1er en krschtiger, vaard.oor ve terecht uet 1-0 verLoren. Tocb kIlap boor zrn 2e plaats !

ObvalLend vas het entbousíasne van 81. BÍJ afkeurÍngen,; zeskatrp' spelletJestleg, berfst-'
wleek, Liuburg, Íedelgelq was er g!l!1!]. ook trainÍngeh verden nÍet vaal overgesl-a€ien. D6.t

e%Iei ,oo, uÍina ae frere trainiffifrep' kiJk lnaar naer dit uJstJe: (er wèrd Tox ge- '
t"retnd)
MichaeL '
{icky
Navil-
Jauef,' ,

p

68
6o
65
64
63
62
61
bU
6o

x

x
x

x

Jeffrey
PauI .
Petrick
Raymond
.Arào].d -'

, Robtn .'
L,ourlnio
Ruud ,

B.
UB

x
x
x
x

EA

52

. teteï kvemen civard (a3x), clrlstiean (aL1e keren) en',
I ;' ,' Rewsn (ru) er nog bÍj.' ' "r''
Ín Limburg hebben lre een felí<tir seÍzoen gezeflig afgeiloteu en kiJken we ref uit
folgeud seizoen atè er op eén heef veld (Ín de ,,D") gespeeLd qordt. De volgentle
Èpeelden in E1: , i . '' ''

naàr . bét
JongeDs.

Het 1s,-een voordeel; dat biJ
irra ls. HiJ is erg leergie-

ook. af en toe I

Jeffily. Toch uoét

(ook koppend, b3.

Arnofd Obsterveer: AinoLd is een keeper.. èie. goed rneespeelt .

ci'ok Lekler kaE voetb8llen, wéerd.oor ziJrl uÍtkonen nÍeestel pr
rig. Son§ is hiJ nbg wat bnrustig en griJpt lrat eBrze.l-end ih'
PauI Knorr: Als rechtsachter is hèt een sterke, sneLfe verdediger ' dÍe
Iekler a€,nveLt, IliJ heefL'een goed schot en ken ,lekker .ssmenspeleÈ Eet
Jè vaak'irat beter concerttieren (ook op Oe t,rainÍ.ngl )' ,' ".r.-' I'

Jos SrittiJn: Onze. ,rnitlachter'r is sne1, fel- en in duels heel elg 6terk

ié het sods uat onrustig.
i§'hiJ niet zo groot ). Prettig i6 het dat Jos Èerieus is en zeer' teakbeïust. Opbouventl

Monir Essis.è: Deze linksachter speelt vaa,k een stevig potJe voetbel. HÍJ. kè! goed verde-
dÍsen e" d"erna. nétjes via èe Èuitenkant uitverteèigeu. (mooie. schiJubevegin8t ) Ja.nmer .

ttet Je zo ffi6sel-ve1}i8' speelt, terv"iJ1 Je oók veel met schieten noet oefenén.

L

i - .12 -



Sancler Buitenhek: Sand.er (op het midtlenveld) heeft een nooie trap en proteert aldiJd.
voetbellenal een opLossing te zoèken. ook koppen is een sterk punt. fn d.e ,,Drr-klassezal je toch in e
Ja,nel Guenoun: 0
veld te vinden. HÍJ 1s nooit noe en vedstriJden en trainiDgen Eogen vèn hem 2 x 20 lang
duren' ALtÍjd een ind.ivid.uefe aHie, rraak geva.arl-iJk. flelaes deed hiJ de Ls.stste tiJd te
veeL alleen en mopperde hiJ vaak op anderen.
Jeffry Hop: IiiJ kan el-s rechterspÍts ;heel goed voetballen. In het begin llat slap en yool-
zichtig, later veel feuer en enthousiester. JefÍry kan goed. een ma.nnetJ e uit speJ_en,
ver6nellen en 'een goede voorzet geven. Je nag nog steeds een beetJe bruteler worden in
Je spel.
$Evi] ALI{abÍ :
hij scoorde aI
heel noei]iJk

en wedstriJd neer noeten l-open en felLer en sneller moeten spel_en.,
p ? nE èe groótste(!)" maar voor XL heel tels.nErÍJk. HiJ is àveral_ op het

Prima 1e seizoedhelft, mooie. passerbevegÍngen, veel goede konb-inaties en
s linderspits vaak, I{et noet a]-Leen rrel vat fènatieker end.ers kriJgt hiJ he
ín dè ,,Drr,

Succès ook volgend Jaar, fheo.

TENS E2

E2 wet moet Je daar nou over sch-ri jven, nou het Ís een tea.m d.at neer l-eiders heeft dan 
:

veLk tea.u dsn op IENS d.an ook. yorig seizoen, vas dit tes.n Fl" v8,ar het heel goed voetbal-
de en vaak net hoge ciJfers won. Toen krÍEr de stap naar de E-klasse vaan E2 toch wat
noeite ree had: d.an bedoel ik het fysi.eke 6ed.eelte. E2 bestaat na,nel-i jk uit alIenaal eer- -ste J aa.r E-klassers die niet echt de 6rootste en'zwaarste varen. Een ander verschil, raet
de E-tjes was dat er in de E-klasse gevoetbelè noest vord.en dan bedoel- ik het over de
ziJ-kanten voetbalLen uet de voorzet etr de goals el6 afronaling. Dit vae ook even vennen,
tnaar hoe veraler ue in het seizoen zaten des te beter ging het. Over dit seizoen gezien
viel-en miJ de volgend.e cliugen op. De enthousiaste eahhang van vaders, moeders, zussen en
broertles. Deze aanhdng lras sous zo enthousiast dat tle spe'J-ers er naar níjn idee nogal '
eens ]ast ven hadd.eD. Ik bedoel" d.an dat aIB nen zÍch toet het spe], \,an de spelers g8at be-
EoeÍen vordt bet voor d.ie Jongens ook eLleen uaar rooeilijker. fk denk ook altiJd maer
geen teaD..op IENS heeft zorn aanhang als X2. Wat uij ook opviel was d.e yooruitgaug a1s
team. Dan bedoèI ik als Je zo uÍt de !'-klasse koDt vaar Je aueen dat "naar voren
schietenl voetbal speelde (een soort kick eu rush voetbal noeu ik het uaar). En irr rle
X-klssse gÍbg dat niet neer zo goed moar d.oor de goede inzet op d.e traiDÍng eD de erv&-l
ringen op zaterdagocbtend zag Je U2 net (ie }Íeek vooruitgaan. !Íant dat over de ziJ kan- l
ten opbouveu en de voorzetten en d&Il,r}Íet te vergeten de Har.Eonica va.n Theo !Ías veL r{at,
and.er, (naar dit veyd al- aet olgelutej.zo afe ik aI schreef). Er werd sohs nooi gevoet-Í
baLd en zo techbisch uet Yax dle hele booie a.auval-Ien ertussen vaardooy het so4s een
gehot was oltr naar te kiJkea. IÍaar hier tegehover staat ook d.e onregelnetigheÍd vaarrnee '

Sevoetbel-d werd, De.eue veek de sterren van de hebe]. eh de analere veek a,Ls een kJ-ets-
nBtte krext. Ma€,r ds,t zal- de leeftijd vel- ziJn. Hat miJ nog ueer opviel \íaE de striJd- ÍIuEt en de Ínzet vaarlnee gevoetlald werd. DÍe striJdlust Eoest ook vef tegen die j.ets 

fgrotere Jongens IIIaar vaak was ook de ihzet ven .groot belan6. Kort saEengevat ï'aB E2 eenr
echt tee.n dat voor eLka-ar vilde wexkeïr, Iíet vas een tes,B dat technÍsch leuk en goed. voet-
bal-de. In'het nu volgende ..stu}j e bescllrÍJf ik de spel,ertJes kort en za1 iets over hun min
en plus puntjes vertellen. ïk ben nar:el-íJk geen Johan CluiJf.
We beginnen bij: l

EgllÍck: De keeper een keeper die vaak eeh nerveuse Índruli achtex LÍet naar die toch in-
d.e ]oo! vah het seizoen beter i6 gaan voetbalLen, Patrick probeer a1e keeper wet meer '1

nee te voetbalJ-en en probeer zo lang nrogelÍJk je conceBtyatÍe vast te bouden. Patrick
kan goed uÍt de goal konen Ín de é6n tegen é6n situatÍes mdar hij Ís daareutegen iets i
minder op de LÍjh. Probeer daay een beetJe aon te uerken. En probeer minder op de din-
gen buÍten het veld t,e letten.
Sebeótiaan: Een verd.ed.iger d.ie Leu)r kan voetbalten. Lekker kan opbouven. Probeer volgend
Jaar te gaau koppen en houd Je wat serÍeuzer iD het vel-d..
Raymond: ook.een vertlediger die l-Bng geblesseerd is ge!Íeest. KoEt ve} sneJ.held te kort:
trraar va6 samen ltret Bas een goed, verdetlÍgingskoppe]. Madr probeer saEen o'et las en Patrick
vat serieuzer te vorden Ín het veld. i

Boy: EeIl harde verker haar ook een technische voetbaLLer dÍe op het middenvel-d speelde;
tnaar hiJ bleef vaa.k. in de Epits hangen. Waar biJ in lluburg en soms iu auèere uedstriJ-
den zÍjn goaltjes beepikte. kobeer volgerrd seizoen meer op het voegbalLen te Ietten en
J.uister naax de trainer.



1
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tt'
!gg!: Een hard.F werker een echte blJter bliJf zovee] nogefiJk traineu en $ie'lÍeet 1.Iat ',
vofeena J aa:'. Je bent ee4 voetbal.ler alie in efk tesm past.
1,olrlnfro i De neegt orlginel,e versie van een luie maar goede voetbel-Ier die op het nid-
EEiï ta een goed overzicht had., near achterin ook goed uit de voeten kwe,m. Probeer vet
sne]l-er te worilen en vet ninder ful vant de,t hoort er ecbt niet biJ. i

Michàel: De sne]-ste en gevaarliJkste speler van 82. Wes goed op dreef al-B rechtsbuiten,
fr"fftïf" voorzetten en sors een goaltJe reepiklende. Frobeer Eiet teveel alleen te gaan..

§g§: Linksbuiten Eet een rechterbeen. In de tïeeale helft van het seizoen ging Je Iek-
[?i-voetbatlen. Je durfde meer en naakte goeie actÍes J &I@.er clet Je vat te licht beut
naar dat komt ïe] en probeer sneller te vord.en dat kon een vooldeel sorden.
yoor ae rest hebben Jorinho en Garry voor E2 EespeeLd. Jorinho kreeg Last vah een lang-
àurende tr]essure eb Garry verhuisde naar Zoete:meer, Jorlnho sterkte eD probeer èr voI-
gend seizoen een goed seizoen van de maken soorb ttcone backrt dus succes. Af met aI een

íeuk seizoen, M1JD eerste s,Is feider en ik denk niet de la.etste. Rest mij nog iedereen
een fiJne en zonnige vekantie toe te vensen en d,e moeèer van Michael te betlanken voor
iiet walsen van ae lhirt;es en d.e vele chauffeurs vóor bet rijden. Jongens vercler veel
6uéces uet het voetbal.
i Don.

r,ENg E3

ïn het afger-open seizoen hoop ik dat Jullie het neer jullie zin hebben genao. Er ziJn i

Spelexs die uet sprongen yooruit ziJn gegaan, Vooral Ar-rieL Banhiet de keepèr die Soed '
iresteercle danJ<ziJ ale keepeïs training.
Èataria: is ook vóoruit gigaan, roaar ;oet de bal wet beter en hartler raken.

@ ziJn lre een tijdje hriJt geveest in verland Eet een ongeval maar is goed her- '
'ste1d en Yoetbal weer leuk uee.'!!ico: doet ook zÍJn best mo.&r boet vat neer IEee verdedigen.
E6Eín: doet ziJn Èest rcaar uoet ook aan ziJn &edespelers tlenken eu niet afleen s:n zich
zelf.
Èetrlck: heeft èrielheitl genoeg DBar moet de ba1 nÍet te ver voor zich uÍt speJ-en eu pro-
,EËGIÏ" be} ef te8eveu of voor te zetten.
Ig&er: is een geyal apert. zoèra hiJ bÍnnen de liJnen st8.at denkt hiJ r?er aa]l een dln8,
,EG-Urf is van 16i j en l-oopt zicb heleaaaf J-eeg, en d,at als laat 6te :nan (niet neer doeu

hoor ) .
$§]9È, doei ook goed ziin best uaar is er later bíJ gekouen. ' i
.Möarteu, had heJ.aas niet veel zin beer. Ín voetballe5 en is doar ook mee gestopt veel
's-frËG*raet tle atletiek.
Cor: afs ]aat6te. Afs Cor wat beter l.uistert naar öe l-eialing en bíJ tle training en niét
liíeigenzinnÍg i6 vordt het voËÏIàÏ]en net eJ-kaar Baar vooraL voor hem zelf'vee1 leuker.
pok wíf ik MerJorie vab Tol bedanken voor het vaBsen van onze sponser shiits. Ook de

tuders bedank 1k voor de aandecht tlÍe zij gegeven hebbeu en bet eenrnoedigen biJ tie lÍetl-tiÏiíJlun. JarEer dat nÍet alJ.e ouders aanwezig konden ziJn. Ik het het Det veel plezier
'gedéau eh hoopt dat Jul}ie in het volgentle voetbal- seizoen b1J de D-klasse er net zo,;ee1p}ezierànzininhebbena}siktrebgehatI.Vee}succesgewen6t}iJóeD.

Ju11ie leider, Herman.
I
IENS El+

Hier een st e Y&n ullie lelcler
it tut irut heel flJn gehad Iaet deze kinaleren. flet vas soms zua&r ' zeker met het ver-
voer, m&ar toch kiJk lh tevreden terug. Ze hebben hun be§t gedaan. Ja, zo goed dat ze
slechts ll( verlol.en hebten uit biJ BlauH Zrert. Ko.apioen dusllt Jullie zlJn d:tt Jasr
s.L.Iemèal heel goed vooruit gegss.D. Volgend seizoen IiJDe elIeraal naar de D-klasse. Ik'
hoop dan teer Ju111e leider te ziJn. Jongens die in de E-klssse bliJven ook heel veel-
succes en plezier. AfLe kin(leren bedEnkt voo! het fiJne seizoen en ook voor èe leu]te' '

kèdors èie Jullie niJ gegeven hèbben.

Ju1lie 1eiàer: G. Multler.
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LENS E5
Hallo Jongens

Het vas een leuk voetbafseizoen. JulLle hebben so.nen goed Je best gedaatr. De ene keer
vat beter a.Ls'de enAere keer. Ook de toernooien naren geveldig a,LLeen nisten Jullie. af.
en toe d.e d.oorzettÍngsvermogen om tot een goeè reBultéat tekoeeE. Maar het waren altiJd
gezeS-Iige degen zorel Jullíe onder elkaar a1s de oudérs onder elkaar. Ik veEs Ju].lie
slieoaa]. een hel-e fiJne va-hènt ie en mooi weer toe en tot zlens in het voLgend. seÍzoen.
Dan vo1 goede noed er bard. veer tegenaan.

d.e leider Kees de Bruln
P.s, ELs v/tl Voort íanens elle Jóngens van E5 ïeàanht voor het wassen van de voetlal- "

shirts . '

Nu iets over elke speler:
Gasp€.rd (xeeper): rs ]as.t biJ ons gekonen en heeft een paar goede uedstrijdeu gekeept,
[aa] ook een paa" vaarbiJ vij dachten van Jongen ga toch vat vaker naar dè training.
Maór Je..hebt toch aI vriJ gauw bedankt en opgezegal. JaEEer rÍant wat is nou -leklerder tlan
een Leklere ÉartiJ voetbal- in het }Íeekend. I.íaar toch nog bedaDkt voor d.e inzet dit sei-,
zoèn. e4 het allerbeste gevenst alooI Je LENsgenootJes
Yincent: Heeft een goed seizoen acbter tle rug vooral het 2de helf Jaar, fs een hsrde ïeï-
ker en aLs hÍj dan ook echt zin had. uerkte Je dat ook. iÍeeft een paal uooie doelpunten
gemeakt. Prina kuul vooraL zo rloorgaan.
Barry: Heeft ook dit Jaar }Íeer bevezen tlat hiJ meer kan d.an voetbal-len n.1. keepen. llat
èen beest. Íe het ilar Ín het:doeI. Mét voetbef heeft hij prachtige vedstrijtlen (neer ook
mindere) gespeeld, l.Íaar deer hebben tle antlere ook vel eens l-aat lran hoor, Maar vergelekeri
roet vorig Jaer een stuk vooruit gegaan. Alléón iets eerder proberen een ba1 af te geven.
Ga zo tloor Ín het volgende seÍzoen jongen.
Mgrco: Dit ja.ar vooï.bet eerst op voelrbal-. In het begÍn vs,t onvennig en bang voor harde
baLleh. Maar b.a een baahd of 3 va8 claer nÍks rBeer van te merken. Je helt dit seÍzoen uit-
stekend. verk verricht en vÍst ook een paar keer te scoren. Een grote pl"uim voor jou.:n
het Eilferteste biJ de D. , .:

l,4ichaeL: 3en zeer prettÍge sle1er bet vaak goed iuzÍcht en overSpelen aIs spÍts..Houd er-
ven de tegenstander op een velkeerd.e been te zetten, Geeft sous de bal}en verkeerd af
(vie niet). MaeÍ ook" van Jou hebben ve heerLiJb genoten. Klasse jongèns. En ook van Jou
eeh laar doelpuaten,
KhglÍO: Echt een speler uèt veel, Ínzet.en een p&ar earöÍge ÉchÍJ nbevegingen. Heeft aar-
dig w&t ballen gered. gp de q.chterhoede en uear Je ook noilÍg vas. En ook voor jou.een paar
doelpuàteu. SchÍtterehd. verk gel-everd dÍt 3aar. Ga vol,gend EeÍzoen zo door Jongen.
{eglgy: onze EtofzuÍger Ís vaar hÍJ nodÍ6 ie. als hij nodig Ís. Ken goed corner6 neEen..
Zo go,ed' zeLfs dat tot 2 keer toe er een (lirect doelpunt uÍt voort kwa.m(net effect). Moet
al-leen beter ÍnzÍcbt krÍjgeh voorÍn en tet vaker tle ba} aÍgegeveD, want voetballen doe
Je net zrn al-]eh. En een goeie voorzet Ís tlet zo belahgrÍJk. Mear toch een schitterend.
seÍzoeu gespeel.d, eh is ook nog keeper geveest. Gaf zich er voor 100Í voor. Maar ne tlít
eeh paei keer te hebbeu gedean toch rnaer veer gaan voetbal-l-en. Prima hoor bunkertJe.
-Feïd!: Onze kleÍne Íerdediger zekel nÍet de beste maar ook Diet de slechtste, Moet wat
vàtiei Oe bal dÍrect a1ÍspeJen en nÍet ]open pingeLen. ,Ie hebt hooíe bet/egingen naar daar-
door ben je sorns geulÍ d.e b€.f veel kwlJt. Xn biet zo mokken als de feider iets tegen je
zegt vat je doetr rnoet. Maar toch ook voor Jou een pri:na seÍzoen hoor hnuJ-( echt vaar).
I(eeg: Een zeer goede verdediger met een paer UÍtscbuÍfbare benen vant e1s Je echt zin
had, dan kon je elles. Jamrner dat Je de LaetEte tiJd soms de rnoed opgaf, oBtlat viJ veten
dat Je beteï ka.n', Mear ve hebben hefaas veruomen dat je toch vah voetbal afgaat. Hij
vilrdeb dat heleroaal nÍet Leuk, Ma,&r Èat Je ook gaat doen ve rrensen Jou ya.n Michaef, Marcc
Khe]i4, llesley, Barry, Vincent en tr'erdi het allerbeste. We kondeu ilet hiet meer persoon-
f,iJk doeu oode,t ve dachteu det Je toch eerst bleef. JeÍtner, Hee]" veel ge]uk. Een prÍme
seÍzoen voor Kees met een paar keurÍge doelpunteh. Sedankt vooï d.e inzet je E-toeEnge-
hód'tJes ' ' Erfen Kuik,

.JaDmer, mear het seizoen zit er ueer op JongenË. Een tiJdje niet voetbÉ,Ilen zeL voor .

Eommlge hlet deevall-en en ook voor de leiders is het veer ïennen op d.e zaterdag zonder
ju]f,te voetbal- doo" te.blengen. Toch met de vakantÍe inzlcht moet het lukken. En nu ,

juIIÍe eveh alert gehoerd:



nickv(tSepqAl: Je hebt goed Je best Seala.an en het ulttrèpPen geet ook steeds teter.
Éf:-3f in het doe]- steeals goed naar het spel klJken. Dan zu1 Je zien dat het nog beter
gaat , naaï dat zou vel lu.}.ken.
Dol,f: BiJ jou zie Je steeds.Eeer vooruitgaDg. Dat Je ook goeA IÍau overspeLen heb Je een.
aantal loaLen laten zien. Met Eeer lef kon Je vast verder. Ga zo door I

Roèy: Ik zie dat je veel plezter hebt x0et voetballen en alat Je steeds neer Je tegenstan-
der opzoekt. Wadden alat het steetls beter gaat !

Fayas: Ook biJ jou zie ik verbetering, a1s ik roep ve1 tlie spel-er a€r tlen veet ik dat
JiJ die bal vaak verovert, bliJf ook aelf goed opletten.
Bomeo: Ja voetballen lran Je natuurliJk wel dat heb Je lateD zien, ook !Íerken kan-Je goed.
Je bliJft de tegensteEder goed op d.e huid zitten. Gs zo door en kom zo vaak,Doge1iJk
traihen.
noy: Je gaat ook steeds beter voetbal-l-en en ksn de bal goed biJ Je houden. AÏLeen noet je
vaker overspelen. Schieten kaD Je goed det bewiJzen Je Yrije trappen. Ja ka.n de bal- goetl
en hard, raken. Ga zo door,
Dogan: ook hÍJ bent steeds teter gean voetlalLen, je tent snel eà fe1. Je bezorgt de te-
genstander rnoeiliJke homenten. AltiJd teuk on te zÍeu. Ook voor Jou geld vaker overspeler
Manpreet: Je bent een goede snelLe aanvaller, met Je grote stappen Loop hij Je tegenstan-
d.er er vaek uit en alen boet de voorzet kornen. Die Je ve1 eens vergeet. l'Íaar die komt er.
ik veet het. zeker vcoral met jou inzet. ':
Christiaen: Je kah niet alLeen goed voetballen naar Je iazet is ook perfect i Jou moeten
ze ,íeL tvee keel voorbíJ. ook luister jíJ goed nae,r de leider. Ga zo door.
Verder r,rens ik ietlereen veel- succes. Ik vond het'heel erg prettig tnet.julfie niJn zater-
deg te vullen'. En ik vens JulLie een prettige vakantie toe Jongens. ,

IeÍders: Teun en Hane.

- I,ENS T'1

Besin I99I-I992,
We moesten alf LENS EI veL een reputatie hoog proberen te houden. De rroude Sroeprr lÍÍst
vaak all-es te \{Ínnen. en vas een zv6.re tegenstaEder voor heel- Den Eaag. We startten Eet
een hee] nieuv team. Acbrued vas een bekende voor nLeuwe tr'1-gebeuren. Veef spelero, dÍe :

hiet ha€,r de X gihgen en het vorig jEar Íh E2 of tr'3, IL of I'5 zaterB, uertlen de tr'L lloea'
Det vas aan het. begir van het Jaar best veunen, ZoEoer tr'1 Bpefen iE nlet hetzelfde af6
Ítt bad gaeu net een nÍeuve doucheschuÍm of een nieu\r voetbel-schoentJ e. Bovehdlen hedden
ve een slonsor. Die vtLde best helpen om bet prestatiehÍveeu v&h ohs teaD op een Soed
nÍveau te brengen, VeeL trEinen eh veel aaDuiJzihgeh víE de kant }eidde niet tot het
gevenste ïesu1tèat. J€]0I[ei vas het dasrolo dat vet Denseh zich eld.ers probeerd.en te pro-(
fiferen, met als resultaat dat FI heef vask uoegt proberen ola met speferE vsE s.ntlere
F-elfte]Len tot een ?-taL te koneÈ. lJe hebben het gered. Vaek moeÉten wè het llaar net
met zeven jongentjes proberen, &ear ze speef,deh vaak voor negen. Gaaf. dirs, AchEeA, Niels'
Michael, Stefa!, Freddy, Sèlehe(lih en Totuy bettenkt voor het fljue Jaar. Veak zíJn .

ouderE tat negèt1ef, lrènneer huu kthderen verliezen, maa.r Inet deze spelersgroep. hodden
ve vare ouder, Ze moedlgd.en hun kÍnderen op een leuke ma,!.ier aan ea vEnheer we verloren,
dan vas bet hlet ouöat d.e kl.ndereh het sl,echt deden, mear olodet het gevoon nÍet ]ekker ,

Itep. AIs lelders vond.en ve dg,t die ouders het een beetJe van ons over genomen hebben, ,

verLiezen is hiet leuk, maar gauv vergeten eIs ouders niet hegètÍef zÍjn over het ver- "

l-lezen. We vonden ook oit ;aar ieer heel feuk. Dahk Je vel- voór de gezèllige momentèn I

Ín het veLd en mÍsschien tot vol-gend' JaÀI' 
Jan en Hans.

I.ENS 12

Het voetbal-seizoen 91/92 voor het LENS FZ-teI begon uet een aantèL zeer leule oefenlred-
§trijden. Vèn de vier ved.stlijalen werden er dlie op zeer overtuÍgenèe ïÍjze gelronnen en
rrerd er één geliJk gespeeld. Deze ultslagen gaven oug goede hoop om er een goed. seizoen
van te makeh. 0p 7 septenber vas het dan zover, onze eerste compet ÍtievedstriJ d Ín pou-
f,e F-9. Gestoken lh ohze schitterend.e shlrtB begonneh ue aaD het karlvei, AI gauv bleek
het dat deze poule iets te hoog voor oDS a'es. Deze en de voLgehde tvee vedstriJd.en ver-
deh met zeer grote ciJfers verloreD. MedÍo oktober verd. d.e loule vearin vÍJ BpeeLdeh
door de H.V.3. gebeeL uit eLkaer gehaald, en bestond voor de rest van. de coropetitle niet
meeI.
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-wiJ verden ingedeerd in poule tr'-11. j{ierin spee}den viJ goeder Einaler goede Eaar ook ..1

,zeer goede vedstriJden. Met.,efs hoogte purt tle.vedstriJd uit tegen ilppoltter deze verd.
welr§veer Eet )-r+ ver]-oren mEar vaa wel een ved.striJd va8,T Íed.ereeD op de top van ziJn
.kunrren heeft gepresteertl. Met överwinÍllngen, geliJke spelen en nedeil,igen *uid d"r" lor-i,petitie. met'.een schitterende d.erde plaats beeinèÍga, En uret d.e volgendÈ J ongens.,'werd-tlít resuLteat behaald:'Richard:.Onze rots in de verdedj.ging. Kïa,m dlt..selzoen voor het eeïst op voetba].- Heeftin de verdedÍging uitstekend werk verrj-cht, GÍbg als heÈ kon e, nodig lras nee ngar voren
en pikte zo uu en, d.€.n z rn d.oelpuntJe mee.
Bas: Ook hiJ kwan dit seizoen voor het eerst voetballen. Dat hiJ ;I vàe1 van zrn oudere
broer had Seleerë vas vel duialelijk. UeefE zich }nokkencl, eanveilend 

' verdàdigenil en.scorend bevezen efs een zeer vaard.evoLle voetbal-l-er:. 3as vàIgena jaar naar dè-E-klasse
veel- succes en plezier. Ik kom zeker een paar'keer naar Je r.i3ten.. _.,, - ..- 

l-,MÍchae] L: Hes dit seizoen een va,re openbaring, niet neer bang voor d.e'b&r near ook;let
,Eeer van sonnÍge tegenstanders, ging voor nienand. en dan ook nÍeuend. opziJ. l{e rgÍn{íèD '

.le nÍet voor niets John noemen,. Bl of dit alres nog niet genoeg was, hi; trpert àit=se:.-'zoen ook gescogrd.
Micheel 0i ]Íet al-§. vorig qeizoen kon hij Ín het -portiet niet rustig de treppen at. &i zo
doende begoa hlJ dlt seizoeu èan oolÍ geblesseerd.. KvaE aI zÍtteud in een lulry iocn rààr
de o-efenveëstriJ den kiJken. K]asse (rarin). Maar toen hiJ eenmaal terug was-ling ie ookvoetballen a,].s een Jobge god. Ileeft d.e Laatste vedstriJden veeL gescooid 

", ionitg"- -,doelpunten leken wel. kelonÍnsl-agen
Renaido: fs ondanks zi;n verhuizing d.tt seizoen toeb biJ I,ENS gebleven. Ileefb ook dit '
§elzoen ziin l{aerde voor het teBJ[ beuezeu. lías evenal,s Richard in,de verdedlgÍng zeLdel+e paoseren. Heeft dit seizoen ook gescoord. Gaet LENS na d.Ít seizoen verl-etèn àn gaat'

,en elub in de buuït ven Zoeterneer zoeken, RenaLdo als het even kan kon ik vol,gen6 Bei-

i§Lïfi"Ïï:rlïoliili';" Ín de.zomer.-,op vat onderhenaelingen ,our"n .,ou,un.;";". .
.wou_ keepen en zo nlet dsn glhg hiJ ver neor spanJe. !n Reqlco gÍng keepen en hoe- Heef!
.zlch gEande weg het seizoen als keeper coDsteDt ter*ezen, en is eLke ved.strÍJd steeds
1bete1 gean keepeh' Heef,t de les.tste vedstri.jd.en af en toe ook zeer verdiensieliJk zÍJnvaarde als vel-dspeler beÍezen.
U.è!ï&g: xen van de tvee elgenÈJze van dit teo.m. rs d.it seizoen steed.s beter g.* roui-
;bullen. Heeft ook gescootd, uaar ills het eelrnaaI nigt Eo 1oopt al-s Maurice wt1-dan io .'het afgelopen. Ook den Jongen velneer het niet loopt gevoon Je best bLiJven doe6 en niet
'Je neqespeler§ .de scbuld geven. Als ve dit sfspreken gaat bet steeds beier. Neeur dat t

. Irl&èr v&n mij eèn.
'Eevln: fleeft' dlt seizoen bevezen det hiJ heel goeè ken voetbslLen, maar uei goed voetbs.I.
;ren elIeen- kor[ ie,er niet. voor voLgend seizoen sprekeD we af geen grote nönà neer.tegen
;w1e èèa ook' en vooral niet tegen Je nedespel"ers, Ook de verdeàiginl helpen vanneer dít
.J-e gevraègd-. vordt. seoren ls leuk en d.st heb Je dit seizoen beel veer guà""n, goed zo.
Ila.er uet iets oeer overspereh scoren jurlie aLs tean vorgend seizoen vèer meérl
EdtÍin: Ïs dit selzoen Selroon, zoels Edwin is, begonnen, heeft lrerkeLÍjk al,tiJal zÍJn bestgedèau. EdïiE is nog voor het einde van d.it seizoen v&n voetbaL aÍgegàan. Hij gaai ziSn
geluJ< nu in de Judo §port beoefenen. Edvin en Millie bedankt, voor-;itlie iniei, en
Yervoer,
,Eprt: Ook Bart krlam dit voetbauea.r voor het eerst op LENS, en veid halverwege dit sei:
zoen aan ons teem toegevoegd. Het vas voor jou rel even vennen in dit,team. Èaar aI snét
hed Je door hoe viJ sleeLden, en ging Je nog doel-punten naken ook! E! gaet det 

"oràunà.
;:t:;"L;:"rttï"lx 3ii";." feid.er van dit team, het versrag va,n dit seizoen i,"l ik ]"r. ,
Dog naÈr niet lngeleverd. Er noet toch nog iets bÍJ. Jul,lie laatste toernooi zit er op,
en hoe. Net zoal-a in iiie ene vedstrijd tegen wipporder, hebben Ju]rie vèndaag ages gè;
caan 1fat JulLie konden. Vooral in de Laatste en beslissende vedstriSd hebben JuIIie ueer
0èn ie be§t Sedaan. Kl-asse en Eog eens klasse. eeu eerste pLaats Ín di! zvaar bezette:toernooi. En toen Remco tle beker in ontvengst mocht nenen ben ik voor de eerste keer op
een afstahd gaan staa,n k_ii!"I: Ii9hafd., Bas, Michael 0, Michael t L, Bena-l-do, Bemco, .:Maurice,KeviEenBart,DITISEciITEENTEAM.Namens'Àeoutlers,.bróertJes,zus3es,.
onars, opats deze iongens rorden echt GROOT. 

Ruud.
.Iongens en oud.ers nog bedenkt roor.de Írooie bloemen

- -.1.I -
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H- . , -i?. e,on^ Tk denk ilat ru1 hebben gehad.
Lo.Joogens het seizoen zit erop. fk denk dat Jullie het goed haar Je zÍn
it í"r.i" ied.er geva1. Ih vind 4at Juuie sterk vooruit zijn 6egaan, vooral 6e laatste
-i-'r"à"a", tiJdeni de toernooien. HierbiJ feliciteer ik Jullie nogneals tloor verschillen-
àe toernooiei te slnnen, Er werd, lekker voor geknolrt, ik hoop voor Ju11ie dat het zo

t"rà." g.ut in het nieuve seÍzoen Eaar daar ben ik niet bang voor. ALs iu11ie in au6u-

l;;; ;";, gae.n tra1ner heb i e de drga.6 .weer zo te pakken , rk probeer Julge te ana.Iy-

èeren :
h;;;;;, Leuke Jongen, en 6e laatste tiJd goeti bezig door te scoren' dat sinà hen beter
ífid keep.n. BliJf voetbellen Boblie'
Rantly: Prima Sozer'voor rle ploeg; en pakte steeas ziin goals meet Soed Sedaàn nandy'

EiÍuï 
"n 

A1exi lek1<èr fanatiek tiima levoetlald., '&l-s iullie gaan trèinen in het íiëuwe

Èeizoen leer Je nog sneIIer.
Ramou: Goed. gespeeld soEls ongriJpb aar 413 liEkerspits, èen Soed sctlot en Ïele'goal-s' Een

,furima kind voor bet team. rield zat tegen'iíichaet: onze stofzuiger houdt var pittig voetbal' Pakte ziin Boafs en t
o-Ë-ÏElangri 3 k natuurli J k.
',Igymolg, ÍooiaL ae Laat ite E,anden noeilijk te klo,pen. AIs Laatste man sterk vooruit' 8e

,Eï::;J:"à"::"i"3::ï:ii"' zeer constent soed sespeerd, vas EoeiliJk t,e kr.oppe,. L,ekher

-'àEËfËfet en een cezonde mentelitej.t. Priua hoor Stephan, ga,at' zo d.oor iongen.
iËG,-à""" uarxeíi3t ventie, oot. voor de tegenEtebder, naar pribe ïaarde vooï de plggg '
bet genoeg 8oa1s.
IZo i[ i,ooi àat het gefu]rt is, en ver<ler vil ik ietlereen ouders, broertJès en zusles, en

irlt.rrrta nut Jerrgdiestuur, éen prettige vakantietijd toevensen, En bedankt voor het
:J-euke seizoen.-[oi ae te tíainin[. veeÍ p].ezier en Eooi veer'
! Juuie coach DÀÀG '.l r' UJ'-Llc Uuér

LTIIS .Fll

rJongens èit vss het dan voor het seizoeu 91-92. Ih het begin van het seizoen roesten iuf
I il;";;;r;; 

-"n-r,"i 
"rtaar sa.nen te speLen, boch heb ik gezien tlat Julrie altiJtt we] wir:

là"" ."-p""t"erden sanen te voetbal]en. Maar rle tegenstanèers vèr:I v'lk vst beter zodat

Ílu]-l,ie de vedstri,iden verlofen' Aan het einale vah het seizoen hadden Juuie het dooÏ en

t;iil;" Juu.ie ook"veàstrÍjden wÍnuen. De toeynooien kva,nen en Julf,ie gingen elk toer-
riool veÍ Eet een pyiJs naàr LENS terug-. Sr is fliJ gevrea.gd oE r'Íat persoonlijks te i
ischriJven dus daar ga.èh lÍe3
t 
EíSgSgg, Wou graÉg keepen en iets \íat Je graag doet Lukt sltiitl'

''Ign€: Voetbal.t a,LtiJd echter en ondauks att l" JJn-tiiuj"-;i;; kon (rregens ziekte) ben'J

!àËàinalÍeer göed gesn voetbellen.i;;;;;, Jr.i bËnt zà een beetJe het klevertJe 'r&n ons elfta}' Als er biJ de tèSenstander
,IËífia 1oópt die goed kon vóetbaLleu probàerde iiJ altiJd die Jongen ef te dekken, vgt

iffiïi"t§ïàurur"tJ" van ons. rs een tijdje u* voru geveest, oaar begint veer rekker

Ite voetberlen ' E&ar scoren en Lui§telde niet altiJtt wa!
-! groUg: De goeltJestlíef . }Íou in het begiu alleen
tik zei, maar biJ de toernooien gÍng bet oBeens ríeI goett (overspel 19! dalll vaardoor i
:ook arrdereb konàeu gaarr 

"co""n 
àn óe vedsiriJden gevonnen verden. (GoED Z0)

"6Ur; Ktein(uaer fiJn) doet e1-tij d ziJn best en pïobeext elke tegenstanrler uit te scha-

ke1en.
I Jgg: Xvarn pes bij ons tiJdens de toernooÍeu uaar gaf ve1 ziJn visitekaartJe ef, door neo

Iíbti3v"n- v""Étèn vooy àe bol en hij kan rog scoren ook. Iríoet nog we1 vat leren' IÍant
hi; geóf te vlug alles, .waerdoor biJ in ale tveede helft veel te Eoe wordt ''tbó.ëi, ooh JiJ k\í,o pós laat biJ ons, nasr ook voor Jou teft dat Je e1tÍid Je best
EïËEídoen ' in die korte tiJd heb Je toch geleerd sauen te voetbaflen '
J"ng"n" verder rest irii nog te verielfen Oàt Ík volgend ielzoen leider vordt vaD een E-

,teo,rn en ik ohdaxks eI1is génoten heb van ju]lie, Misschien zie ik Ju11ie nog biJ tle E-

t.ies en vat de Jongens di; IÍ_Jes bIljveu, }fijf goed samen slelen en luister naar de ,,

iíi"ur.l leid(s[)e; die heeft het goód uret Jul]ie voor, Daar voorel VEEL VOETBALPLEZÏER

i'D het nieuve seizoen' 
voor de allerlaetste keer Jur.Lie ]eider: Melis Kipp.

- .LÖ
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Via de open alag k$s.Een JulLle veela1 op LEliS. Voetball-en Eoesten JuJ.lie nog 1eràn en dat
is best nog ve1 noeiliJk. Geen echte vaste leider '\.r&nt Ed.wln noest nog vel- eens voet=
ball-en. Gelukkig flEs een vader er al-tiJd d.ie de taak ven Edvin rÍaar narn. Een seizoen net
tal"]-en en opstaan. Sons vas d.e tegensta.ntler echt veel te sterk: giote.bederlagen. Mear
toch ook z&gen ve hele leuke spannentie partiJen van Ju]Iie. In Ait tean de{en zich ook
nog vel 'wat visselingen roor. SpelertJes bleken voetbaLl-en toch niet 6lLes te vlnd.en en
bedankten. Gel-ukkig krraJ[en er steeds weer nieuye speLertJes biJ, die echter ook het 1

voetball-en nog moesten leren. Geduld hebbën hoor allenaal-- en vraag aan Je oualers of ze
llat vaker naar d.e training komen met Jullie op de voensd.agmialdeg, Daar ontbrak het nggaL
eens aan. Voetball-en leer Je door het veeL te doen en dat kaD echt op LENS. Tot voLgend

de invalleider.

Beste tr'-kl-assers.

Ik hoop dat JuUÍe het afgelopen Belzoen het net zoels ons ( d.e trainers) naar Jull.ie zin
hebben gehad. En dat JuUiè er ook veel van geleerd hebben, wat.viJ Eet ons allen heb-
ben behandeld tiJdens te training. Maar 1k uoet tot EiJn spijt vel- even vermeldei, dat.
er van ale bO F-ktassers sons [ea.r 1, à 20 kwanen trainen. Dit is zeer Jemuer, ïant het
Ís Juist zo belangríJk oE te treÍnen vooral- vodr Ae aIleï Jongste spelers. Dus kon Ín
het yervol-g }Íe] naar. de traÍnÍng, want tlÍt zeer belengriJk. Maai ik rooet ve] even zeggbn
dat de kinderen die er altiJd varen met sprongen vooruÍt gingen, zo zie Je det het toch
erg belangriJk is. Yooral- het groepJe van Ruud. Vereecken(I'Z ) !Ías eftiJd aenwezlg, en'd.at
kon Ík tÍjdens de vedstrÍJdeh goed uerken que spel en baJcortroLe, Ga zo door, ik ben :
trots op juL]Íe Jongens'. Voor de Jonggens die het voJgehde seizoén naer de E-klasse 6aan,
heel veeL succes töeàe]íenst. Ook deze kinderen ze1 ik in het volgehde seizoen nogvel
regeluatig zieu spelèn, eIr natuurliJk kots ik ook nBer JuJlie treÍning c.g. wedstriJtien
kijken, En tle kÍnderen die biJ de tr'-lilasse bliJven lrens ik beel veel succes toe in het
hieuve seizoqn.. Tot ziens op de trairring.

' Een. van Jullie trainers, . "' I

'^ :

rcl
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u

6
'7

B

9
]0

2

4

5

6
'l
B

LIT,IS A].
A!0
HBS
WC
nÍJ B\íij k
6chevehingen
LaakklÍert i er
Yel-o
'Blauv Zvart
GDA

Dev.i o
BEC
Blauv Zvert
I,ENIJ '42
D60'
8mí0
IÍ3§
LaekkvartÍei
BTC
EMvv
Vefo
BEV

1. sc tr'eij enoord
'2. DUC

3. I{eptunus
l+. qutch
5. Westf,s.ndÍa
6. Zverters
7. SIÍedrecht
B. WC'9. Alexantlria'66

*10 . I,ENS 81
f]. nwH
12, EBoE.

f,, Kranènburg
2. DSO

3. I.IIK
\. cnn
5, RAVA
6. Qutck

rÉï, LEI{S C2

B. HBS

9. Vretlenburch
f0. LaakkvartÍer

?2
22

izz'22
.22'22

22
22
?2
22'22
22
?2

'' 22

142

3h
21
26.

20
L9.
L9'
r.7
1u
13
I

2
2

2

a

2

a

?

32
.32

25
25
21
20
1B

{

t7 28'
t6z5 l

l\ 2r
16 2r
]2 TB
11 1T.
]38
Llr' B l

15B
tu 'l
Il+ 6
r\L

J
2
?

I
5
6
ï
I
9

l-0
1I
!z

I
?

L

5
6
T
B

9
*.10

11
]2

r.B

11.',XVC
].2. nSvP'

2I?
216
25

. tUXÍ§ B2 1l+

. TAC'90 th

. Yerlurch Il+
, Westlandia Il+
, NaalduiJk th
, 'sv'35 rlr
, rs-Grevenz. IL
. HonselerdÍjk th

DÍe Haghe
UW
GDA

WC
Verburch
VeIo
DeIfia
I s-Grav. SV

ADO

I,ENS CI
Iloh6eLersdiJk
Devjo

27
23
1l+

13
f2

9
B
li

22 36
22 1.5
22 30
22 30
22 ?8
22 t9
22 19
?2 19
22 t9
?2 t3
?28
?28

28
.O

23
21
20
16
Jb
ll+

B
l+

1B
}B
L8
l-ö
1B
18
1B
1B
1B
1B
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* u28
tB 27
t7 23
tB 22
18 20

1
2
3
]+

5
6
T
I
9

I
2
3
l.r

c

6
7-8

{9
r10

. LENS D1

. Leekksartier

. HBS

.uw

. ADO

. Vretlenburch

. QuÍck Steps

. quick

. VCS

. RVC

Juventas
Duno
FU]} Speetl
BTC
Schevenin6en
HMSH

RKSVM
nYc
T,ENS DL
Cromvliet
Qulck
Gr.W.II vAC

. GDA

. RiJ sï,j.J k

. ScheveDingen

. Del,ft

. VIOS

. ÏIMSH

. 0D3

. Die Haghe

. LENS D2
Dhír

SOA
Voorburg
PostaLia
I,EÏS D3

Quick
RAVA
VCS
iaekklrart i er
GDA

BLaul, Zwart

1

u

6
7I

*9
10

18 31
18 28
t8 22
18 20
18 18
18 18
18 13
1ö Il
l-8 11
186

L8 33
18 29
LB 25
LB 23
r.B 21
18 17
1? TL
187
166
1ï3

18
t6
t5
t2

9
5

I8
1B
18
]7
]8
]7
1t)
J(,

1B

tB 30
l'( 29
]8 28
]B 2L
u15
tB 1)+

I? 12
18 12
18 ]X
]? rr

I
2
3
4
c
6
7I

It^
L0

I

18 29
tB 26
18 22
}B }B
IB l7
f,B ]?
]B 16
]B r.3
1B 12
18 l0

1ï'32
I? 28
l7 20
18 18

15
t7
]8

16 30
t6 25
L7 23
]5 ?0
]l+ ]5
13 12
138
126
Il+ 5
1l+ o

20
19
L?
]ï
t6
I5
I
'l

rB 16
13 11

l.
2
3

It\
5
6
7
I
9

10

1
2

)+

')
6
I

I
9

3l-
28
26
22
16
L5
a2
1L

2

\
5
6
(

B

9
0

I
a

5
ll
5
6
'l
I

*9

t6
1B

1B
Lö

L?
1'l

9
I
ol-0

I
;2

3
ll

6
7

*g
10

I
3
l+

5
6
ï
B

rÉg

10

1Bt9
2l_
16

3\
3\
é.5

1. llestlandia
*2. LENS E1
3. DHC
4, llevJo
,. Velo
6. Wilpolder
T. WC
B. Vretleaburch
9, Quick §teps

10, MaasdiJk

. Vitesse DeLft

. Vretlenburch

. de Posttiuiven

. Te }.íeïve '

. LENS E2

. FUf1 Speed
, De].ft
. KiJkduin
. Duindorp SV

10, GDA

.Juventes
Groen }Jit'58
RKAW
TW
SeIDper Altius
quÍck
nvc

. GONA

. IENS E5

. Toofan

Quick step6
CrohvLiet
t(IJ SWIJK
ADO

Hoeksé Boys
Loo6duiner
WP
l,leastlÍJk
LEN§ F'
3t4T

1B
18 10
1B 'I

tB 29
IB 2?

IB'17
IB ].6

:11.
"72.

22 rB
9 1'l

1? 17
19 rl+
19 13
f9 13
?0 13
20 11
20,

. ADO

, RAVA
lrY^o

. DUNO

. GD8

. HYV
, SchevenÍngen
, Quick Steps
. I,ENS E3
. HB§

. IIT§V

. Quick StePs

. DSo

. DevJo

. Orlras

. Die Eaghe

. BT1T

. quick

. GD6

. IiEI.IS E6*

, l,lils UI+ 18
. DSo ]6
.HW ]5
. DUN0 U
. Scheveningen ],6
. Bls,uv Zvort 1ï
, DSO }\
, osc IÏ
, SEV }?
, D!Í0 ï

*

3l-
2b
2T
16
I'
I'
]l+
]2

§

0

30

?x
?I
'10

t6
t6
]3
]2

2

JC

rO

tï
t?
]?
+Í
]7
}B
]5
1R

]8

*I
2

l+

5
6
1
B

9
t0

I, ITB§

2. GroeE HÍt' 58
3. RíisuiJk
lr. Bcheveningen
5, QuÍch StePst6. LENS rl
'J . ,IuveËtes
B. Bcheveuingen
9. RVD

10. DuÍndorp sV

. ODB

. WÍppolder

.,LENS I'2

. aloEo
, VÍtesse Delft
. Blouw Zvart
. BXC
. Den Hoorn
. Ilyhamo ' o Í
. SEPL

f,[
LI

8
I

'r

2

3
I
5
6
1
B

à9
10

Vredenburch
ItrII Speed
Die Ilaghe
CDS

NAS
sv, 35
Velo
Te Ïíerve
I,ENS I'll
WC

I. HB8 }B*?, I,ENS tr.3 }7
l. VeIo U
u. 0D3 ]8
5. BTc ]?
6. i a-Gravenzande JB
7. GDA ]6
B. qutch l?
9. Laakkvartier lB

10. DuÍhdorp SV 18

IB 35
].8 ?B
IB ?0
18 ?0
]? Iï
18 16
18 12
Iï}}
16'9
188
tB 3U
18 32
IB 23
1A ro
18 r.B
1B Iï
r8 12
]B ]0
189
186

-20-

10



EN§

Jeugdfeko - word.t evenenentencoDf,i ssie, ]eès verèerop in tlit verslag meer hierover.'
j Àug,ustus 1991: krlebef iD miJn Uoed, norgen noet miJn zoon en el zrn ploeggenoten '

veer gaan tïaÍnen, Het seizoen 11991.-1992 is veer Sestart. Xn.'wat 1roor een seíZoen, het
is nu 30 neí 1992 èn we kiJken even terug. l,eest u nee? Buiten het vel-e en geze11Íge:
voetbal op LENS ook veeL nevenactivit,eiten , het seizoen is'o.mper begonnen en ie vil ïat.
We ziJn bàgonnen op zaterdag 12 oktober net een sponsorLoop. In eerste instaítie zoutlen

'er 90 Jongens Lopen, ziJ hadAen hun sponsorJ.oopliJ st ingeleverd en èus vister!,ue zeker
dat èe animo best hoog vas, vooral biJ de Jong8te Jeugd. 0p de dag zelf bchreven er nog

31 Jongens in om mee te mogen doen, dus in totèaI hebben l-2L Jongens neegeloi?en' fn
goed. overleg rret de IeÍders verden de ofstauden en d.e tj.ld bepsald dat ze noesten Lopen, -
dit on o.a. het wel niet over de oren te halen van de sponsors. AL1een biJ tie I'-Jeugd
hebben 1.re one vergÍ6t, viJ dachtèri 10 rondJes van 50 meter moeten ze kunnen fennen; Mis'
nis, rris, de alleikfeinstàn van onze vereni6ing gingen ldpen en bleven lopen. Er valen
kindelen biJ die 24 rondJes maekten. Vel-e oud.erÈ trots en ook Yerschillende ouders licht
in Èaniek (bcgrÍ.r!e1iJk) in totqaf va,s berekend dat er voor 1 5 7000,- gefopen zou vor-
den, op 1 Í :,ó0,- na is dÍt bedreg ook verke]íJk bÍJ LENS gekouen ' Tussendoor vas het
gezel-Iig, de ueeste ploegen bleven kiJken om de andere ean te boedigen, op het veld rÍas

iets te tlrinken en biJ de kleine bar kon iedereen iets te eten ha1en. KortoE een sukses
geveest. Vervolgens dreven ve Eeteen door noar de herfst!Íeek. Stert: EaandÈg 1\ oktober:
veyzaoelen op I,ENS öm l-3.00 uur voor sl,1e tr'-klaBsers. Toteal kvanren er hL kinderen vaag*
voE er 22 b1éven slapen' oul 13'30 uuÍ oudeifing voetlel' ' oro 1L'30 uur pauze chocouel en

iets lekkers. o$ 1r.00 uur \{eer net tlé leiders het' verd op' t 16'30 uur ziJn ve gaen 
t

eten en toen héé1. §pannend in het dooker een strend- en duin\,Íà.ntlef Íng gaen uABen.'Deze
strand-/duinr/onale.]ing uiteraard ondeÍ begeleidihg van vele ouder§ en Jeiders. l.lii vr&-i
gen ons achteraf ef vie het Srlezelile]. voBtl, de Eoeders die ueegegaan ziJn of de tr'-
kl,es§ertJes. De uoeders h&dden zo bun tvijfels, fi8ia,t oiae F-klessers niet. Gaaf, gaefr,
dat va6 het. Íerug op L,EI,IS eD warme chocoluel en Jekleíe roze koeken gingen er vel in.
De bingo vas ook heeL gezeXlig eR ook de lrindereb uit de I'-groep tu.e niet bleYen slsPen
vare! en ve1 net de bingo. Geholpen tloor uoeders kubrren de lífeinsten ven LÉTÍS echt hee
goetl een bíngo spelen, Iíef,e ]euke lriJzen v&ÍeR er te vínnen, o.a,' turtle-§piegefs 'oranJe petten op batteÍij et !rope11er, luxe ataÍtbc'rAen, ]eren bell,en en nog endere
priJzen die ilr niet Beer uit mtD boofd ]Íeet. 0u ! 2?.30 uur vas iedereen veg op IJENS ep
gíbgeD de klnderen n&ar betl, dus eerst uitkleden, tanaeÍI poetsen enz, voordat &f,Ie kin-
aerÈn l-agen vas bet 23.1,5 uuy. Gelukkig WeveÍI zie niet elfeen, er veren I+ Íoeders be''
reid gevónden ou te b1íJven s]8,peD. Oe O?.10 uur v&Íen de eerste r8kkers 8,1 veeï v8.kEdr.
veel stoeipartiJen en geÉít it !íaterloo. Een stevig ontbiJt en veeÍ het Yeld op' ou
t 1X.OO uur kvenen de l0oeders met de beloofde pannekoeken. De F-groep ging oE L2.00 uur
lanRekoeken eten en vervolgens met huD Eaeder veeÍ RèBr huis. Inuitldels lras de E-sel,ek-
iíegroep geerriveerd om 11.00 uur. Ín t oLaal" t'l iongens vsren as.nwezig. ook voor hun '

Jag er een heef, voetlalpÍograrme k),aat, oat in plgats vsD eeD strendvandeling zí)a ziJ
ts avonds gasn zveDl[en. IÍ@ het zÍ,Íedoen een bingo en n&eÍ betl. Dit verd 100'30 uuÍ
vooÍdet ze sliepen. De voJgende dBg &ff,ossing n8. de pannekoeken, De E-Eelektie veg en.

de D-selektie eÍin. Voor de !-seLektie eeí soortge1LJlí progrB!,rre, veel vöetbsl' z\ÍeEÍmen.

bingo en pannekoelcen. Donóerdag 13.00 uur vissel-e[ v{}n groepen, D-selektiegroepen Deer
buis en de Ei t/n É6 veer nasr binnen op IENS. OoÏ vooÍ d,eze Syoep geldt veeÍ hetzeJ"fde
els de andere gtoepeíJ, Veel voetbel, slapen op I,EIÍS, bingo,. psnnekoeken, en aflossing.
De leetste gïoe! kvsrB binnen op ytlidaÉ 18 o]ítober D3 t/u Dl+. Ook ziJ hebben het hele
prograElna doorlopen en best ,{eel P].ezíe,. 6ebad.
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Terugkijkend op deze veek heefb ieder een toch veeL plezier gehatl, dus zeher vooi herba-
Ling vatbeBr iE bet volgende. seizoen. 'Door'. laar het vol8ende feest, Sinterklaagfeest
voor de heLe F-groep op vrud.àg 29.novènber. Oe 18.L5 uur rÍsren.de eerste kind.eren 1n
de LENs-kantine-ianvezie, "iJ iarà"o beziggehouden aloor een vader en een'moeder die Sin-
t"rr,jr""Ii"a: es rnet aé',f,íadeier' zongen. iil:r.8. \o uur. krsroen'de -egIste 3 pieten, best
en6 ttrBaI oof nèèf spaníend.nant riaar bleef Sinterklàeis. Om-19.00 urir preciés'lira,rr Sin-
teítlees uet de hoo-fdpiet.'ilederen die nu denkt dat.sinterklaàs het'<tiuk heeft en vei-
Dig tiJtl heefb, had nu ééir kó-gÉ"-on[e]-1J k. -sinterk.1aas. Sing er eens op-zrn génak voor
zitten en, hàd voor e1k kinrl apart een aè-nmoetliging ofleen arirttig _betloeldè waarschuwing.
Ook had. Siíterklaas voor a1le LU,IS-kinaIéren éen kadootJe neegebracht. eD een'leldrere zak
net snoei?.. Vbor'alle }roertJes. en zustre's; yaó et oór.."èo zak ret.snoe!. Àt eet'8,f heel
gezell.igl' Ook 2 menèen van iHrt§ nocbtàn biJ Sinterkleas konen, t..v. Plet Sinoen en
Joop Heine. Dit ziJn'2 kaniers van kèrelis tlie heel érg veel voor LENS doen. Is het u
ïeL eens opgevaLlen dat de hleealka.nbrs altiJd schoon ziJn en dat ve altiJd keuríg vitte
stÍepen hebben op de velden. Dit ziJn tvee vaà tle vele alingen die Piet Sinoen doet vool
LENS,..Veef schiltleryerk en tlEnerverk laten viJ over &an Joop Heine. Denk aan tle vands-
].en die de hele tribune beklatl hebleu net allerIei leuzen . 

(halverwege efgelopen seizoen)
Joop zorgde er Ín z'n ééntje voor dst atles weer overgeschiLderd werd. De tribune ziet'
e weer goed uit,.ook zil kregen een kealootJe ven Sinterkla.as, ik heb niet alurveE kijken
uraar bet 1s geen autootJe geveeet (pvoost Jongens). Even adeuhalen en op near het, 10
landenspel. Tieu lantlenspel e1J-e E-klasserg zeteralag 21 decenber. Alleen de voorlerei-
dingen voor alit Epef waren aL heel leuk. 0p vriJdag L5 noveuler ziJn !Íe de hefe speur-
tocht aI gaan voorebereiden, daarna even naBr iie Sporb-o-theek öI[ te kiJken of ve aIles
konden huren v&t ve viLden huren voor 21 decemler, Dit is elleuasl gefulít. Toen op Jecht
n&ar oualers or[ te helpen die alag, heel vee] spontene reacties. 0p raanttBg 9 decebber
haddeb viJ een bespreking ríet aLl.e leiëers en ouders en ieóereen vas enthousiast. 0p
voensd8g LL tlecebber. veralen al,1e vf&g8en geuaakt voor de lenden vaar het spel J.engs
hv6D door , uloeders, En eindeliJk ves bet zover: 21 cleeeuter, vau de 53 E-klessers die.
ve toeb hBdden voÍeb \6 kínderen aaBvezlg. ZiJ hebben een speurtocht gef,open oI0 nooit te
vergeteb vanuít- het cLubgebouv zíjn r,e begonner. Eerst near 3e1gië: daar moesten Ju11i9
een kerstboon versieren. Íoen naar l,uxeblurg: gekke figureE van papier vouweD. Door naar
!ÍènkïiJk: tlear uochteh Jullie ÏiJ de Eifel-toren blikgaoieD. Ëven verder naar SpanJe:
bier liep een zv&Íte voetls,]piet en konden Juuie 10 [llbuten heeÍliJk voetbaLl,en. Vervo1

;I gens naar IJuilekkerland: hÍer gingeí Juuie koekbeplerr en kÍegen ook nog een zèkje snoeP
ï Dee voor onalev!íeg. Íerug naar Ita]Íë: d&ar verd het beroeEale toren van Pi6a.-spe1 ge-
,.; §peeId. En toen Griekenland: hier verd irÍtersertl de Sorbs de GrieX gedenst. In Oosten-
i riJb: verd tle funslaugrace gedasu. Even noor Neder]&nd: raden Esar, netuurlíjkll zak eD

i eietren lopen. Eh de Laetste !Íss Ebgeland: dlt lsnal !ÍeÈ toevallig in het I,ENs-clubgebou!í
.i en. daar !Íerd f,isb and chips geget.eB. i{ier hebbeu a1le groepen r+ÍeeÍ op eLkaar gevBcht '

en toen ierlereen r!Íeer op Í,ENS vas bebbeu ve Dog een bellonvedstÍij tl gehouden Bet Èf,g

!Íijs een val,klllan. goE voor de E-kl,assers die er niet v&rer, baaÍ vef sfgeb'eld hadden.
Deze verlÍep nj.et hel,elflssl, zoels ve ver!íacbt badder. De helft van de baLlonnen verdween
in àe bouen eR ven de andere hel,ft hebleo we.er niet Één teruggestuurd geXrègen. Goeder

raad is quur I en ve bebben besl,oten de wallgísu te verloten onèet aie n-kl-assers ' lourÍ-
nio EulsDan !Íes ge geLxkkiEe. rÍinna8r. Eet eBige neg&tieve punt ves dat het die d&g funk
geregend had. De kibdeyen h&atalerr dBsl' veiDig last v@n, líaar de ouders des te beer. Een
erÈtrs pLuirE o! de hoed vsD de ouders die hehen gehollen díe d€.É. En een extra specíele
pluim voor 2 rsoeders die 3 kvertier .Long een tafèl heÉben staon beva.ken voor J,INS (Ín .
de druiJ.regen) tervilL de loatste pLoeg allang gepasseerrl ves. I,ÍiJ racell !Íeer verder

, na&r zaterdag l+ Januari. Ol-iebollentoeÍÍooi vooy I'- E- D- es C-klassers. Ch 08.00 uur
, ziJn or 6 rnoeiiers op J,ENS ortr het besJ.eg te tÍI€,}íeE \Íoor ! B0o oliebo]leD. Leve de 1ol,

dachten vij nog heel optirdÍstisch, JIls eElllers verdeD gevultl l,et EeeJ, krenten, roziJnep,
eppeL eD gjgg. De eEBerg werdeD Le]íkeï varB, afgedekt biJ de verweruiBg neergezet. 0n-''

' geyeer 1 uuÍ daernB gingen lÍiJ lílJken, vant eÍ ooest gebokken vortlen. Grote paniek (het
ueeL vilde niet riJzen) eveB oveyleg eÍl t!Íee rBoedeÍG snel naar de Korlss,r en deEr \O paX-
ken oliebollemriÍ gebeald, vervolgens veer opníeuw begonnen. Dit lukte !re1 Inaa.r het zo

:laet, gevordeD dat de Í-klassers el ítsaí huis varen en eeI] Eedeelte ven de E-groep ook.
Dus de D- en.C-gÍoep koDden eteD T,ovee:- ols zí) \íí7deB. Iviet leuk vooÍ de F- en de E-

r gÍoep hè?? Maar ve hebbèn het veeï goed gerdeelrt. 0p voensdsg I Januari {eren dezelfde}
.Eoeders er veer en zíJn opnieuv ol.iebollen gaan bakken, speciBal voor tie Ir- en de Ii-

. gÍoepen, En dus kvar sf:.€s no9 op ztn pootJes terecht. P,s. bedankt ouders vooÍ het :

'begrLp op I+ jenuari, viJ baaldeD het gevoel det Jul,lie Eeer lletleliJtten hedden net ons on-
dBt het ]ukte 61s \.ÍíJ het uielíg vondeD voor de Í-Jeugd èBt, ze Eoesten vacbten tot I
Januari.
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,l+ qs.art ïat een gezeilige_ uiddB,8. Pre.ktiscl: de hele Jon6e Jeugd sleelde thuís en een
gedeefte uit. Dus verö et besloten een pÈrnekoektoernooi. van.te naken.'Vooi. de F- E- D-
en C-Jeugd verden er 68C pannekoeken gebekken door 14 noealers en l- vèd.er. L,ief hè? Al1e

1kÍndeien-die deze dag thuis speeld,en kregen na afloop pannekoeÏen en a}le kinderen die
uitspeeLden kïelnen er net hun ]eid.ers speciaal voor teru6. Al1e pennekoeken zijn tot èe
lae.tste 22 opge8aau dus nieuraqd is iets tekort gekoeen. ne laatBte 22 pBnnékoeken hebben
$e gegeven eàn de eerste groep d.ie de volgende dag. roesten trainen. Dus echt tot de '

leetste kruiEel rÍas aI]ës weg. 9 dege! 18.ter va.s het naandag 13 a,pll]. Eerst zou er op
voensda8 15 april een peasmiddag gehouden worden op LENS voor de hele Í'-Jeugè. Gelukkig
kïamen ve er op tijd achter dag 2 groepen van d.e F-Jes éen toelnooi hedden op Scheve-
ningen. Dus snel ia de I,ENS-krant gezet d.at bet niet op a'oensd.ag 15 aprif lnaar op Eaen-
deg l-3 april vas. Íederóen h&d het bliJkbear gelezen vant. er waren 34 tr'-klassers op

iffVS. Zlj gingen trainen on 12.00 uur tot J L3.15 uur. ïíerna onder de douche en toen
near Waterloo, IIíèr stond iets lekkers voor ze klaar gn iets te tlrinken. Hele leuke :

lpaasmandjes verden er.genaakt en ook hele.[ooie k]eurplaten gekleurd.. Wat' echt opvíef.
,was ae rusi in tle grodp, er uas er niet één die er eigènliJk geen'zin in had. Met rode.
tÍangetJes werd er geplakt, geknipt en gekleurd. Volgend Jaar d.oen ve mlsschien wèer eep

, speurtocht vooraf en gaa.n ïe d.e eieren zoeken in plaats van trainen. Als lastste de
sport-spel1etJ esdsg vriJdag J- meÍ L992. Wst zÍJn daar veel voorbereidingen in gaan zlt:
ten. Cp L? Jenuari zijn ve naar de Sport-o-theek ge86,an on er.zeker van te ziJn dat ve
aIle spuflen konden krijgen tlie lre wifden hebben (dit vas geLukt). Ergens in maart zijn

've de heLe zaek Bsan uÍtverhen o,a, tlet hele veldgebeurerl en hcie'dat te combineien ua§
bet de foterij, de discotheek noest opgebouwd vorden. HoeveeL Eensen zouder ef kornen, "

dus hoeveel vlees uoesten ve in huÍs halen enz. KedootJes kopen voor de loterÍJ en een'
beetje bietsen bij een pear sponsors; ee&r goed! Eiiil rnaart b.teek det ve eL 12, kadoo--

, tjes badden vooy de ]óterij. En helben vervoLgens beéloten oE uet een voovverkoop van' loten te begihnen vanaf l- aprÍ1 (achteraf gelukki8 naar). 6 epriJ- is er gesta.rt Eret de
oploirw'vàn de discotheelr. Een paar uensen hebben ricb hier verkeJ.ijk een paer veken

.. lon& e'eu ongeLuk aah geverku, Eaa.r bet yesuLtaat vss echt f&ntéstisch vet ietlereen ook
heeft líunnen ziÈn. VriJèog 2\ april eeu bespre)ring bet eu.e ouders en ]eiders: iedeieen
had'er hee} vLeJ. zin ih en ook iedereeu vss eÏ klaar voor. J0 epyil Kohih&ihbedag 11 uÈr
veràauelen op LENS rnet een B-ta,l aen6etr, De LENS-kantihe veysiert, de bar net &],Ier er]-
oB en er&an kleor zetten, buiten bet terres versie:rt eh een gedeelte langs bet veld. De

loteríj uÍt6e?et, orl lB.Oo uur vareo \.re klaer eh zoter veigenóegd oIB ohs heen te EiJken'
I'Ieu korr er nu hog Eisgeau. l, hei; rÉgel), regen, re6en. Niet zottresr eeh buitie, hee'aet,
bukken plenste het de beÉe]'trit. Eveh vos er Ba.hÍek: de Sport-o-theek gébel,d of ve de

spuJ-len ruochteb boudeh tot mea,nda6. Dit Eihg hiet i.íent dte vaveB É1\íeer vÈYhuurd. }íe ,

hebben èe koppen bij elkaar gestoÉen eb íedecbt det \íe den boer ale zaaJ, in Boesten.
GroepsgeríiJs ziJn öe kindererr bet dÈ leidetrs noaï de zaa\ gega9;n eb hqbben d@ar 6pel.l-en

'.. 
gespeeltl YEn de §loxt-o*tlreek rlie geschÍht' vBren voctr in een za-sl ' Als er'een gÏoep te:
tru6.vas èr8,aiden lre É6n ronde ulet bet Íad ven avollbuur vooydob ale voJ,gehde groe! weer
\4eg, Eín&, Irrrrriddef,s va.yèn öe geuoedeyeu cok in de lifiNS-kantine rrÍeer ]edaard en he'b wè§

hee] erE gezeLlíg, Orrèer s z*ten slej,l,etJ€s te speleh of gevooh 4ezellíg Vot te kletsen'
sorffiige zelfs \íÍ)yen in tle tliscotbeek §e vinden. De discctheek gitrg om 13.00 uur a} open
ln Bfíatd v*R J.6.30 utrv. De BoffertJ eskra.sií vsn Gev&vd ÍÍeze vird ook heeJ. erg druk :
bezocht, door sonmige kihdeïen tot €-3 keer tpe, :tr,eay ze varen drrn ook heerlijk en bet'
tía.s ook heei. leuk ob noer te kiJken. De veergodeu va.veh ons ïÉer goed dezind vanaf i
Ih.00 uur k!Ía$ de ,aorl eev beetje bibberehd oÍJ .de hoek kiJken. Dug de barbecue kon aloor:
gaen Rou dat vil,de ev ook weJ, in' De 3Èt6 vJ-oog weg. Volgehd jear eens kiJlíeB of we het
niet eIleeo near meb saté kunnen doeo, rÍa.D t, ieclereen ís teleurgegteJ,d als deze op is,

; hoewel de karbouede en hanburgers tcch ook hee], lekker hÍBren. AJ, IÍlet al toch een hefe
gesJ.aagèe dag Eéworden, On 10.00 uur ïíaE het hele gebetrren a,fgelopeb en tlit klopte pre-
cie6 líet tle planning, Vercley vil ik ol,le ouèetrs en l,eÍdeus die elke keer weer lr}ee ge- ,

; ho1pen hebbeir, of bóreitt Yí&reh ob lree te he1Berl overdreveb hàrteliJk bedarrken. Het is'
heerlijk oE zoveef hedeveïker6 íedere keey veey ehthousieet te kriJgen eD veJ.e henden
tuaken iÍcht veÍk. WiJ boBen ook vol,Eend Jaar weer een beyoep op ietlereeb te lllogen doen.
A1le ba$en durf ik hiev níet të noeueu' barrg dat ik er ulsschíen éón oversla' Ook de
sponscrs vil- ik hlet verge[en. CÈrard Tieze uet ztn aolige poffertJes heeft toch de ;
hele dag op LENS gest&en r'\Íeer of geen veer". n'ree-lf.íck sport lnet veel kadooties voor'
de ]oberiJ, 2 sponsors die onbekend vil]en blíJveo. ook ïíet heel" veel hadootJes voor de

loberiJ, darnk,Je veI, En,dÈn Kleos en Corry valr Diehen Yan Groehten- eh Fruitlal,eis
It Ka.rreviel: ig het u wel.eens opgeva]"l-en hoÈvee} fvuit en konkormers, toua.ten, alpel-s
en sinaasoppels er altijd ziJn bii JeirgdfeesteB o! IJENS. i.



Fantastisth. Seirt u in de buurt van het Alnelopletn gaat u eens klJken, éLLes ziet er
praehtig uÍt en ook yerkopeD ze de neest lelkere rauvkost ss.laèeB , heerliJk en we hebben
de hele zomer nog voor ons. Deze s?onsors net Ea.roe wilde ik toch Yel heel erg 8raa8
.bedanken i Op 6 JunÍ giugeir lriJ nog rnet Bl+ kÍnd.eren naar Drievliet. Ook 3, oud,ers gÍngen
nee. Het nerd. echt een te gekke tlag en een hel-e leuke afsluiting van het eelzàen. Haar
ik Bee begonnen ben wil- ik ook Eee eincligen. Het I,ENS-J eugdfeko 1-ogo ziet u tleze keer
.r,oo!' het l-aatst Ín de l,ENS-Ievue. Zoals u vearscbiJnliJk a} neet bestaot dr! Jeugtlfeko
en ile feko niet .uéer.. Dit is sanengevoegat en beet nu evereroentèncomnis sÍe. Vanuit deze
'conmissie regelen ve nu aI]e eveneBenten, op IENS ' niet alIeen voor d.e Jongste Jeugd-
]etlen maa,r voor a}}e Jeu8dfeden en ook voor ale senioien. Dit betekent niet det-we geen
hulp nodig hebben, we1 ge,Bh }Ie kiJken dst het vat gerichter ie. B.v.: hul,p voor de
F-groep -. f-ouders, hulp voor de D-groep - D-outlers enz. Outlers tlie het LetÈ vinden om

biJ s,ndere 'aktiviteiten ook te hel.pen ziJn altiJd ueJ.Iom. Het is altiJrl tln:L op LENS

du6 denk nooit riJ bebben ze niet nodig. Rest "uiJ a1leen nog om iedereen een hele fiJne
vekentie toe te wènsen, en tot het vof,gende seizoen. AfsJ.uiting Jeugdfeko: Marian v/d
DoDck.
Evëneuentencounissie volgehal seizoen :
René v.d. §teen - ALbert l,Ítltenbuxg - Marian v.d. Donck.

Selzoen 1992/ 93

Het llJkt nog heef ver reg rèar toch beginnen over een goede viJf veken de eerste trai-
ningen èlueer voor d.e A-B- en C-J eugdselektles . Ieder JB'a Íeeï ls het een hele puzzel 'l

om de trainlngstlJden op elkeer ef te steBmen vent ledere tralner heeft ziJn el8en Í{en- ;

sen. Ook het fornereD van de seLekties ls een hele klus. He vlLLen de uitelhaleLiJke
rsefekties niet groter Lsten vorden den een spe]er of 16 à 18' Sosnige trainers gterten
,in eugustus Bet een grotere groep en brengen deze elnd augustus terug tot 16 à LB speler: ;

Andete trsiners gever er ale voorkeur aan ou dlt .dlrect te 'doen, Het af fèten valIen van
spel-ers voor d.e selektles is eeu heLe noeiliJke aaah, lÍte veL" vie nlet?? I{et is en -'

!b11Jft de keus ven de trstnel in ss.menspreeJí met de Jeugdko@lseie. De sef,elties ziJn'nog-ve1 
onder-vóoibehoud I goed konen tleinen! sÍbeLLen (sPoradlsch) a1s Je niet kan' l

goeè voetbelLeh en correct gedrèg zlJn oe heetpunten vèn èe tréineïs on te kiiken of, Je
de seLektle vserè bent. Zit Je eI Du ntet blJ probeer d&n vi8 het tr.reeèe elftel (zelfde
heetpuDteD al-s hlerbovsn) het 'rongel-iJkfi vob de trèi.ler g,en te tonen. Met andere voord.en
IeS Je er nlet zo maef. btJ neer m&oï ge de striJè een. Voor Ledereen 8e1èt echter ook

-vaor vol-gend Beizoenl uaak gr een beel leuk en gezeLl-lg seizoen van in vefk teau Je ook
. Bpeelt .

De trainin ti den

iXn de eerete tvee'm&èhden eLs ale veJden nög gïoen zlJh en het ],ekker fang ,Licbt Ís vil-
ller ve veel gsen traihen. SoDetge tï8.ÍbinEstiJ den zuLl"en e1-Laer oYerLapper ba&r we :

', hebben tlan. de }eschikklng over èe tleinlngsstrook en ever veld 3. Met een beetJe goede L

. ui} va.n eèn leèeï ooet hèt onderstaende tralDlngsscberre haa.lbas,r ziin. Medio septebber
'zuLleu ve, e.e.e. set de trsiners eva.lueren.
-MaalttlaE DlnsdaE
fiÍf ]8.00 uur E-selektie ïÈ:S- 18'00 uur D-setektie ,

I8.oo-f,9.1'uur'B-se}ektie}B.oo-}9.].5uurC-se1ektie
.19,1-5 - 20.30 uur A-eelektle ,. 19.00 - 2O'Oo uur lagàre A*B-C-ieugd

bcrhderdag
Ï71ööïÏo.oo uur lasere !*Jeusd
1-ï.30 - t8'lr5 urrr C-seJ.ektie

J.loengaag
13,30 - ]à.30
ru,3o - 15.30
xr,30 - 16.15
lï.00 - ]8.30
r8.3o - 20.00

Lrur
uuI
uuv
uur
uur

F-Jeugd
lEgere E*Jeugè
E-selektle
B-selektle
A-seLek.tle

Vri.t (lac
i6fi- ]8,00 uuï D-selektie
17 ,0O ,= ]8. OO lrur A*selelrtie
18.00 = L9.00 uur B-selektte
Zoals JrÈIle zien gaen tle A- en B-seLehtÍe drie keèr ih de veek trainen.
e.e.a. met evehtueel avoudverh eu rBet Je buls}Íerk. Dat uoet kubnen.

Begel dus het
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Samenstellinc van de aroepen

i Hielonrier yernefden ïiJ beÍ leeftiJ dskl-asse velke spelers er in tle seLektie zitten en

-. vefke spelers niet .1-
. A-klassers :,,-'Deze selektle is net-22 spelers nog vriJ xuiE opgezet. Einè augustus voralt tlèze groep
'teruggebracht aaat L6 à 18 spelers. !e ondexsteande spelers noeten zich voorlopig hou-
r den aan het loekverk vat ze ontvangen hebben van hun trainer: Peter Bos.

t A:99&k!&: I'. A]ladin, M. Arslan, A. eI Battioui, M. vè. Berg, W. v. Diemen, J. Habib,
iX. tien Heijer, M. Izendoorn, D. JongeJan, B. Krayenoorti, D. la.mers, H. Lut, S. líerencia,
:8. I.IsaEd., R. Nianat, B. Olsthoorn, W. Pierau, R. Sienen, B. val. S1uy6, P. Sroorenburg'
M. Visser, II. Vredeman.

De eeiste training is op rraaudag 3 augustus!!!
Niet in de ,selektie zitten: G. §kanat, f. Ekren, G. GuLpen, M' de Klerck'. '

JuLl-ie eerste trainin8 is op ditrsdeg 11 augustus. Jullie trainer is Arno v. Blitters-
uijk. Deze groep woràtr eind augustus uitgebreÍd met de spelers die terugkomen van de
A-selektie. ook trairleB de nidt geselekteerden tweede Jaars B-klassers uet Jullie mee.

-é-lu-assers

*r"Iilrr. bestoat voorl-opig uit 19 spelers. HeLaas zitten hier nog stéeds 6een kee-
pers biJ.. I.lij btÍJven zoeken. Doen Jullie mee?? Jul.l,ie trainer is Gilbert SteenviJk.

!-sel-ektie: M. Zoubai , n. vd. 3erg, D, Cohen, N. Degermenci, J. v. Dietren' A. ef Haddioul
M. Mot;- F. ef Haddioui, T. Heins, S, Hoefnagel, J. Houtnan, W. Klopstra' 8. v. Leeuven,

.i theiJer, T. ozd.eoir, L. SeBdar, Y. vd. Slek, P. vd. §teen, D. Weissenberg,- D. v: zutber..

, De eerste treining i.s op uaand.ag 3 augusttrs! I I

: Ntet Íh de selekuie zÍtten; G. Gil]-ard, P. Koo, J. Sendlfort, P. ZeemelJer. Jullie eer-
: ste traÍning is op dinsdag 11 augustus. Ju1lÍe trainer is Alno Y. B1ÍtterEwiik. Deze

, groep vordt éÍnd h.ugustus uitgebreid net de spelers dÍe terugkomen van de B-selektie.
,, Verder tra.inen oolí de niet geselekteerden A- en C-kLassers op èit tiJtlstip'

. g-k]€.ssers

I fo a"uu ]eeftiJd6klosse vas er een heef groot oanbod, DÍt betekent nogal vet tefeurge-
. Btelde spefere. Sedenk ïel det ook C2 een rede.liJlí sterk el-ftal- wordt. Probeer door een
r. positieve insteLling Ín dat eLfba1 te komen vant er zLt.ter, 20 spelers in cle sefektie.
' Jrr1tÍ" treiner Ís !'red Spa.

I

t

C-sel-elrtÍe: A, Akhabi , J. lluis,
J. eI HaddÍouÍ, B. vd. HëiJden,
ster, B. Koegler, n. Kor-fmèker,

De eerste trèiníng ís op dlnsdeg \ augustusll I ' t

IÍiet ib de selektie zit'ben: N. Afonso, E. Ak&r, M. 5rsoy, S. Esslail, M. Gokkaya' A.. Ha-
gedoorn, lÍ. Hoogxf,iet, II. Kaffa, It. lífopstra, F' eL Mesoudl , R. Meeuvisse, A. Nolten,
J. Pewirodikromo, B. val. Po6t, S. Ra)rhÍet, C. Sprockel, D. Tieze, R. VreeslriJk. Jullie
eerEire treining Ís op dinsdeg 11 augustus, We proberen ne&st Arno.v. Blitter§viJk, die
dan ook de niet geselekteerdeD A- en B-Jeugd tÍeint' een aparte traÍner vooÍ Julfie te
vinden. Det i6 echt een nrust met zor)r grote groep die nog uitgebreid vordt uet de spe-
lers die van de selektie terugko$en

. D-klassers
:' ook hier een rultu sanbod en deardoor vat teleurgeste]de spe]ers. LENS D2 vordt echter

ook èen redelÍJk sterk eIfteI. Probeer dat !Íe} te haten. In de selektie zitten 16 spe-
Lers. De trainer is tr'red v. DiJk. ': i

'D-§eleElig: N. Akkebi, J. BrittiJn. I,1. Diikgraaf! 14' vd. Dorck, I'. Gosni' J. Guenoun ''{: Hop, Í, Jozee, M, Kipp, P. Knorr:, D. Xoeg}er, B. KÍeu1er, M. Ï,utke Schípho1t' R' 0e-
med, D. vd. Steen; H. de Zeeuw.

De eerste tra-Íning i5 op vriJdag ? augustus, SeYoLgd door een extra trsining (fO.OO -
1.2.00 uur) op zoteÍ daé B augustus '
Niet in de sef,ektie zitten: A. Bharos, A, B1on, P. Bodaan, K. Bouali, K. Boual-i, S. Bui-
tenhek, K. Connor, P. Coolen, P. Dahoe,'F. Elkadiri, M. Elouerti, B. Ersoy, M. Essiad;

Ií
B
B

Drr,B.Ben , Í, Duran , K. Elakbí , Y. Ela.kbÍ , S. Gopie , j
ïeiuöriks, B. HerrewiJn, tr'. Kampfraat, I,. vèn tt Ktoo-
I,Íiamat, Il. Peek, J. Pronk, A. Sen, S. Venema. :

i
t
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, J. eI Hatldiouí, K. I1iev, E. Kisi, M. LeÍilekker, B. Nolten, M. Poot, K. Rsutusnansingh, .'A, Ba.nhiet, D.-na.I[khelavan, D. de Xoo, R'. de Roode, D..Eoos, C' de Rooyt N. SÍI1s'kuB t'R. Stastre, R' vd.' To1, I[. ToPuz.
-Ju]Lle eerste training is op tionderdag 6 augustua. Jul-Iie trainer i6 Fred Grens die vord' ,

geessisteera door Marcel de Klerck en TooD noo8. Dat zit d.us vel snor. 0p zatel'tlag ,

6 augustus onderLing voetbaf. I

E-klassers

Deze selektie is net sLechts 17 speLers op dit nonent iets onder a1e sterkte. Dit kont
onalat rre in augustus nog eens goed viLLen bekiJken veLke slelers eveltueef voor a&nlrul-
l-ing kunnen ,n"6uar. Er komen dit keer weer vee] spelers over van de tr'-klasse en vis. de

op"n drge, kriJgen ve er nreestal nog ve1 vet E-klessers biJ, Zit Je Diet in ale.Eelektie
op dit morr"rrt naar !Íí.I Je wel heel gl:aa€ doe den heel- er8 8oeÖ Je best. I,Ile veet. Afge-

"!roX"o 
is net Theo lloefnagei, ale tritíner, on wat langer tloor te seLekteren d.v.z' dat

wà tot en net oktober nog viJzigingen in d.e tea,us tloor kunnen voeren zodat de sterkste
slelers ook in de hoogste tea.ns-korren te spelen. nat tsfiii-tg spefers beter (spelen '

oirder veerstand op huu eigen nivo) uagr ook de lagere teams (ook tle ninclere sPel-ers ont-
wikkelen zich dan beter onèat ze meer èan ale b8.l konen). r

E-selektie: A, Aldrabi ' B' tsrittiJn, L. Su}nan ' F- Daaraen, P. v. I'essen, J' Fiet's'
í firtrba\rít, R. Groos, N' HeideL, R' Keffa, B. geldrig, M. Oeme6, A. Oosterveer ' S' 0u-
frigb, R. Pocorníe, Chr. Schmits' C. SprÓckel.

Ju1]Íe )eginnen met ouderling voetbBL op zaterdeg B augustus. De tiJal volgÈ in ale eerste
L'ENSreuue. De eerste treining io op rnaandag 10 eugustuB.
Niet in de selektie zitten: R. Sekking, A. !ousta.ti., l{. de Bruin, z. EtbouJe.:oaí, v. vd.
Geest, o. Gok8ul ' D. Gunay, D. Hoos, R. Jansen, R.Kipp, B. de KleÍck, Í'. Kuik, -N' Muns,,

D. Nagtegsal, R. Neldlersan, Í'. Nezaroli, M, oosterveer, G. Petruc, J. tle Roode, !. de.

nooae, Í.. xuyters ' l. Strtri, 0' Sensó2, M. Singb, B. Sdees' M. Toke, D. Unnu, R' verhey '
M. vtl, Voort, B. Vreesuijk.

Jull,ie eerstd 1)rÉÍning is o! rÍoensd&guiddeg 12 a,uEustus o.].v. IÍaDs BuyLers. 0p zeter-,
, dag B au6rstus is eÍ vel alvast ohtteÍ}Íng voetbel voor Ju1}Íe' NetuurlíJk 6aan Juflie 1

' vaiaf begÍn septerrber ook veer om de veek op de maandagavond trainen o.l.v. Joop Groos;

F-klassers
BíJ deze gÍoe! geen selekt ietreiDingsgroep. Gevoon Elfe ea1 trai,nen op de voensalagniddag

o.l.v. de heren Bals, ter l,intlen en vd. Boscb. op woensdsg 10 eugustus beginnen I" I:oI
de eerste keer. l,íe veryochten: A. Arnoidus, 3. Arlofdu§, P. Baba, R. ten Berge' D. Bloiil '
B. Blou, C. vd. Bosch, A. Eousteti, M. Eoutier' A. v. Deventer, M. Y. Deventer, J' Dogar

L,. Droppert, M. Drosten, 0. Cokgul, Il. Hoogerheíde' L. Inmers, S. vd' Kruk' M'' Kuik,
M. ter tlnaèn, B. Netten' Il. leuver, V. ffeuver, B. Spiessens, R' §taat, A' Veeren, :
M. Vcnearo, S. Veraar, K. Vereecken, M. Voigt. r '

Jul-l,ie eeiste t,f{.!ining is op voensdeg l0 ougustus. Misschien op zeterdBg B augustus aI"

_onderling voetbal. Dat horen Ju1fie :nog.

Vergeten? ? ?

Sta Je nergenÉ t:.; of st,a Je er ve1 biJ wat volgens iou nÍet klopt reageer den even en

bef naar Pauf, vd. Steen, tel: 3970L5\.
I

leepgrg!IBiEigg
gok daar gar1n Ée volgend seízoen gevoon nee door. Ín eugustus maken ue hier veidere af-
spraken over ret de keeperstÍeineis en de keepers. Meer nÍeuvs volgt tlanook in àe loop

'IJopptÍainin

I

I
l

E

ook met de looptraining gaan 1Íe door m.i.v. begin septenber.
en Wim v. Bl"tíoger zu11en viJ veeÍ een schema voor de A-B-C-
MéeÍ nieuws dus eiíd augLstus.

erleg net tIé treiners
Jeugd opstelfen.
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Pasfoto I s

Van onderEtaantle spelers hebben ve nog geen pasfoto ontvangen: M. Apontoïei], J. Berno,-
diDa, A. v. Deventer, B, Ersoy, M. Ersoy en M. Venena.
Graeg z.s.rn. één pasfoto Eet nae.E op de echterkant opsturen naar PauL vd. Steen, ChopÍn-
straat f03, 2551 SV Den Haag,

KIedi terug

Helees helben ve ontlanks veel verzoekJes nog:-Lang niet aLle kLeding (shÍrtJes, broekJes,
treinÍngspalrken en tassen) terug ontvangen. 0p d.it uonent mi.ssen lre nog: '1

Van Al-: 1L I'ree Kick sporttassen Van Cl-: 1 keepersshirt Rustenburg
l+ voetbalbroekJes 

va.n Dl: I keeDersshirt rt Kerïelriel3 inl-oopshirts tr'ree Kick
1 trainingsJ&ck Free Kick L LENSshirt rt Karreriel

Van Al-,A2,81 en/of 82: Ven EL t/ra F5: 1 shirt Crainer'

1 GlashÉntteJ. BLoI[ shÍrt(bleuv)
l+ traÍningspakken Kro]
2 trainingslo,kkeh Blom I

L keepersshÍrt Colofort

Yan 81: 2 inloopshirts
7 tossen rt Boektje i

f:.Jt< thuis een6 goeè ín.Je kast of Ín Je Bportte,s of iets vs.n bovenstaande spullen biJ
Je in huÍs ]Ígt. Is het zo heeh het dan z.s.m. ttree naar LENS en Leg het in de adninistra-
tieka,uer Dlet een'brÍefje loet je na8u erop. Momenteel ziJn dus redeliJk wat sets hledinE
ihkoEpl-eet. l,ledio augustus hebben ,He het meeÈte ueer nodig. I.Ie rekenen erop det dan ook
aIles terug is,

Tot sl-ot

NatuurliJ} ziJh viJ nog nÍet hel.enaa] kLaèr voor het voLgende ceizoen. Er bfiJft altiJd
nog heel- veel- te doen. Geen probleem det vintlen viJ leuk. Het inyu]leD van de ].eidels ls
in grote liJbeh k1sar. VeelaL zullen viJ een beroep èoerr op alezelfde l-eialers al-s bet af-
gelopen seizoeu. UopelÍJk nÍet zonAer succes. 0p dÍt nobent Ís het vo]geos on6 nog zoe-
keh naer Leíders voor B2 en 93, laar gÉan ve in ougustus verder aan verken, Ileeft. u
interesse?? BeL dan gerust naar Paul vd. Stéen tel: 397015b. ,Daarneast moet ook de Juhg-
hul-p op zaterdag ingewltl vorden. NatuuIliJk rekenen ve hierbiJ ook veer oÈ de hulp v&n
de 'rhertle kerht' van afgeloBen seÍzoen. HuIp erbij is echter beslÍst nodig. Verder zÍJn
scheidsrechters ook altÍJd welkorr. Eind augustus/begin septenber vordt er een drie-
aYontlse stooncursus op LENS gegeven voor cl,ubscheídsrechteys. Zorn acbt personen staon i
hiër al. voor opgegeven. ook interesse in deze gratis opJ.eiding be1 dan even Arnold vd. .

Donck tel:]9Í6132. 0ver opfeidingen gesproken. Peter Bo§, trainer ven de A-6e1ektie,
gaat in septebber een kLeine tlaihers olIei tlÍng geven op LEI{S. Dít is bedoeld voor o,a.
de mensen díe zich olgegeven hebben voor de Ml-cursus van de bond (Daar horen we
noar nÍets van, ) en voor onze traÍners van de nÍet geselekteerden .Jeugd en I'-teams.
Zoa1s Ju}lie zien planuen gehoeg. Moe,r nu eerst nog l-ekker op vakantie, We hopen dat .

het voor iedereen een befe zonDige en gezeLlÍge vakantie voralt. Iedereen bedatrkt voor I
de hulp j.h het afgelopen aeizoen cn tot in het 6eízoen L992/1993.

De j eugdkorrmí s síe.
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Drrogristerij Parfrrmerie
SPORÏVERZORGING

Ook voor Tàto en Lo o
DIERENSE!-AAN 125
TELEFOON 070 - 3.'t5.47.59

P. ROODENRIJS
HORECA BROODJES EN APPELTAARTEN

v. Zeggelenlaan 314-316
Tel. 070-3901765 b.g.g. 3985660

VanderVelde ^'tYeemje ffir,fi!Íffi
i

t
t
It

II

Cobalhtraal 45
2718 RN Zoeterneer

Tel.: 079.610233

Sinaasoppekhaat 101. 109

2564 EN Den Haog
Tel.: 070.3254448'

Chinees - Indiscb Restaurant

.FONG §HOU'
Leyweg 53Ja - 2545 GG 

-Dm 
Haag . Tel.: 0lO - 3 2l '18 j7

070-321 2t 95

hfi+!k r*ffi
Free-Kicik qpoÍÍ

weimaÍstraat 343 - Den Haag - ïblefoon 363.61.25
(Tussen Valkenboslaan en Beeklaan)

YOORAI, UW §MRIII.EDING .

IXN§.I,H)HT IO% KORIING! !! !! !!

. Bloemenmagazijn

BEINKENSTnAAT No.6s:
DEN HMG :- TELEFooN 07G.3 45 í6 s6 - g 45 g? 33

A. Meijer

HOUSE OF SPECIAL SPORTS-
Voor de grootste sortering Darts en accessoíres

Edisonstraat 1 Den Haag
070-3603551 '';

,!
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BLONT GLÀSSEI§TICE
sinJs 1921

tíons'geun"tigd; - Oadn Hoàg*eg 32 te 's-Grounnltage
- Burg. ,.d. Vlààstraot 23 tn '"-Gro,t"nhage

(ru i tn e p aràn nrg nl n g n, hni d)

* 24 ur.rs"., -""t-".rd "...,ice 
voor lret hcr"t.ll.t ,ro. glo"Lr"rt

* woor fJw geslepen glasplatlcn ".r/.r[ tol"lblod.Ít .
* voo. [Jo, "i..glo" ".q. 

{ig,'urglas in vele sooÈen.., kl",rt".,
* 'oor fJw i".rl"renJe Leglazing
* woot {Jw tog.l*"..rrJ "r, 

g.lo.gd ,.iligh.id"gl-"
* .,oor IJw h.rdglu".r, derr.er, "r, p.riett
* gratis adviez"n en priisop§avcn
:t uit roo..-.J l"r"tL... cn tLuis L""otgJ
* enz. enz.. 

".,2..

È

t

-tEuro èport
LEYWEGS3Sa - TELEFOON0T0-3.66.í2.76

Leden korllng

Voor
al Uw
Sportkleding

FVSIOÏHERAPIE HOUTWIJK
Gespecioliseerd in hel geven von odviezen en poro medische

behondeling von (sport)letsels.

Dogeliiks spreekuur: 08.00 - 18.00 uur

Fysiotheropeutenr J.J.A. Zoutendiik en E.C. Purvis.

Behondeling volgens oÍsprook.

C.A. von Beverenplein 16, 2552 HT Den Hoog, @ 070-3973013

t]

H. t. CRAMER oNDERHouDswERKEN

LAAN VAN EIK EN DUINEN 14*A,2564 GW DEN HAAG

TELEFOON O70 - 3231422

Beton - Gevel - Balkonrenovaties
tl1

KANTOORBOEKHANDEl.

Vz\DqRT)
l{,

' Boek- en

Kanloorboekhandel:'
' Leyweg65l

Tel.:070-3297176

Dierenselaan 236-238

,Tel.: 070-3458944

? Wenskaarten
. Tijdschriften
e Rookartikelen 'i
. Staatsloten 'i


