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3564 EhI DEN HAAG

WEEKBLAD
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B. Frbsstraat 21 "
2552 CZ Den Haag
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VERKEERSSCHOOL"
,,PHILIPPO"

THEORIECERTIFICAAT óók 17 iarioen
LENS-leden 10 rïles cRATtS -
FAHRENHEITSTFAAT 266-268 t/o postkanroor

auto-motorijschool tel. 070 - 34S. i 1 .83theoiiecentÍum tel. O70 - 363.46.71
Voor inlichtingen: Arno v. Btitteíswiik l.
lnschí. K.v.K. Don Haag S3S31

Oploiding vooÍ: . -
AUTO: schEkel en automaBt
MOTOR: met ponoíoon
SCOOTER

SPEEL,; '. !
,ABONNEE.LOTTO

BIJ JE EIGEN CIUB
Eénmaal invullen, éénmaal inleVereh .

en daarna automatisch kans maken
op een prijs.

't lijkt een spelletje,
': 

,,totdat ie ,m wiàt
!!,

LÖ.ITj

ÍYSIOTHERAPIE
HOUIWI'K

Gespecioliseerd in het geven von odviezen en
poro medische behondeling von (sport)letsels.

Dogelilks spreekuur: 08.00 - 18.00 uur
Fysiotheropeuten:
J.J.A. Zoutendiik en E,P.A. Corer.
Behandeling volgens oÍsprook.

C.A. von Bev'erenplein 1ó, 2552 HT Den Hoog,
u 070 - 3973013

rlJohannissen
Drukt lette ijk alles.-,, desnoods in één dag!,

IEL. 070 - 354 11 39 / 355 oO Os , -
TELEFAX 070 - 350 5.1 12 ,: '.

Lens-leden 15% kortin I

KEIZEFSTRAAT 1 12
2584 8L SCHEVENINGEN

Auto-onderdeleÍi B.V.

Lulofsstraat 69 - Den Haag

Telefoon 3807148176
Telefax 384OO23
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ETLO}/T GLASSER\ruCE

24 uuÍs en wcckcnJ servic" "oor hct hu,"t ll", "". ol""L,""k
"o.' U* g"elcpcn 5lasplatcn cn/ot ràlelbtadcn
.oor Uw eierglas c.q. fiEuu16l"s i"."1" e..,tc" cn tl"","n
vooÍ uw isolcrEnde bcÉlazinÉ
voo' U* Logcl*c*,d "" 6"li.gd ".;l;gh.;J,gl", .
voor U* hardÉlaze. d"".e, ". p.i..
dÍatiB Àdviezcn cn pÍiisopÉavcn

"it ".o-aad lcvc;t"". crr tt'"ie 1",.'gJ'

sir:às L92L

h;s"

g

thans scucstisd; - oude HaasLes 32 te 's-Graocnhasc
- Bu,s. ".à. Vllcstraat 23 te 's-G,-;e"

. (Íu;meparho",s"los"nh";J)
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BEL 3807148/76 ', *

Auto-onderdelen voói de vakman 
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INIEIDING

'I
Voor ienand. zoals ik, die in de ve{voorbije jareu

elke rreek net een of meer anderen te zorgen had voor

de regelnatige uitgave van de IINSXEVUET i6 het nog

steeds een pfezierige ervaring elke week het blauw-

lritte nieuw6 te Eogen ontvangen.

Dan kont m\j r,rel eens de opmerking varr ene I'Íevrouw

Visser in geachte, toen z\j haar echtgenoot bij zijn

thuiekomst op zekere woensdagmiddag naaretiS zag

zoeken naar het €portblad en hem toevoegde:Beste Ean'

rrees rDaar gerust. Je l,en6je i6 er!
Zoa16 het ItLE{SJErr van nu zich manifesteert l,ra6 voor

m\j aaaleiding om de gebundelde 44 btaden \ai 1992-91

toe te wijden aan de groep samenstellera en verzor8er6

van ons weekbladleen sieraad. een goede club waardi8! !

EULDE en DANK M

P. J.
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DE LENSNXWE .

1i'íEEI(HLAD l'AN DE YoETBAI,VffiENTGING LENS
O5ste Jaargang nunner.. 1 , 30 JuIi 1"992, ,:#L** rl *lÍ * **ta rfll rÉ**tÍ n *** *lt rfat* ll í+t*l+***tftÉ**líit *à** * ***** tgl+tt * **|| *I Ítatt*ií ***t t*Ë !Í*fi.:{ï *+**tlÉ***,.,:.

Lv-en ben. tusSenstàÍrl oter onze velden. . .' . .
1

a)' 0nze .trainíngsstlrooF _Iigt er,ryeer perfekt. biJ (op rn.k1eiD stulrJe.na) en kan weervolledÍg'in gebruik genomen .vorden.

c

,.

b) Ons lloà fdveltl heeft: nog 'trust" tot 5 augustus, Een goede gresndt op "dit hoofdveld
zal- altijd. vel- tot de i lLustes bli Jven behoren,-hoevel d.è. gemidttelde uening hieioveriuiilt, dot, het Íeder Jear iets ninder, slecht }Ioïdt.
Ons 3de veld xxag vane! zoBdag 2 sugustus,lreer gebruikt r.rorden, en .zaI meer. gebruikt
gaan "vo:'d!i'ïoor.trsiningen.

d)- Ons 2de vé Id is rn; (trÍest) hoo fdstuk apart. 0p 2 december il!} krdgen'viJ het ver-
Iiexgende belicht dat dit veld al-s één der laatste sportveld.en in I s-Graveíhage ge-hiel gererróveerd zou lror d.en . VaD 2! april .af zou,er aan sewerkt uorden en op 22 Juli
zo-u' dit' spiksp1inteln leuve ve],d net. tlito ' drainage bespeeld kunnen vorden., Maar helaasgingen planning en uitvoering niet hond Ín hand. onze Gemeente rE -Gravenhage, DÍenst
W91piJ1,. Sector Sport en Recr,eatie, Afdeling onoyerdekte Accomlodaties besteedt zoiets a]-ti jd uit' ms.er b]Íjft uiteraslrd de eind.verantwoording houd,eh. we zulren U nietiastig vallen rEet een opsorming val a.lLe ellende, rnaor. zelfs ,.ale, eerder genoeade irr-stelling Eet de Lenge neaD heeft toegegeven dat er .nB,t fout gegaan is: Er uàrdt nu
al-fe6 aan gedaan dit vel-d-alsnog in prirnp staat.te brengeu; ElaaÍ dlt houdt o,a. iDOE
dat tot 12 -augustu6 hÍer geen gebruik van rnàg vorden genes.kt,

rYocht U al-s Ili\S-lid btj heL vandeleh oler d.e veiden denken det. dit toch veer treurig istroosL u d&n'met-_deze gedachter I s-Gr&venhoge uÍr'tIólgreeg Eport stad NB.1 vorden, mier:
-er Ís geerr geld(oltlians voor de amoteur spJrt) en

fj lU,, 
.B:.eh: 

.u.1""u,iler; ttÍe '"orà6àÏà"*t,ii d kunnen besreiten aan de sportvel_den .

)1'

, -, i'l-,

Ad Coret
BestuursLiè.

OI'FTCIEXL:
Nieuve l-eden.

t A,C.J, MÍltenburg, NS, 06-12-1955, HebgeLotaah 9BI, 25\! GG Den Eaa{!, teJ.: 321 3285
M.M_.f'. r.on Deyenter,_tr', 16-09-86,- VrederustLaan 83, e5l+3 SL Den Haa!, t"f, i66ó:gaF. Duran, C, IB-09-78, NeutonpLein 6, Zj6Z JS len Éaag, tet: 36Zff3ÍA.J,A. Tettero, Sezo, 2l--l-1-?0, Schependreef !l+, Z5\Z NH Den Haag, te]: 3661328A.J,J. iansen, Sezo, 28-08-?0, Otterrade. SO, Z5U+ JC Deh Heag, t;Ír 3673ig?P, Bos, Sezo, 15-02-59, Niey,endamLean 3Bl+, 251+? JT Den ltaag, iel: :6803Èe!'.v. DiJk, lbainer, FahrenheÍt straat 35, 2561 Dp Den Haag,-ie]: S6tl+Bfó
C. vfl. WÍfk, NS, Mahatme Gandhistraat 7-\, ?55p.po Den Haàg, tel_: 3972359Ïí. ven Ettinger, Trainer, Mel-is StokeLdan 592, 2533 Ep Den-ïaag, te: 3992603 tS.0, Cengiz, Seza, Q!-I1-69, Her oord 8], aSLL TL Den Haag
H.-ilLoh, Sezo, 2J-0l{-6L, Uezelrade, 25a, A5llL W Den Heag, tel-: 3212993J.J. Íie Boode, X, 3l-08-83, Marterrad.e 6I, 251+à JM Den Haag, tel-: 36T5098H.g.A. de lloode, Sezo, 06-03-63, Me.rtelred.e 61, 25t+l+ .IM Den Hae6, tet, S6?5098A.J.S. ven Deventer, F, L9-01-85, VrederustLaan 83, 251+3 SL Den Èaag, tef,: 3660S66D, Blom, tr', U-L0-85, WezeLrad.e Z5a, Z5\\ W Den Haag, tej.: 321A983
M. Bouzidj., Sezo, 1,6-11-75, Ms.x HaveLaarstraat 7r,, pt}\ pB Den Haag, tel: 3360?89A. Versteeg, Sezo, aB-03-60, VreeswÍ jkstrsat 26e,2r\6 CE Den Haeg
D. lloogendorp, -Sezo, 2L-11-69, BeLverd.etebos 206, ?l t5 {L Zoetermier, teJ-: 0J!-
,2o565

30i8
3019

.3020
t925
r.309
3009
SoLli
3015
30r6
3021
302?
3023
302\
3025
3026
3027
3028
3029

3030
3031
3032
2lrrj

V.ts. Reuver
K. nlakbi,
M.C. Boodra
M.R. Irnnrefs
L. R. Imneis
t. Droppert
M,I.A. vd.

, F,^05-12-86, G. v.d. Veenleen t[8, a552 HS Den Haag, tel: 3910399C, 1B-LO-78, G.J. von MarrevÍJklaan tal, z5:)? jM Den Haag, tel: 39733?2I, sezo, o2-o8_-73, TenÍersplantsoen 14,'2526 ltt Den llaagl-teI, SóírOÈi
,, Sezo, 12-91-0f, I,rijtensstraet J.l+l, 2525 VC Den Haag, tel,: 3803?09
,' r, 08-06-86, MiJtensstraet 1\L, a5a5 vc Den Haag, iór, SAoàtoó' 

-

, E, 30-11-BL, Niewendq!Èean 3BI+, a5l+? JT Den Haa!, ter: 36goS6à
Donck, NS, 1l+-02-50, Jen RomeÍnstroat 3?r 2552 KA óeu l{eag, tÀI: 397653e

3033
JUJ4
3035

-r-



r)

3036
t25'
3037
3038
3039
30)+0
3011
3Ot+2

30.1+3
aD?'1

?1?2
301+l+

301+5

30\6
30\7
30!8
301+9
1?84

30r3
3051+

3055
3o56
3057
2238
3o5B
30r9
3o6o
3061

S. de Gijt, Sezo, 02-05-T\, Straussleran '12, 255a MP Den Haag, tel: 32319?h
P.G. BiJIsna, Sezo, O[-Op-69, Stavertlenstrsat ].&7, 2573 DC Den Haag, tel-: 389i69b
P, Goedhart,'Sezo, 07-0h-69, Azuurhof 2]., 2?72 JJ Voorburg, tel: 38Tli3Z5
D;''v. Zutliém; B, t9:-gh-76, l{oóirstóàe' 'f7", 25\3 VN Den Haaà,-tefi 3àfZr6B1 

;:rr:t1:{'

M,M. La8erwey, Zaal, 02-06-59, Kikketstein b86, U.Ob AZ Ansterd.a.u Zuidoost .'.'
G. Gi11rard, 3, 03-03-ï8,_. Jan Ioneinstrao.l '12, 2512 KA Den Heag, te1: 3910850
P.J. KJ-onp, Sezo, 1!-01-6)+, van HalewiJnlaan 1!8, 2Z?l+ TS Voórburg, tet: 3l+?!612
D. Koegler, D, 08-12-81, tr?ans }lalshad e L59, 22Bz TÍ'RiJswÍjk, te]_: 39iZfO5
D. Petruc, E, 31-12-82, !íinkeLstede 30, 2r!3 BP Den Haag, tef: 366\b59
I{. Kooyenga, Sezo, 01-0J-62, H. iJeyerndnshof 12)+, 2273 ÍM Voèrburg, te1: 38692?)+t. Peek,' C, ].2-05-79, Het Zicht 73,-2518 AK Den ilaag .

B.N, Koegler, C, 17-05-'19, Le).}reg 1111, 25\5 Hc Den Haa,g, tef: 32:tZZ96
L,J.A, v.t. Kl-oost,er, C, a1-05-79, -Valthestrsat 1,9, 251+5 TA Den Haag
M. Kipp, D, L2-L2-80, L. v. Iueerdervoort 832, 216\ AS Den Haag, te]: 32301-BT
U. Lutke Scbiphoft, D, 09-09-80, Valkenloskade ]'09;2563 GR"Den Ïaag, tet: 3651+250
H.G,A. de Zeeuï, D, 15-10-80, Sosschestraat 1118, 25BT HJ Den }Íaag, tel: 350L6fl+
H. Í.reuler;. D, l-7-l-1-80, Konings'braat \2r, zrf, JIr Den Haag, tet: 3BOB325
M. Schuurnan, Sezo, 07,93-7b, J,C. v.at. tansstrasl \8,2552 II? Den Haag, te]:
39nó6'f . i,
6,4. claudemans, Sezo, 10*05-?1, Blaricumseple ín 68, 2rll+ ST Den HaaB, te].: 3106600
N. Degermenci, D, 23-09-76, Ruinenvoldtsttaat 67,2r\L pp Den Haag, tel: 366gt6z
B.W,J.A. RÍche], Sezo, 25-01-73, '/,d. ]íel-stradt 20,2525 BD Den Haa6
S.R. Veneha, C, 2l+-O'(-79, BossiDil,aan 36, Z55l MG Den Heag, tel: 3258191+.
It,V, Venema, Ft 31-08-81+, Ros5iniLaan 361 255L MG Den flaag, tel: 32igtg1,
D. Cohen, y, t6-72-'l'1 , Nunspeetlaan J6L, 25'13 GG lren Haag .

M.1. Hobib, A, 06-01+-?r, loosd.uinsekade tg, ZjT! BV Den Haag, te1: 3l+601+98 ,.
M, Ersoy, C, 12-0à-80, Het zicht t5B, z5\3 AB Den Haag, teJ_: 32935\2
B. Ersoy, D, 15-06-81, Het Zicht ]-lB, ZS\]3 Aï Den Haeg, tett 3293r+z
G. SteenuiJk, ïrainer, 0b-il.-69, Ií,ï,. Kinglean 79, ZrrZ pN Den Haag, 1s17 J)l1l42't
D,B- !Íeissenberg, E, O1-tt-77, ï. 3ïan,fsms.straat 137, 2286 I(E BiJswijk, tel: 39!53ïÍ
I. Dogan, tr', 16-C9-85, De Rade 52, 251+).+ JH Deu Haag, teI: 329U1b1
S.J.B. §arohé, §ezo, 11-0l+-66, Ool.narsunstraat 63, 25)11- CE Den Haag, tel; 3296382
A. nuijvesteijn, E, 21-05-83, ]l&vikhorst :-7, 267, hÍB Honserterdijk, te]: O1?\O-
31l+03
R,P. vd. Toorn, Seza, 12-05-60, Staribgka.de AZ, 22'13 Fp Voorburg, telr 3BT32t6
R.J. vd. Heyden, Seza, 02-10-66, Oude llea€Íleg JBfe, 2JJ2 CJ Den Haag, tef: 368l+031+,

'roql
, 112]

Adres vi,'izisinc
-?999 J, v.d. L'ubbe vordt VlierbooDstraërt 303,
1609 A.G. l,Íornbar8 vordt ]liLdebrandstra+rt 1BB,

Donsteur

2351
3050
3051
3012

256\ JA Den }la&g.
2521+ YN Den Ha.ag,

E.V. o+ns, ockenburgstraat 1.!0
A. Fuister, Dalveen 18, 25)+[ S

lli,l z islne Iridmaatschep

z\zL
283r
1àro
l-736
LééJ
0339
29o6
1l+90
28L:-
é1L5
L676
2\90
l-L0ï
?'t70
2\85
oL59
?83'

553 SJ Den llaag, te1: 3975559,
en Haag.ED

M,M. K. Osnan
M.E, Knops
J, Kouvenhoven
A,W. P. I(uypers
M.J. vd. Hoek
C , J, l,ipnan
B,J. Spaans
H,4. Kouwenhoven
L, M. Yal, Berg
L4, Keus
C. J. 0denkirchen
A, de Boey
M.lJ. Koelemy
J. Bekker
B.A. Tur
IL Frantzen
T.J. Massa

vordt
voÍdt
vordt
woI.dt
!Íoxdt
wordt
lÍordt
!Íordt
ríord.t
vordt
vordt
vordt
vord.t
!rordt
!Íordt'
vortlt
\.ror dt

Sezo
Sezo
Sezo
Zoal
NS
Sezo
Sezo
Sëza
NS
Sezo
NS
Seza
Seza
Seza
Seza
NS
§eza

.l
-2-



1238 A.ï. SchiJf
0?00 R. Bergenhenegouven
1609 A.G, Morrbarg
281-7 i. C. Heins
2593 .I. ï,amers
0T37 J.B. Oöenkirchen

Afvoeren

Yasar
de Boer'
vd. Be{if
de Kok
de Kok

SSSSSSÍJSSSSSSSSSSSSSSS
S SI]N]OREN ZONDAG , S
SSSSSS§SSSSSSSSSSSSSS§J
Cefe arHra LENS 1 t m

Dond.erda 6-8-l-992
Traj.nen LENS 1, 2, 3,
Zon -ö-l_

M.H, v. Croonenburg
N.J. v. Dienen
.I. Iuitelaar
C. A. .Bak]rer
f .8. Ilamcharan
?. Bosmarr
D. d.e ÍirÍ J ze
B. Douw
C. l.lolsheiner
II. V. Gons
J.J. de Bruyn
li. vd. Sluys
M. Pronk
R. v. Schaik
J.N. Iieststt ate
It. C. i)uyndaÍr
ljj. E. Knbps
Il.S, SoebÍ]rto
S. N, Jcgesor
Il . Pl'onk
R.T. van Es
S,M. Ni{unat .

W. lrÍahieu
fi. G. v. C&ppell-èveen
R.M. Juggo
P.. Sinke
I\'Í, dèn lleyet'.
C . t,. L,<;r!e
J. H iJ.6lersom
J . S Brugrlls.n
B. vd'. Berg
N, Uoo€fyl-iet
L. 'Ilonnet:
l'í. lii s sa
II. 0zcelik
W. \, d. l4eer.

vordt
vordt
wordt
l,ordt

, wordt
vo.rdt

Zaa!
NS
r,i b
NS
N§
NS

1.319 P.B. Bogisch
1396 M. C. val. Meulen
29!i A. )Iotebaart
0292 O. Köneniar:n
2?19 O. Huis

Lr37 P.II.J, vd. Zvan
29'f L c. du Chatinier

2559 A. Sasd.ogan
29rG D. d.e ltoode

2133 A. vd. Heuvel
2600 S. vd. Steen

4739 J. S. Brugrnan
2820 c. Groen

I866
?808

?7714
?-9to

?760
.-) I I

2998
299',1

2Tr]6
2001

2300
20011

2B6b
29rB
ir7L
1clJ I

ZJJJ
273\
a6L o
2r20
zLO6
D)7Í\
28.r.9
2666
?'r05
2975
2BL8
2983
2925
2c)íi ?

2736
?876

.\

i997 r. eI liaddioui

2558 Y.H
21i61 v. s
2199 D.H
2638 r'1.r,r

268T J.L

2959 lí. de Roode
2883 D, Ilooning
2ïl+? E,,T. Kipp
2B3B Il, Ar+-onissen
269d K. Azgaguen
2369 Í. ef llad.dioui
282! M. Nakari
29Clr IÍ.C. A1t,ÍnÍJ
2927 S. ivl, Al-ting
LB27 Ë. lau

3000 I'Í. Daniëls
L'.'(93 H. "öJ(deniz

2130 A. Cc.rst&nj e
2T09 lL . Blom
2Bl-2 A. vJ. de Bruyn
2BL1 P. A, viul .Íol,e
2639 P. vd-. Toorn

L{Cdecie l-ins
wil-len de volgende nicuve .Ied.en z.s..D. kontakt opriemen'met Ben OSse, te.f : S298353M,.Boulzidi, S: 8arake, S.; Cengiz, B. El.desouky en A. eI tíoebarok.

' rlj ': "

1 .00 uur LUNS 1
12:.00 uur LÏNS 2

Dinsd i1-B-1

- c, D. s.
- G.D. S.

{.l.

oekse Boys 1
oekse boys 2

-II:L9,00 uur I,ENS L
LËNS 2

2

J



Donderdas 1"-R-r 
oo,

L9.00 uur Trainen
19. 30 uur IENS l+

Zorrdss 16-B-1992
L0.00 uur VIOS
12,00 uur VfOS
l-i..00 uuï LENS 7
12. 00 uur A.DO 2
1l+. OO uur ADO L

DÍIsdas rB-B-1992
19.00 uuï ],ENS 1

LXïS 2

llqensdag 19-B-1992

ZondaA 23-B-r992
I,ENSL+2InstsllData
11.00 uur LINS l+

}1.00 uur I,ENS ?
L2 . 00 uur l,lilhelrnus 6
12.00 uur iíilhelmus B

Dins ? o 2

- quick Steps zat.z

- LEl'lS \
- TENS 6
- Adels.ars
- JJlJlrD z

- tE].ls 1

l-9.00 uur LENS 3 - K.M.D. 3

Dond.erd 2o-B-1
19.00 uuy LXNS 2

Vri j ctae 21:8-1992
19.00 uur LENS I

- Ioosd.uinen 1
- loostluinen 2

- Instel-] Data toerDooi BijsviJk

- InstaLl- Data

- H.B. S.
- II.B. S.
- LENS 5

- IT]NS 6

- Beker
- LENS L (zat )

- IENS 3

- IENS 1
- LXNS ?

1 ,30 uur trENS I
l-9 - 00 uur I,ENS 2

Woensda6_26:q-1992
L9.00 uur ------
Zate 2 -'J- 2
1 .30 uur SV r35 1- L2,30 uur EV r35 2

. Zonda( 30-B*1q92
_ 11,00 uur IENS 5

l-L. 00 uur I.,ENS 6
L3, 00 uur I,ENS T
Ll+. OO uur LENS l+

Zondaq 6-9-t992
LENS .1 t/m 7 competitie.
0psteLl-i useh sEzo

- n. B.s.
- H. B.S.
- n.K.A,V.V
- B.K.A.V.V

.13

.l+

LXNS l-,2 en 3 vordt door de trs.iner vast8estelè.
.r-rttq l+: v- vd. 3erg, 8.. v. KnijfÍ', F. v. IhiJff , M. Mctr'adden, s. are Nennie, F. sekeriK. VerkiJk, J. !íasserman, R. Wasserman, p. WÍttirnan, M. Keus, D. Hoogendorp, tl, deGroot, A. Vierling,
IE§gl r J. Bertens, J. Co1pa, H. Dietz, f'. Disseldorp, J. Gerritsen, W, HeiJnen,?h. IloefhegeL, G. Kenpermaa, N. Kouvenhoven, M. Reuvèr, R. noodbol, p. Schulten,F. Schuuman, C, Spoelstra, A. ReesÍnk,

!m! 6: X, v, Assen, A. BaI, A, Bitderbeek, G. Duivesteyn, 1,, End.lich, G. coosen,J. Ileyink' P. HeÍjnen, 3. Holt, G, v. Noort, s. nozena, R. scholten. ó. vd. velde,L, vd. Velde, H. Vernolen, M. v. Wassen, H. BuiJtelaar.
LENS 7: H' §dogdu ' n. vd. Boogaarèt, c. vd. Boogaardt; B. Keus, G. Mulder, F. sir-íakA. snits, J. I,íitting' M. Deu-rlo, M, Knops, c. Lipnan; J. Kouvenhoven, H. Kouvenhoven,A. v. Wijngoeralen.
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nAfschri
i,ENS )r

I,trNS 5
IENS 6
LENS 7

!'. v., KniJ ff
I.l. Ile i j nen
G. Duivesteijn
ï. Kc.us

tel: 389?1?6
tel:3U61088
te]: 01891-'í91+3
tel-: 360:l-511

- I.I,NS
- LENS 1?

ZZZ7,Z'/.ZZZZ'[,Z?,I,T,ZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'|,ZZZZ
Z IÀIIGS DE SPOÍ]íITN VA].I TE Z .I'I . ],ilDDEN Z,
,L7,'1,:T,Z,Z'1,'I,7,ZZZZZ'IZZI.Z'LZZ'I,ZZZZZ7,ZZZZZ7.ZZ'IZZ

Oefenprogramxrà zut. 1 en 2

!e!ci{oe. tl-8-:1994
1!.30 uuÏ LflNS j
Zarterdrg 15-B-199a
th.00 uur Juc 1
1.2 . 00 uur .Iac ?

1.1öen§; L -B-l
19.00 uur Nat:icrnofe }Iede.rlonden l-

. Nationa,_l.e Ned.er:l ouden ;?

Zat errlir

- Sohemen 1

- ï,ï]NS 1

- I,ENS 2

- Te Werve 1
- Te Werve 2

- LgN§i 2 ( zondag )

E. v. Drehnt

],DNS
],XNS

1
.)

2
I . 30 uur I.tr;NS I
1?.30 uur IUNS 2

Dirry{qs .25-8'7.992
1.9 .'00 uur Llijlï§ 1

Zaterdae 29-6-199?
Ll+.00 uu]' Vredenburch L
12,00 uur Vredenburch 2

opste].lingen ;

IjENS l e 2 vorrlen door d.e tt'o.inL.I, ve$t,gesteld.

VÀI,I HEÏ JEUGD].]RONT

===========!======

Àlgerneen kont&ktpel.soon :

De stal't

Paul- v.d.Steen, Chopinstraet 1C3, 2511 SV llen Haa,g.
te]: JpJ0I)tl . ]jij ge.en gehoor: Aruold vd. Donck bàI: 3g.l$32.

ÏervijJ. nog veel LEN$Ieden genietcrr van een vclveldie[ale v&kantie s.baèn de eerste triri-
ningen van onze ; eugdsel.elrt i el; al-r,recr. voo]' dc deur. Dit uioet ook veL o Boe{i vocr}ereid
aon de kompetr'.tie te kunnen starten. Dc cr':,nditie nroet op peil r,rorden gebïacht en rle teamsrnodtei uorde satne.ngestel<l. I,le gilan dearonr veel. trainerr e;r veef voetbàUen. 2619 ei:vooldat je zoveel ;rnogelijh er serieus oanr,rezí$ bent, ifaèh heb <Ie trainers ]|Iaar ontzei]tendlloeÍl-iik bij het bepalen van hun id('aIe opsbelling, voor de volledi€heid. vermelden Hi.j
no6uaal.s de sel-ekties en de niet selekt,i('s, Deze stönd.cn ooh al. in àe JoNc LEI{S. De
enige vijzigÍng is dat de nie'b Étésel.ektecrd.en }-klassers ?as op:13 auguÉituÍ] starben netde tlaining en er geen onderling voetb.l is voor D-il- en r'-leuga op g augus.bus i.v,nr.de velc vakanties.

tsii I,!lIr-S is het nornaal- dat er vordL a.tëlebel.d voor de trraÍningen als je niet kan konentïainen. Dce rlit'zo min nrogeliik lrilnt traÍnen is her:-l- belangri.ik, zekàr in de voorbe-reíding' Kan Je echt niet ber dun even af op IENS teLel,oon ; 
' 
r66rsrt+ vóór de trainj.ng

meb opgauf van de roderr.

Afbellen voor t:.ainin fien

De trai.ninsstÍ.'iden

18
19
20

Maar:daeï6;[t-
0*18, 0

19. 1

.00 uur ll-seLektie

.15 uur B-sel-ehtri ().

,30 uur. A-sel.ekti.e

DinsdlrA
16.30 - 18.oo uuï D*selek.tic
1.8.00 -. 19.15 uur C-selektie
19.00 - 20.00 uur' lagere A-B-C-jeu6d.
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Hoensdtrg
13.30 - 1ll.30
1\.30 - 15.30
15.30 - 16.\5
17.00 - 18.30
18,30 - 20.00

Donderdag
uuI
uur
uur
uur
uur

F-J eugd
lagere E-Jeugtl
E-selektie
3-selektie
A-selektie

1í.00 : l-8.00 uuÍ lagere D-Jeugd
17.30 - tB.l+5 uur C-setektie

Vrijdag
L6.30 - 18.00 uur D-selektie
1ï.00 - L8.00 uur A-sel-ekt1e
18.00 - 19.00 uur Il-sel-ektie

Ssmenqtellilg Yan d.e groepen

A-selektie: F. Alladin, M. Arsl,an, A. el" Bettioui, M. vd. Berg, W. v. Diemenn J. Habib,
E. deD HeiJer, M. lzend.oorn, D. JongeJan, R, Krayenoord, D. LaBlers, W. Lut, S. Merencla
B. Msaad, R. Niarnat, B. oi.sthoorn, W. Pierau, R. Rienen, B. vd, Sl-uys, p. Snoorenburg,
M. Visser, H. Vreden6,n.
De eerste training is op na&nilog 3 augustus!!l ,luuie trainer is: peter Bos.
Niet tll de sel-ektie zitten: c. Aykanat, I. Ekren, G. GuLpen, It. de Klerck. Jul]ie
eerste trainin8 is op dinsdag 11 augustus. JuLl-ie trainer is Arno v. BlitteTswiJk. Deze
gloe} vordt eind augustus uitgebreÍd net de spelers die terugkonen van de A-selektie.
ook trainen de niet geEelekteerden tveed.e Jaars B-kle.ssers met Jul]Íe nee.

E-selekt+e: M- Azoubia, n. vd. Berg, D, Cohen, N. Dege::menci, J, v. Diemen, A, eL Haddi
oui, E. eI Hadtlioui, T. I{eihs, S. l{oefnagel, J, Houtman, W. Klopstre, R. v. LeeurÍen,
M. Mattheijer, T. Ozdemirn L, Sendar, V. vd. Spek, p. vd. Steen, D. Weissenberg, D. v.
Zuthem.
De eerste training is op maandag 3 augustus!! I Jul]ie trainer is: GÍl-bert SteenwiJk.
Niet in (le selektie zitten: G. Gillard, P. Koo, J. sandÍfort, p. zeeueiJer. JurLíe eer-
ste training is op dirrsdag lL augus'tu6, JuLlie troiner is Arno v. BlittersvÍjk. Deze
groe} vordt eind. èugustus uitgebleÍd met d.e epelers die terugkonen van de B-seLektie,
Vercler tralneh ook (le niet geseLekteerden A- en C-kl_essers op dit tÍJdEtÍp.
C-sel-ektic: A. Akksli, J. Bui6, I{. Daenen, F. Duran, K. n}akbi, y. Xlakbi, S. Gopie,
J. el- Haddioui, n. val. HeÍjden, X. HendrÍks, R. HeïrewiJn, tr'. Kampfraat, L. van rt KIoo
ster, ts. Koegler, F. Korfnaker, l. NÍanat, L. peek, J. prouk, A. Sen, S. Venemo,.'De eerste training is op dinsdeg l+ ou6ustu6llt Jul]ie traíner Ís: Ilett spa. !
Niet Ín de serektie zítteh: N. Afonso, E. Alíar, M. Ersoy, s.-Essiad, M. Gokkaya, A. He-
getlooïn, Il. Keffa' n. Klopstla, F. el Masoudi, B. ],1eeuvi6se, A- Nolten, .I. pevirodikron
X. vd. Post, $. Ramhiet, C. Sprockel_, D. Tieze, R, VreesviJk.
.Ju11Íe eerste trairring Ís op dinsdag 11 augustus.

-D-qeJ.ektie: N, Akkabi
.I. Hop, T. Jozee, M.
med, D, vtl, Steen, H.

, J. Srittijn, M. Dijkgreaf, ]',l, vd. DoDck, F. Gosmi, J. cuenoun,
Kipp, P. Knorr, D. Xoegler, F. Kïeuler, M. L,ut,ke ScbÍpholt, B. Oe-
de Zeeuv.

De eerste.training is op vriJdaB T augustus, gevolgd door een extra tra.iniEg (1O,OO _
12.00 irur ) op ?atertlag B augustus. .lul.l,ie trainer is: I.red v. DiJk.
Niet Ín èe selektie zitten; A. Bharos, A. B]om, p. Bodaan, K. Bouari, K. Bouari, s. Bui,
tehhek, K. counor, F. Coolen, ?. Dahoe, F. X]kadÍyi, M. Eiouert,ii B. Ersoy, M. Essied,J. ef tíaddioui, K. r]Íev, E. KisÍ, M. Leidekker, B. I'lolten, M. poot, I(. Band.lanamsingh,
A. Bamliet, D. XamliheLalron, D. de Boo, R, de Rood.e, D. lloos, C. de Booy, n. Èifiahs,n. Stastra, n, vd. ?oL, N. ,Iopuz.
Jul-lÍe eerste traÍning Ís op douderds.g 13 augustus. Jul-rie trainer is Fred, Grens atie
vord.t 6geassÍsteerd d.oor l'larc el de Kl-erck en Toon Boos, o! zaterdeg B augustus geen on-
derlíng voetbel.

E-sg]eIlie 3 A, A.hkabi, 3. BrittlJD, Ir. BukEah, I', Daabeh, p. v. Fessem, J. triets,
E. Gombaurt ' B. Groos, N. Heider, R. Koffa, R. oeldrig, M. oered, i\. oosterveer, s. 0u-frlgh, 8. Pocornie, Chr, gchbits, C. Sprocke}.
De eerste tralning is op maandag l-o augustus. Jul-tie troiner is: lÍheo HoefDager.
Niet ih de sel"ektle zitten: B. Bekking, A. Boustatl , w. de Bruin, A. DuiJvesteiJn,
Z. Elboujamai, V. val. Geest, O. Cokgu1, D. Gunay, D. Hoos, n. Jansen, B. Kipp, It. tte
Klerck, f. Kulk, N. Muns, D. Nogtegaal, B. Naudpersah, F. Nazara1i, M. Oosterveer,

6



G. Petruc, J. de Roode, R. de Roode, T. Ruyters, ts. Sabri, 0^ Sensoz, M. Sin6h, H, Snees.
M, Toka, D. Unnu, R. Verhey, M. vd. Voort, D. VreeswiJk.
iul.l.ie eerste training is op voensdagniddeg 12 augustus o.i.v. IiÍins Ruyters. Aanvang
L2.00 uur. Op zaterclag B augustus is er geen onderLing voetba],

I:tJj.s§Srg'
BÍJ deze groep geen seiektietrai ningsgroep. Gevoon o,l-lemaal trainer op tle woe.nsdagmiddag
o.J..v. d.e lieren 3eb&, ter Linder, en vd. Bo6eh, 0p woensdag 1-2 augustus beginlten vn voor
de eerste kee} We verwachten: A. Arnoldus, B. Al'nol-cus, 0. Baba, H. ten 3erge, D. l31om,
n. Blon, C. vd. Bosch, A. Boustati, M, Boutier, A,'r, De'renter, 1,1. v, Deven'bÈ:r, J, Dogan.
L. Droppert, M. DrosteD, O, Gokgu}, Il. Iroogerheide, L. Iruners, S. yd, Kruk, II. Kuik,
M. ter Lj.nden, ts. NetLen, R. Reuver, V. Seuver, F. Spiessens, R. Staat, À, Veeren,
M. Veneua, Éi. Verusr, K. Vereecken, M. Voi6t,
Jullie eerste tïainÍng is woerrsilag 12 Ëugustus. 0p zaterdag B eugustus geen onder.Ling
voetbal-.

Vergeten? ?l

Sta je nergens bij of strr, Je er ve1 biJ vat volgens Jou niet klopt reageer rlan even eu
bel naar PauI vd, Steen, teL: 39701.5[.

Wetis trlJ <l/trainings i)rogralruna A-B-C-D-E- er: F-jeugti.

E]Í!aI datun aanvang tegenstsndeï uit/i:huÍs berrej.n/vel.d san,k.Lens

9.It5 uur
1ï . l-5 uur
18.30 uur

9. \5 uur

À-sel I
81 13
c] 72
D-sel- B

18.00
19. 30
10.00

oug
au8
aug
?.ug

10.00 Trairingsdag op I,ENS
,tD0 82 thui Íi
ADO C2 uit
Trainingssl,age op LIINS

v2
Zuiderpark

Saxlenkoms'bti den

De sarnenkonst ti j den vermelden wij naLuuri.i.jk niet vool niets. 0p dit 'cijdstip gaan de
leiders /traÍners net de groep richting k.l,eedIohaal of uit ued.s;t:'i j d, !li] je nog vÉrt d.rin-
kerr, vet i<.Ietsen, tafel-voetbalLen cÍ' flipDeren vcor vertrek d&n zal ;ie duÍj eérder ruoel;en
honen. Cp de sa,lenkomstti j 11 gaat de.leider veglll lrlie er dan no5 niet :is of wie no6 l)e-

. zig Ís hecft tla.n pech. Graag ieders medeveriing.

, Onderliug voetlaf: de or8anisrrtie
De konerlde veken zullen we nog reger,otig onderlÍng Í{at Saan voetba.Lleu. De reder} hier'-
voor is dl}t no6 It}ng ic.t aIle jeugdspel.ers terug zijn van vakanbie, De tearns zijn di::r
ook zeker no6 niet kompleet. Dasrliaast kunnen we ti.jdens de orl.derl:inBe wedstrijdell de
eiftal-len/teanns g,s.an s&nenste.ll-en zodat ve tijdens het seÍzoën zo mi.n ntogeli.jk hoeven te
schuiven met speler.s. Zorg er dtrn ook vcor dat je ?oveel llogelÍjk armr.rezig bent bÍj het
onderlinge vor':tbe1. 'Ieven proberc:r viJ op deze dagen de orgaDisatie rondom dÉze eLÍïrr.i-
len,/';earns konrpieet te kriJgen. We praten dan over ].eidels. scheidsreehters , vad.ers/rnr-'e-
ders d.ie voor dc thee/ll-imonadc lrillen zorEen t,Íj de thuiswedstri.l den , vaders,/moeders die
voor het wasser van de sponsorkletiing witlen zorgen(AL,l-l1,Cl,IJI,EI t/rn fir), Korto.n het
kunnen hele nul;tige da.gsn zijn aLs iedereen necwerkt biJ het cnderlÍng;e voetbal. loven-
dien zijn juilie met Je hobby bezig terwi.jl rle meeste verenigingen nog in de zoxnerstop
aitten, 0! 212 augustus speLen naast A1,E1.,C1,C2 u11e D (L), t (6) en r'(à) tears, tr-"r-
vi.Jt op 2)+ uugustus A2,ts2 en C3 hun eerste ve(lstrijd spelen. Daarna is heL ieder weekend
lrce" voetbai-Iler en in de oefenperiode ?,aI er ook nog veel doordeveekÍi gesleeld 6arln voÍ'-
den. Dit allcs om de teéÀns kl-a:ir tc hebbèD voordat de kolrpetitie gaat 'oeginnen op zatcr-
dag I september'.

lasÍoto I s

Van onderstaonde spelers hebben we nog €een paÍ;foto ontvs,ngen: J. llerr)&dilrs, D. Heins,
À. v. Deventer, ï. Ersoy, 11. Ersoy er M. Yenema. crErag z,s.m. é6n pasfoto met naam öp de
achterkant olsturelr naar PauI vd. Steen, Chopinstroat iO3, ?55L SV Den }laag,

I
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KIed teruÉ

Ilel-aas hebben ve ondanks vsqJ verzoekJes nog La.ng niet al.l-e kleding (schlrtJes, broekjes
trainingspakken en tassen) t,eïug ontvil.ngen,rOp dit molnent uissen r,re no6:

Vc.rr A1: l.)+ Free KÍck sporLtassen Van Cl: 1 keepersshirt Rustenburg
)t voebbalbroekJes {J TetcoshirUs (Duitslandï! )
3 inloopshirts I'ree Kick

. .1. trainingsJack Eree Kíck Von D1: 1 ïeepersshirt rt Karreviel
1 LENSshirt rt Karrevíe}

Van A1,A?,81 en/of B2:
:1. Gl.ÉIsh{Indel Btom shirt ( blauw )
4 trainingspckken KroL
2 trainj ugcpak-ken li.Lom
I keepcïsshirt ConÍ'ort
3l{eeuvisse Wuterbouv sti r-bs ( bLaun )

2 in:Loolshi rts
'f Lascen rt BoektJ e

Kiik thui§ cens Soed irr Je kast of Ín je sportts,s of ieLs van bovenstaande spuLlen bijje i.n huls 1i6t,. Ïs )reb zo neeu het dan z.s.rn. Ílee na&r IIlllS en ]eg heL in dc adrninistra.
tieko.nter let een briefje met je naH.nl el"op. Momenteel zijn ilus reclelijk }rat sets kloding
inltonrple(:t ' l,lcclio au8ustus hcbbeu ve heb lreeste w<:el nod:ig. We ïekenelt eÍop dut d.ern ook
a1J.es terug is.

Van EI t/m tr5: 1 shirt Cr:Írmer
l- keepersshirt van I.3

It_1Vun

B



IlE,liElt§R[WE
uuflkd uu ía r&baauaua
66sie ,1a:.rgang, nurutrer 2 ,' ' '

13 augustus L992.
LENS

étH'-,
\3i.h\
\àt.TÀ VAI\I DE FTEDAT<TIË

uirensre irrrlevenrenruiirrr kOpii : prnnndnq 2O.OO uuR iru lrer klubqebouw

Een lange hete zomer voL sportevenenenteD. l.re beblen kunnen genieten van T0P-SPOnT-
presta.ties tiJden de EK voetbal, een super-snelle Tour de trYa.nce 'en prachtige beelden
vanuit Bsrcel,ona. De vergeLiJking met het resul-tèat van LENS-1 is snel te trekken. Spor-
tiviteit op top niveau. En nu voor de votle honderd. procent het nieuwe seizoen inl De
elftaLLen ziJa weer ingedeeld.. De eerste trainingen zitten enÍeer op, net al-s d.e eerste
oefenvedstrii den. ALLe comissies ziJn veer volop beZig het elle LENS-ers naar het zin
te.. maken. Toch zie je tlan dat ïe nog nensen tekort komen r' zoals biJ de tsarl Kom op nen-
sen geef Je op en helpres mee, voortlat ÍÍe op eeD droogJe koEen te staan...., Un retlactie
is aangevuld net. A-Lbert Miltenburg, die sanen met Jan IIeins dit b1ad. voor U ss.nenstelt.
Theo Massa zal dit seizoen hand- en spa,n tllensten verrÍchten ten behoeve van de redactie,
Voor ziJn inspanni.neen van het afgelopen Jeer da!.ken viJ hem. ffet is onze bedoeling tlat
het uJ.terlÍjk van de LENS-revue lengza-Em ze1 veranaleren en hopeliJk verbeteren. Zijn er
mensen net id.eeen,, of wilt u ook mee denken, kom d.an eens maandagavonè langs en maak
een babbeltie net ons. UIÍ realactie heeft er ziÀ in on er èit jaar vat nooi,s van te maken,
maar heeft daarbij nog wa.t huLp nodig. Doet u ook nee? stuur uv stukjes in; positief of
negatief' ; ' 

uv Redactie,

I/ATV . HET EIESTTJTJFI

Het I$ieuve Seizoen

Nadat een ieder heeft kunnen genieten van een wel veröiende vBkentie in binnen of buiten-
land.' staet het nieuve voetbal seizoen ïeer voor tle tleur. GelukkÍg is het Bestuur er in
Seslaagd d.e selektie.te behoud.e! en vaar nodig uit te breitlen. Gezien het uitstekenale .

spel-ers materiaal- vel"ke treschikbaar is voor het hoogste e1ftaI zijn onze verwachtingèn
hoog gesparnen. (Kampioen 3e klasse???) Het tveede elftel za,I Da ale alegradatie onder
leiding van de nieuwe tr8iner ( Wiru Ebtingen) goed nee noeten kunnen draaien in de reser-
ve tveede klasse' Ten aanzj.en van het tlerde elftal wel-ke dit Beizoen nieuv van start gaat,
hopen vij op een goede inzet net de daarbij horende resuf,ts.ten. Het is ook de betioeJ-ing
een elfta} samen te stellen van spelers ondeÍ de 23 Jaar waaÍvoor er aaJrtrekkelijke wed.-
strijden georganiseerd zul-1en worden, dit met oo6 op de toekoEst. 3iJ d.e zateratag n-id.dag
afd. moet het ook beter gaan onder leiding van d.e nieuve (oude! I ) trainer. Wij verwach-
ten een positieve instel-ling en een goede op konst biJ d.e trsiningen. De jeugd afdèling
ffenBen lriJ ook veel sukses met &1 ziJn nieuue trainers, en Eet red.e1ÍJk goed. mate1.iaal-
zien viJ ook dear goed.e resultaten in de toekonst. Wie het LENS conplex é6n dezer dagen
betreed't ziet de resultaten van de ve$ichte onderhoud.s rerkzaao. heden. A1les veer per-
fekt in de verf, nog te plaatsèn nieuse doeLen op veld 2 en balleuvanger op veltt 3.
Na.nens het bestuur onze haxteliJke dank hiervoor aan aIl-e medenerkers nelke hun vriJe
tiid hiervoor beschikbar,r hebhen gesteld. Binnekort za1 eÍ begonnen vorden net ale aan-
leg van verl-ichting rontl veld 3, zodat tlaar getraind kan rortlen. oyer het veranderen.óf
verbouffen ven kleedkamers wordt tloor het bestuur nog nagedacht. Ten opzichten ïan onze
doelsteuing binnen 2 jaar tveede k-Lasse te kunnen voetba.lJ-en ziJn er financiële nidd.e-
Ien nodlg. Een ieder die een nogeliJke sponsor kent of Íeet, het ziJn voor een reclane-
bortl of een advertentie in d.e LENS-revue verzoeken wiJ kontakt op te neneD net het.
Bestuur. In het zel-fde kader heeft het Bestuur besloten het ks.ntine a.rsortiment per l-
september te verhogen met een nininale priJsverhoging. Tot sl-ot vi].ten rriJ elle nieurle
comlssies welke ziJn geforneerd. d.oor de informatie cornigsie veel sukses en wiJsheitt
toe vensen voor het nieuwe seizoen.

I-

i"



.l'"'* \ ..."\.jcrà i..1.: . ''. -.*. ., '' -..,, i ,r'.'.' "' 'l' .'-..1, i'i 
"', 

'
Àl1-eea, kantinemede$erkers ]eat nog te ienÉéa oyer; Zondèr Ïantinènètlewi:rkerà Ís'trLt écht
o-r,mogèHtr k U erke alag te voorzien van een. hepje en een diankJe..niertil-àààn 

"il #...--
vrieDdeliJk doch dringend beroep op een ieder wat tiJd beschiktaar te. villen stel-Len' *

voor -kantinealteDsten ," EeD . ieder dle. :belengstelling heeft. ksr . zich -voorj verderë ÍÍiforhà-
tie vend.en tot Bené v/tt Steen. YertrourÍen op uw all-er medeuerking gaan viJ hopelijk.rÍeer
e en\lbrui send' vogtbaLse i zoen .t_e gqnoet i:l.ra. -., I-j

fn MemoriBn ti ., ..

De'nieuwe Js.€,rgang van Ae tENs-revue begínnen net èeE ovèrlij densbericht is niet plezie-
ri8' Maar het is.vel, igoetl de d.oden. te.hertlenken., lJare vrienden vergeet nen nooit, Van-
daar.de nededeling.alat Leo Niessen op 9 JuIi 1.1, uit ziJn àsrdse 1even is opgenonen,
Het berÍcht hierover luidt: Gesterkt" dool het Secra.rnent van rde Zieken, hebben wiJ tot
ons uitsprekefiJk narier, tnaar net enonaè bewond.ering en respect yoor de marier wE erop
hiJ ziJn ongeliJke striJd iheeft gestietlen; efscheid noeten nenen in ziJn 65ste levens-
Jaar, van onze aierbare .broer, zvager en.oon reo ]tiessen. 5, ls.* géleden was r,eo in d.e
HeirnarstraatschooJ- niJn leerling in cle \e kl-eB..over ziJn 6edïag en oplettendheid Ís
EiJ geen edrel negetief puBt in herinnering gebleven. A]. heéI §auw wérd hiJ lid van IENS
en hiJ'is dat altij d. gebleven, Eerst a1s junio? trouw bezoeker ook vd,n de woensd.egrridd&g,
cl-ub, leter senior en tensl,otte niet neer speIend., EEs,r trouw aan l,EI{s. HiJ verhuisde
naar Rotterda.n, naar op 1 januari lflist. hÍj ziJn -sporyrieuden te vind.en in de LENStent.
In ziJn bescheidenheitl ïras l,eo 'èen fiJn mens. WiJ öeLen in'de droefheid van ziJn fprnil-ie,
tlie 1n het vele goede uit het verLed.en ongetviJfeld. echte troost zullen vinden, Moge hiJ

P. J.

In nenoriar Johan Melnesz 3' r, , ,í;";',:.-!, t
heer 'Meinesz vasop 29) jrir,i t" i,idïaËrr;oha.n r,rei;;}, 1.f- 

s3 : ;ïip.ïè"ti j d. overr-ed",. D"',
i a,renlang -veastril d.-secrreteris van. de zaterdagafdeLing van LENS. Door ziekte kon hiJ '''
deze 1ÍerkzEarlheden hefaas niet langer yolbrengen, naar d.esondenks bleef hiJ nauw betrok-
ken biJ d.e zeterdagafdeling. lJij vensen d.e nabesteand.en veel sterkte net dit verlies.

Na$ene de Zaterdagafdel-Íng

Van. oud.-LENS Lid René v8lx BeEneI'en zÍJn vrouw Marie]Ie oítvin6en wiJ het trotse bericht
vaE de geboorte van hÉn dochter LaurÍe Micberre; op B J'uni J.1. Nanens aLl-e LENS-ers van
harte^en veeL geLuk samen !

ii''
E+J ?rofee 1991-]-992

Aanstaande zaterala€i za1 na d.e wèdstriJd. LENS l -'FC Den Haag 2 (ADo-Den Haag) de E+J tro-
fee 199L-1992 uitgereikt vord.en aan de Bl,orieuze winnBar patrick puister.

Vakantiegroèten

De farnÍIie Spa heeft een prachtÍge kaart'uÍt de Eifel- gestuural, teruiJ]. Ricardo Tettero
sane! Eet Bienie yànuit een te varrn Margrat. de l,lar (Barcelona ) een kaartJe stuurde,;
Bedanht hÍervoor I

P.s. ÏJat bedoel Jè'net 'tHet is te ïarn. glo *ri t" .d.oenn,

BAR +í**nrÈ,,, BAX *r+Í* 3A.R .,. nn"*nrÍ 3AX: ' ' ***t* BAX

AEr het eintl van 'het vorige seizoen, hebben er ïeer een eantal batnedewerkers de beslis-
sing genonen om te stoppen net bard.iensten. Nu noeteD dÍe pLekken veer opger.uld vorAen.
Iíie voeLt zÍch geroepen orn di.t seizoen,.en misscbien ook de komend.e seizàenen, eep paar
uuttJes berdÍenet per rreek of per.neand te.doen. opgeven.kaD biJ René van den steen,tel: 070-3\55lll\ of gevoon blJ ile nensen die al achter de bar helpeir. Die geven het dan
wel weer dooï s,sn EiJ,
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Uitslagen zonda9,9 augustus
IENS 1. . GDS 1
LXNS2*GDS2
FrogrsI[a zate rdaq i5 t/m 30 eugu6tu6

l+-0
\-2

Zatelalag 1., eUgustus
l-l+.00 uu} LEI,IS l-

Zondac 16 augu stus
- FC Den Haag 2 VeId. t-

!2.00
r.\. 00
10. 00
L2. 00
l-1. 00

uur
ul].}
ullr
uuI
uur

ADO 2
ADO ].
vros 5
VIOS 8
LENS ?

DÍngdae 18 augustus
L 9.00 uur LENS 1
19.00 uur LENS 2
19.00 uur JAC

:- Lnns e
- I,ENS 1
- LENS à
- I.,ENS 6
- rtlEttqnS I+

Donderd.EÀ 20 au,qustus
L9.00 uur LENS 2 - Instaldata Toernooi Rij swiJk
Vrildas 2l- augustus

Woensdag ]9 augustus
L9,00 uuï.'LENS 3 - K.M.D. 3

19.00 uur LEIÍS L

Zondac 23 èuzustus

'' - Instaldat& Toernooi RiJsviJk

(u.oo)

- ,toosduinen l
- Loosduinen 2
-. _rms 5

- Beker
- IENS 1 Zaterdag

- TENS 1
: I,ENS 2

- r.,ENS 3

- HBS

- IIBS

- R.K.A.V.V. 13
- n.K.A.V.V. h

scheidsrechter H. Wiihl

scheidsrechter A; Uiterd.iJk

scheidsrechter L. Keus
scheidsrechter L..nog

LENS l- + 2 instaLtlata töernooi RijswiJk
1L.00 uur LENS I+ - HBS
11.00 uur LENS ? - HBS
12.00 uur Hilhe1mu6 6 - LENS 5
12.00 uur Hilhelnug B - IENS 6

Dins au stus
1 .30 uur LENS I
19.00 uur IENS 2

Woensdag 26 aueustus .

Zater

uur Quick Steps - LmlS 3

stus
I .30 uur SV r35 1
12.30 uur SV t35 2 '

l-1.30 uur TAC'90 l-'
ZondeA 30 auguetus
11.00 uur IENS , ,.
1l-.00 uur I,ENS 6
l-3.00 uur LENS 7
t4,oo uur ],EsS l+

scheitlsrechter n
scheidsrechter M
scheidsrechter P
scheidsrecÀter G

,n.
.I'ase
.J. val. Valk
.C. Gombault '

0psteLlÍnsen SEZO

LEÍS L t/n 3 rÍolden door trairer vastgesteld.
IENS l+:'V, vd. Berg, .E. v. KoiJff, l'.-v. fDiSlf, M. Mctr'ad.den, S, de Nennie, F. Sekerls,
K, VerkiJk, J. Hasserman, R. llasserman, 0. Wittenan, M. Keus, D, Hoogendorp, M; de Groot,
A. Vierling.

I
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LENS5:J'Bertens,J.Co1pa,H,Dietz,F.Disse}horp,i.Gerritsen,H..Heijrren'
Th. Hoefnagel-, G. Kemperman, H. Kouwenhoven, M. Reuver, n..Roodbbl,-p. scnriÍtÍer:,.":" ,,

tr'. Schuurman, C. Spoelstra, A. Reesink,

LENS 6: B. v. Assen, A. Bal, A. Bilderbeek, G. Duivesteyn, I. Endlich, G. Goosen,J. Heyink, ?, Heijnen, B, ïolt, G. v, Noort, S. .Rozerne, R. Scholten, è. vd, Ve1d.e,L vd. Velde, H, Vernolen, M. v. I,Iassem, E, BuiJtelaar
LENS 7: 1I' §dogdu, B. vd. BoogaB."dt, c. vtI. 'Boogaardt, R. Keus, o. tturder, r,. siriekus,A. sEits' J. Hitting, M, De'.Irloo, M. Knops, c. Lipman, J. Kouvenhoven, I{. Kouwenhoven,A. v. Wijngaarden.

Aqschrijven
LENS \: I'
LEIIS I : lí
LENS 6: G

I,ENS 7 : B

v. Knij ff
ïeijnen
DuivesteÍjn
Keus

ter-:389?L76
ter:346ro88
teJ.: 01891-?91+3
tel: 360151+1

Bii lroblemen: Kontakt persoon Ben osse, teI: 3298353, b.g.g. René Keus, ter-: 36015r+1.

BEIJANGRIJK I ! !

Aanvoerders bijeenkoast: 2lr eugustus a.s.!! Aenvang,21.00 uur,

Voor de supporters oI[ even alvast te noteren:
De ind.elingen van LENS zo 1en zondag 2 net dèerbiJ èe tiJdstippen van €.envang vcor d.ethuisspelende teans:
3e kLasse B taNs 1 Res. 2e kl-asse A (LENS 21. Vredenburch 1 ,00

l+.

6.

o

o

10.
f1,
12.

v.u.c.
Yerburch
llippolder
G.D.S,
Scheveningen
DelfÍa
n,K.s.v.M.
Quj.ck Steps
0. D.3. .
IEN§
D. S .0.

1l+ . O0
1l+. oo
1l+. oo
1)+ . OO

l-l+ .00
1l+ .30
11+.00
1)r , OO

1l+ , o0
1à. oo
1l+. OO

uur
uur
urrI
uur
u11r
uur
uur
uur
uur
uur
uur 1.

uw

10 .30
10. 30
10.30
11.00
l-1. 00
10.00
t_I,
10.
r0.
10'.
10.

uur
uur
uur
u1lï
uur
uur
uur
ultr
uur
uur

uur
11-,
12.

1

3
h

5
6
7
o

9
10

4.D.0.
Y. D. L.
liermes-D. V. S.
TENS
Alphense Boys
R. K. A, V. V.
Vredenburch
YEIO
u.D.tÍ.s.
H.M. S . fl.

R. V. C.

00
30
30
30
30

l-1 . 00
Aanvang competitie Zondac 6 septenbe " 1992

etitie amma LENS I en ï,ENS 2 le helfto
9-92 wC - IENS

LENS - Vred.enburch
IENS - D.S.O.
O.D.B. - IENS
LE\rS - Quick Steps
F.K,S. V.M. - TENS
LENS - Delfia
.3e Rond.e Beker/Ínhaalprograrrma
Scheveningen - LENS
LENS - G.D.S.
HippoLd.er - LEII§
LtrX{S . - Yerbureh
LEI]IS -.V.U.C.

tigging van d.e terïeine N (LENs 1)
v.u.c.
De.Ifia
Vredenburch
lippoLder r

Quick Steps,
n . K. s, v.M.
0 . D.8.

Sport,park rrflet Kleine Loo'r, Het Kleine l,oo I, Den Haag.
Mozartlaan te Delfb.
Jul-ÍalaentJe bij de Vredelburchweg te niJsïijk.
Sportpark rroud.e Laanlr, fngang einde Schoenmakers stra.at te De1ft,.
Nijkerkl-aan te Den Haag.
Sportpark rrPoLanent' te l,Íonster.
ALberd.astraat te Den llaag.

)

1?- O-O2

20- 9-92
)1- O_OD

. l+-10-92
11-10-92
1B-10-92
25-L0-92

1_11:92
B-r-1-92

L5-rt-92
22-tt-g2
20- t I -o,

IENS 2
VETO
I,ENS 2
B. K.A. V, V.
LENS 2
R. V. C.
ÍIerrnes-D. V.S, -
LENS 2
IENS 2
A. D.0.
IENS 2
H.M. S. H,
u.D.tí.§.

u.D.1,r.s,.
Itr}IS 2
Vred.enburch
IJENS . 2
Alphense Boys.
ï,xNs e .

IENS 2
Ii. M. S. H. :
v. !. !.
LENS 2
v.c.s.
I,ENS 2 -

INNS 2

l+



l.
f'írn

D.S

.l ,'::t- ; ..' '' r. .' .:
'Erasnusveg t/o de Schifdersgaarde te Deii ltaag. j t.-

í.

.0.
Scheveningen
verburcb

L'iseine
A.D.0,
R. V. C.
v, E.1,.0.
Alphense 3oys.
H.M. S. fl.
Hernes D.V,S.

L9.00 uur Nat. Nederlanalen 2

Zaterd.s.g 22 aqgUqLllr
1\.30 uur lExs 1
12.30. uur I,ENS. 2

DÍnsdag,25 axgustqg

Houtrust'reg te Den liaag.
.A.rke].ïeg 20 te PoeldiJk.

- I,ENS 1
- Ï.,ENS 2

van d.e telreinen( ï,ENS 2
Zuiderpark.
Sportpark "Prinses Ireneir te RiJswiJk.
Noordveg te Haterlngen
Sportpark t'De Bi;l-en", Atphen s,/a RiJn'
VrederustlaÈn te Den Hoag.
Sportpark. t'Hargat' , Schieda.m Noord.
Sportlaan biJ halte NZÏ, Maasland /Maas slui s .

ledensvaartweg te Den Haag. ..
Sportperk ttDe vlj.et" a.tl. Boshui-zerkade te Ï,eiden.
Sportpark E.d. Kastel,enring te Leidschendam.

)

v, D. L.
v.c.s.
u. D,I.J, §.
R. K.A. V. V

Het "nieuwetr LENS 7 Journsel
Ied.ereen zal Àier vaarschiJnliJk aan moeten 'wennen, naar in navolging van let tlageliJkse
EK-jorirnaal za1 er komend. re:.2óen één keer in de tvee weken een IENS ?-JournaaL in d.e

lENsreyue veràchijnen. De tedoeling is, d&t u via.dit Journeal oP de hoogte vordt gehou-.
6en van a1le biJ zonderhed.en rond I,ENS ? (raet op tvee n& ueest a.rnbitieuze el-fbal van I,EI{S )

Zeker aDbitieus, vant in navolging van LENS 1 (zon) gaan 66t viJ striJdep voor.prcnotie
naar de derde klasse. Bes. tlertte klesse \re1isIíaar, flaar toch.-...Het zal een hele k].us
'worden, naar als .ve net zijn al-Ien onze schouders eronaler zetten, 4oet het gaan luklen.
Helaes: aa,n het eÍnd van vorig seÍzoen Eoesten viJ afscheial nernen van eén aantal zeer
gewaardeerde nedespelers. nie spelefs zijn:
í. "Eesoluut" va. ierg - keeper-, spits ei "Enftant Terribfe" van toen nog I,ETIS B,'
J. Lamers - laatste mani vas zo resoluut e1s L. vd' Berg graag ïilde zien.
M.J. v. Dienen - RechtÉha1f.; was in staat om als tteen duveltJe uit een dooË.1e'f onver-
ï,acht bela,ngriJke doeLpunten te maken. -+

Jongéns heeL vee.L succes verder, Oyer tuee veken zaL ik onze nieuve aanvlnsten vier Stuks
a€'n u voorstellen' Tot d'an' 

René Keus.

7.ZZZZ7,7,ZZZZ,ZZZZ,ZZZZZ?,Z7,ZZZZZZZZZZZ7,ZZ7,ZZ
Z TANGS DE SPORTEN V3N DE Z.M.I,ADDER Z

T,ZZZZZZZZZT,T.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Zaf,erdag 15 augustus
14.00 uuï JAC'1
12.00 uur JAC 2

- IENS ]-

- I,,ENS 2

WoeEs ustus
i9.00 uur Nat.Neder 1erlden 1

- Te Werve 1
- Te Werve 2

- I,ENS 2 ( zondag )

scbeidsrechtér
scheitlsrechter

11. Za$E :
II. v, leeuven

scheidsrechter P. BasteinL9.00 uur LENS 1

Zaterd.eg 29 augustus
:-I. OO uur Íreaenturcn f
12.00 uur Vred.enburch a

- tE{s 1
- I,ENS 2

opstellingen vorden door ale trainer vastggsteld'

Eventueel- afnelden voor 1en 2 biJ J. BoeIena, t'e!: 3977273



t rranI VAN HET JEUGDFRONT alg.emeen kontaktpersoon:
Paul v.d. Steen, Chodnstraal1O3,2552 SV Den Haag te1.397.01.54

' Bij geen gehooÍ: Arnold v.d. Donck, tet 397.65.32

.lled.stri.1 d/training prosrarutra A-B-C-D-E- en F-J eugd

ElftaL d.atum aa'IlvanA tegenstand.er uit/thuis terrein/veld san, k.I,ens
A1

B1

c1

D1

E1
El- t/n
rL t/n

eug 14.30
aug 19.00
aug 18.00
aug 12.30
aug l-9 .00
aug 20,75
aug 11".00
aug 18,30
aug J.9. 00
aug 11. 00
aug 1ö. JU
aug 11,00
16 aug 12.00
16 aug 12.00

15
19

1"5

19
L3

1?
'lo

75
1'l
15
E6
I,l+

Boodenburg 41 thuis
DSO A]- uit
ADO 82 llruis
DI{O 81 , J thui s
DSo 81 uit
Voettalkamp HVB uit
noodenbu-rg C1 . thuis
Vitesse Del-ft Cl thuis
DSO C1 uit
Roodenburg Dl- thuis
Vitesse De1fb D1 thuis
Roodenburg E1 thuis
onderling voetbal op IENS
onderling yoetbal qp. IENS

Y2
v.Tuyll. sporttriark

v2
y2

v. tuyI1. sportpark
DZS/0ckenbuïgh

v3
v3

y, tuyl1. sportlark
y2
y2

.v1

13.30
1?.30(auto)
L7. 15
r.1. l+5

1?.30(auto)
19.1'
10.00, :
t7.\5
l-7 .30 ( aut o )
10. 15
t't.\5
10.30
1r.. l+5

11. h5

De opstellingen uord.en via d.e trainers beregerat op de trainingen. Ben je plotsering
verhindertl om te voetbal-len bel dan z.s.m. ef biJ pauf vd. Steen tef: i9?óf5L,

De cpstellÍnsen/efbe11en

Nieuve leden/open d agerl

De tr&iningen zi.jn begonnen

BiJ de B, D, E en.F-Jeugd liunnen wij best ncg ve] vat nieuÍn'e leden gebruiken orn wat rui-
ner in de spelers(ook keepers) te koEen zitten.'Dit is bestist noodàaXetilf omdat er in
het seizoen aftiJd we1 enkele Bpelels afvalLen. Binnenkort beginnen d.e scholen veer.
weet Je ienand neem hen dan nee naar de training. Een paar keer meetre,inen kost echtniets. Bovendiea hebben we voor de jeugd. van j t/z t/n 11 jaer op 19 en 2! augustus veer
de bekende open _d.agen op L!NS. Ruim 2000 folders zijn uitgegeven via d.e schoLen. 11e gaan
van 1\.oo t/n, J.6.00 uur trainen, voetbal-ren en penaityschieien net de Jongens. Ne a,fLooppatat en l-iqonad.e. Meak de jongens enthousiast voor IENS op school en in de bur::nt.

ook voor de niet geselekteerden Jeugd ziJn de trainingen weer gestart. Op 
' 
dinsdagavond.

veffachten re a1le spelers (A-B-C-) die niet bij de selektie zitten ,rn f9.OO t/; 2O.OOuur. 0p de voensdegmiddag trs.iuen de tr'-krassers van 13.30 t/nl th.3o uur en de niet ge-
selekteerden E-klassers van th.30 t/m 15.30 uur. De D-klassers die niet bíj de selektie
zitten kunnen op de donderdag terecht van l-?.00 t/m 18.00 uur. Komen hoor uant ook Jul-1ie ga.s.n m,í.t. 22 augustus *eer voetbaLl-en.

Keepers- kamp Frans Hoek

0p zaterdag 25 Juli noesten tiJ (Dennis Tieze en Arnolal Oosterveer) on kvart over negen
in zeist ziJn' Daax raren viJ voor een keepers-trainingskamp van 5 dagen, Na dat we
waren ingeschreven gingen lte nas.r de vinkel om nog wat nieune mateïiaal te kopen. IIet
r 8.s er flink afgeprijsd. o[ 10,00 uur noesten we in de sporthaf ziJn. Daar kregen ue
te horen ïet ve ongeveer glngen d.oen. l,Íe uerden toen in groepjes verdeeld, en je groeps-
.l-eid.er vercl aange$ezen. Daarna gingen we ons omkleden on met ale eerste training te be-
ginnen. 's- Avond.s kregen ve een film over keepers-teehlieken en uitleg Hat ve de volgen-
tle tl8g gingen doen. llle lagen dan ook pas on 1 l-a.00 uur j-n bed.. Moestea tle volgende dagve] !Íeer on half echt opstaan. De and.ere dagen zagen er hetze]-fd.e uit. r s-Morgens een
wa:ring-up, t s-niddags trainen (op naandagmitidag gingen ve zvemmen ) en 's-avond.s weer
fil-m enz. op de laabste dag kregen we een film te zien van de 5 d.agen. líe kregen ook een
beoorderingsr&pport eD certificaat Eet d.e hs.ndtekening va,n Menzo (hiJ is d.aar ook nog ge-
weest) nee naer huis. Volgend J aar vilIen ve er Lreer n€.a"toe. Het is echt om aan te ra-
den al-s Je keeper betrt of 'wiI uorden.

Dennis fieze en Arnol"d. Oosterveer.
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voetballen met ullie.
Het prograÍr-rma voor
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DE VOETBALVERENIGING LENS ORGANISEERT
.q t .,:-,i Li .t

TWEE OPEN MIDDAGEN
.VOOR JEUGD

:VANr 5% Um 11 JAAR

OP WOENSDAGMIDDAG í9 en 26 AUGUSTUS 1992.

Jongens die qratis eens kennis willen maken met de voetbalsport worden oP een of
beide woensdagmiddagen tussen 13.30 en 13.45 uur op LENS verwacht. Ons veld ligt
aan de Hengelolaan 600 tegenover de Hertenrade. Neem zelf wat sportkleding en

ul(, ".

, ,'tO ,

íi
- }l ,|

I spbrtschoenen mqe ( voetbalschoenen z\ niet verplicht ) wantwe gaan natuurl
{

tdezè beide m iddager.r ziet er origeveer

t

1!

í) Training
2) Wedstriidjes
3) Penaltyschleten ( een priisje voor de beste drie )

Na het penaltyschieten mooen jullie'douchen. Daama
staat er patat en limonade voor jullie klaar en kunnen jullie

en je ouders vragen stellen over het voetballen en over
LENS. Om ongeveer 16.00 uur is het afgelopeni " , ;,. ,.r l,: "-:! i Ë.1 -I. 1'.. ? - 

..

Í "= È

.1

Het meedoen aan deze opèh dagen kost dus nie ts. OoE verp licht het je niet.om liilite \'l .,t
woiden van onze vereniging. Natuu rlijk:mag dit,wel. Het is we ker.voqrs9 liomen dat'va

'uit een klas of uit een buurt samen bij-o-ps in een team z\n gaanendjes
§

riàcht vri
;* voetbal8,1 .. ,
| '.. ;':'.
\,,:1,.' ,,'

len na de en dagen. Dat is mo
Qelilk.:

op

I \..

l' il ,

{
..§-'Heb. je zin om te gaan voetballen of wil je gewoon eens een oÍ twee keer mee doen

dan gerust ,naar de open dagen op LENS op de woensdagmiddagen íI 2öril
"lt.kom

-augustus. t
'À t.i_-r;*'

**H{ib je'nu al vragen bel dan-even'naar'Paul'v:d:Steen telefoon-3970154, '"
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IIE tEil§NEWE
q,uiltnd um & Mlnu@q
66ste Jaargang, nu:mer J,
20 augustus 3.!!2.

VAI\I DË FIEDA,I<TIÉ
uirERsrE intevEnrenuiiru kopij : MAANdAq 20.OO uuR iN lrer klubqebouw

Vorige r+eek is het zichtba.ar gel'orden dat ook d.e red.s,ctie vo1 met plannen zit. Het uiter-
l-iJk van de LENSrevue verandert langzaam óaf zeker. De eerste reakties ziJn hoopvol,
viJ zu1len er beelist nee d.oorgaan u eJ-ke rrëek een prettig l-eesbaar b1ad. te presenteren.
De realatie heeft daarbiJ wel één vefzoek: lever uv kopy tiJtlig en d.uideliJk Leesbaar ia.
0nze typiste Diana noet vekeliJks Doeite doen om sorDmige ingezonden stutken te kunDen
ontciJferen. Eet noet tlus niet nod.ig ziJn voor uv redactie on op maandagavonal stukken
over te schriJven, Alvast bedankt I '

I/AIV HET E'ESTTJTJFT
De oefencamp8gne is in aIle hevigheitl ontbrand. Een groot aantaL sel,ekties bezoeken
daarnaast avond. aan avond. de veltlen on zich klaar te stonen voor de competítie. On het
gebruik ven ale veld.en en trainings st,rook zo effectief nogel-iJk te naJlen wi11en we enl{el-e
duideliJke afspraken Daken.net Seko - Juko - trainers en a1le spef.ers. Allereerst het be-
spreken van ons eerste ve1al. Dit nag uitsluitend. gebruikt word.en voor vedstriJd.en van
LEI{S zo 1 en 2 en voor Za 1. Jeugdvedstrij alen kunnen uitsluitend. gep}anal ï,ofden voor AI -
BI'en I s-morgens voor ale alLerkLeinsten jeugtl. .Antlere elftal-len dienen gebruik te Eaken
van veLd 2 en 3 voor hun ued.strÍJd.en. Trainingen van alle selekties alienen plaats te
vinden op het 3e veldl ZoaLs bekentl is het streven van het Sestuur om voor het invaLLen
van de vintertiJd 

"ond.otrr 
veld. 3 verlichtlng aan te brengen. Door bovenstaande afspraken

na te komen hopen we de kvaliteit van zoweL het eerste èl-s tweed.e veld acceptabel te bou-
den voor het spel-en van vedstriJden. Uiteraard is het toegestaan en word.t het door het
Bestuur zelfs toegeJuicht als er vriendschappeliJke avond$ed striJ den 8eorganiseerd uoralen.
Dit echter al.Ieen in zeer goeè overleg. Eet zou imeers sl-orilig ziJn a1s er op dezelfd.e
tiJd door verschillende el-ftall-en lrealstriJd.en gepland vorden op het vertichte 2e veltl.
IIoe een eI1 ander geregeld ke.n vord.en kunt U informeren biJ Juko of Seko. BiJ tviJ felech-
tige terrein omstantligheden vordt van een iede" vervacht het gezonde verstand. te gebrui-
ken. Een wetlstriJd of trainingspartiJ kan een veLd. voor eeD heel seizoen naar d.e hroppen
helpen. Voetbal niet op driJfnatte velden! Denk aa! tle alag van morgen. We rekenen erop,
dat bovenstaand duide]ÍJk zal zijn en veffachten ieders medewerking in het belang ven
alle lENsteams. ZiJn hier vragen over, dan. verzoeken vij U kontakt op te ne en net Het
Bestuur. Tot slot nog het voJ-gende: IÍet is inmiddels gebruikelijk dat er I s-,avond.s autors
gepaïkeertl worden op het patl lEngs het eerste ve1al. Dit is ten strengste verbotien! Brand-
weer, politie en G.G.D. [oeten probleen]-oos ale terreinen en klubgebouv kunnen tereiken.
Doe dit dus beslist niet neer. Het Bestuur za1 dit binnenkort trouvens onnogel"ijk gaa.n
naken, Fietsen mogen vastgenaakt vorden tot natler order aan het hek biJ het }-lubgebouw.
GeLieve'het kl-ubgebouv zéIf niet a1s fietsenstalling te gebruiken. Het liJken alleBaal
vexvelend,e naatregelen. We doen dit ecbter voor het belang van al onze LENS l-erlen. IJw

begrip d.aarvoor.
Het Bestuur.

OFFICIXE],:
Nieuse 1eden,;
3O6Z t'1. Uenariks, F, ].1--]12-],85, Jaarsvel-d.straat 201, 25\6 C\ Den Haag, té]: 3676269,
3063 J. Pronk, E, 06-01-1983, Ruimzicht 236, 25113 RS Den Haag, te]-? 3677'(68,
306l+ S, Fernand; A, 1?-OB-19?\, Valkenbosléan 9, 2563.CD Den Haag,
3065 E. silygi, D, l-6-0?-L98l-, ltidatenstede 33L, 25L3 Tz Den Haag.

lleea qpyqereL alq lid:
28?6 w. va.-lleerlseza)
290[ M.c. Aftine (n) o.F
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29
22

. Aftine (c)
, Huis (Zaal)
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0955.A".H. d.e Groot vordt Seza.

ACLreS1Il.l ZtglnA;

c3060

{... B.lqrq_yordt Dedemgvaertwe e. 9?5 , 25!5 DM Den Haag,
S,À.' claridèmans wórdt EtlekoÉsiiaàt t{ z>lS XE Den Haag,
!; vd..l ley.dgn wordt Perziklinin ?B; 2.56\.TW- Den Haag. p; , 1;_ .'Í"-::ir
Afvoeren aLs lid:
0'190
o2l+9
01a7
o796
2B9t

302? M.
2991 R.
3001 A.
302f 0r

!r

L.
J.
I1I,

J,
A.

C.H, Niessen
J. Jager -.
A. Verheggen'
B. Venrooy
Bernis

J , Barakí
Bouridi
EJ.desouky,
eï lÍoubarak
Cengiz '.

,Kort geLed.en ontving ik het bericht van overlijden van
Irlevrouï Johannè Maria Agens Stiefelhagen t,

in de ouderd.on van 85 ,iaar. -+ . '-',t rk\kende baar';a] in'í:. jn rrinaei jaleà, rrd ./Àni'è,. ,us van piet Stiereriralen ai" ,Èt -riJ
. dezel-fde gchool- bezocht. L8'ter. ti:ouwd.e ziJ uet'l'lil[ Haket, één van d.e citrírichtërs .van'

IENS, neef van onze eerste voorzitter Koos lIaket;, een prina I,EX,[SIid.
Na vele Jarén overleed Wijn"Haket eí hel&es ,óok de echtgellote van Koos llàket. Deze dïoe-
vige gebeurt'enÍssen verden e[ige JaÏen nadien gévo1gd. door het heilzane bes]-uit van
Koos en AnnÍe on tót een.hulrel-ijk oter tè gaan.-Zo geschiedde! " '
Mijn vrouw en ik tlebben hen t 10 Ja&r geleden opgezocht in hun toemalige voonplaats
Deventelen 7 Jas,r l-ater nög eens.in Diepenveen. Dat iraren in hcge mate plezierige ont-

' inoetingen. Maar dat is nu al-Ienàa1 voorbij, Koos overleed enige Jaren geteden, ik meen
.91+ jaar. oud.. En nu tunie . a, it
Van de lezers van de LENSreyue hebbén niet veien hen gekend. Toch neen Ík d.it artikeltje
te moeten scbriJven omdet tiet goed. is"dat LENS zijn vrienden niet vergeet. ' -

l4ogen zij.rusten in vrede: -': .

f" , -., P.J,,:.,:

fn menoriam

Vs,ksntiegroeten aau LENS 1.'I-

Wat is er verand.ercl . in tle epe1regels

Van Eilvard.'un borine ontvingàn' ve'een pracltigà, Laart van dó r6nipl6y''op'Curaqao, I
.trMooi veer hier.met een passaatvinAJe èn veel d.olfiJnen, tot gauvi,. ..,

Ook in het.komende. séizoen zÍjn er; r,eer eeír aahtal. regel§ in het veidvoetbaL gevij zigö.
De .meeste viJzÍgingen zijn bedoeld oÈ hét slel snel-le" tè laten verlopen en on spelbe-tierf tegen te gaan. Hierönder vcrgt in hét kort een uiteenzétting ve,n de wijzigiirgen:
1.. rndi€n ae 

-ial- 
'g>elu",o,lst door een speler. na"r 

' 
riJ n elgen cloe].nan. wordt *ouou=r.ura

Dag d.eze de bal niet meer met de hand beroeren. Doet hiJ Ait weli Oan noet, ait voreenbestràft met . een 'ind.ilecte virjö scnop. Iiierond.er volgen een aanta.r situa,t.ies -vaerbiJ
vérrnel-d woroi hoe'de seneidsreËute, àï;ri-i" rrr"à"i;;:-- 

--.. -,"-. - "
a) Een veidedÍser speera d;"i;;;;;-;i;"; à""r""rà"dieË"1'oi" zich buióen i,ét, 

"t."r""r,op-, gebietl bevind.t, 
-de_bal- 

toe. De doelveïhedigèr toopt net de bal "rn ,i,1n voeten het
stràfschopgebied. bÍnnen en raakt daar de ba] met zijn handen àan. Bes.Iissing: ind.irec-

. te vriJe schop te6en.op ale plaats waar de doelverclediger de bal net àe heàd arrraai.b,b) De doel-verderligér, tlie zich buiten ziJn strafschopgebied bevindt, ontvangt tle baL van-uit een door een medespeler genonen doelschop. HiJ neemt de bal met dè voeten a.an,dribbelt ermee het strafschop gebied binlen en yeryol,Eens raakt biJ de bal met.zijn
- 
benden aan, beslissing: -Índ.irecte - vrij e, schop tegen op de plaats, vÀar de doelverdÀdi-'ger de baL E'et de haEd aanraakt. ..

");;;;.;;i;;;;;"il*à"ï"i-ÏàJio"""st'net ce voet en de doer-veràeatlei par<t aaarna
de bar op, beslissing: indirecte vrije schop tegen op o. prààti-"àr;à; ili";;;il-ger de bal- uet de hand aanreakt.

d.) Een verd.edÍger slee1t de baL va.na.f d.e achterl-iJn naar ziJn d.oelverd.ed.iger toe d.ie op
de penattystíp staat, besJ-i s sÍng: ' iàtlirecte vri,1e schop iegen op de plaats ïaar d.e
doelverd.ediger de bs.I met de hand. aanraakt.

-2-



' . 'r' i ' '

., ,,e) ntaut vl-ak voor de doellijn de bal- door een verdealiger na een schot op aloel is èfge-
weerd. vortlt tie ba1 d.oor ziJn d.oelverdediger gevangen, beslissing: geen overtred,ing

" : orndet tle bàI niet doelbewust lrerd toegespeelal.'e) 
De doetvertlediger tlie zich buiten ziJi sirafschopgebied bevind.t, neent 6e ba,I 8,f 1ren' i een tegenstander' dribbelt vervoLgens ziJn strafschopgebied binuen en psJrt de bBL in-' ' ziJn handenj beslissing: geen overtredi[g oEdat d.e bal het laeitst door een tegenstan-

f) pg tal Saet na een correcte t8ck]e ll.a,n een verdediger op een begensts,nd.er rióhting
doe.Lverdealiger. Deze neemt de bal in ziJn hantlen, beslissing: ind.ien naaÍ het oordeel' van, d.e scheidsrechter het toespelen van de'baI op de doelverdediger niet bevust plaat;
vond, is er ven een overtreriing geen sprake,: g) De baL d.n.v. eén ingooi rechtstreeks naar de doelverd.eèiger gooien. Deze neent d.e bE:

. in de handen, beslissing: geen overtred.ing.
h) De doelverclediger gooit de bal. naar zijn verded.iger die de bal vervolgens terugkopt. in de henden van zijn doelverdediger, besJ-Íssingl geen overtred.ing.

.,' Ind.ien er, Daar het oord.eel van d.e scheidsrechter, doelbevust een tttrucrt vordt gebruikt
on de regel te omzeilen, dan naakt ale speLer zich berrust schuldÍg aan onbehoorliJk gedre6
voorleeLtlèn v8r. zorn truc ziJn: de bal opwippen en dau terugkoppen op de doel_man, b&l
,net. de knie naar d.e doelverdediger duven, beslissing; een officiël-e r,'aarschuving voor ale

.. belruste veLtlspeler en een vriJe schop op'de pJ-aats waar d.e speler zich op clat noment
bevond, ,_

2-' Een wrije schbp binnen het aloel-gebied. rnag d.oor (Ie verdedigènde pertiJ vanaf eLk viLle-' '-. keurig punt vorden genomen.

r 3. Een tloeltrap mag op elke uillekeurige pl-aats iD het doelgebied vorden genomen, onge-
acht s.an velke ziJde van het doel, de baI over de achterliJn Ís gegaan.

\. Indien tle uitrusting Yan een speler niet in orde is moet het spel voortaan eerstrrd.oodrt zijn, elvorens de scheid.srechter een speler het speelveld zal laten verlaten
om d-e uitrusting in ord.e te maken, Prattisch gezÍen betekent het dus d.at er gescoord -
kan vorden tloor een spel-er indien hiJ een schoen mist.

-,.5. Dgor.de bond. s,ongesteld.e scheldsrechteïs zu1'I-en Ín het vervolg g"# rrurku., nèt--rode
i. '." en- gele kaarten. Voor de rapportage van d.e cLubs op de fornulieien wiJzigt er óverÍ--

. gens niets. Scheidsrechters bIÍjven ook op dezelfd.e manÍer stls.ffen meLd.en aa^n Ae
bond..

6. Een 2e vaarschuving in één vedstrijd voor een speler noet tloor de scheidsïechter wor-
den aangegeven d..m.v. het toner van de gele kaart, gevolgti door de rode.

T. De §cheldsrechters zulLen strenger geen optreden tegen wangedrag eu tljdrekken. EenofficiëIe vaarsehuwing volgt onmiddelijk na het plegen van de vólgend.e strafbare
. hantlelingen:
e) lregtrappen vau dé bar na het geven van een vrije schop aan te tegenpartÍj

. b) te vroeg uit het nuurtJe toelópen bij een vriJe schop' c) voor de ba1 bl,ijven staan bij éen vrije schop voor d.è te§enpartiJ. ' r

B' T.a.v. de kledÍng vordt nog verueld. dat alfeen de zgn. ..vielrenbroeken in a.reifae
kleur p1s het broekJe van het tenue zijn toegestaan,

Zoals u ziet ziJn er veer een aa.ntal ingrijpende veranderingen in de spelregels aange-
bracht, vaarbii vooral d.e keepersregel in het begin nog vel nodige vervarring met zich
rnee zaf brengen. De StrX(0 verzoekt alle el-ftallen om in de konende veken d.e nodige toLe-rantie op te brengen t.a.v. d.e toepassing van dèze regel-s, ook de scheidsrechtels zuuen
nog uef eens een verkeerde interpretatie erop na houdea, Wij wànsen u d.esalnietternin
toch heel- veel voetbal-pfezier in het komeDd.e seizoen toe.

3

WiLlern van der Linden.



EVENEMENTEN KOMMISSIE kontailpersoon:
Rend v.d. Steen, telefoon 392.0í.S4

Javel, ook viJ ziJn weer met frisse moed aan een nieuv seizoen begonnen. Allereerst is denaaJr van Feko near Eko gewiJzigd. De reden nag duideliJk ziJn: binnen T,ENS Íoïilt tenslot-te niet alleen ge feest, doch ook nog meer ged.aan. AIs we iD het verleden kiJken kunnenÍwe opnoenen: de LENS Lente Looprr ; het rrklaverJ assen" ; dagje Drievliet en ga zo maar door.Wat doet nu de EKO? De eerste d.oelste]lin8 van de EKo is het koördíneren van alle niet-voetbal-aktiviteiten, hetgeen veór betekent d.at biJ een voetbal-toeïnooi d.e Juko of d.eSeko het voetbalgedeelte voorzi Jn iekening neent en dat de EKO sanea net die tetreffen-d.e konnissie het randgebeuren regelt .
Om ervoor te He,ken dat er niet teveeL alezelfde evenementen gehoud.en worden dient een toe-komsti6 evenement in overleg net de EKO georganiseert te worden. Dit overleg is belang-riJk want in de EKO zit ienand. die ook lid.'is van d.e Baïcoímissie en ook ienand. van deredèctie.
Het kan dus ook niet zo ziJn dat de EKo a.,e eveneynenten- a,]een orgs,niseert. Drie per-sonen zouden dat orxaogelÍii kunnuo ao"n. o*à"or- is tret atE6GrT ,,oààzÀt ri;r. dat 

. 
er bulpkomt van de betrokken koEulissÍe welke een eveneroent organiseert,

0m tiJd.ig de nodige aktie te kunnen ondernemen, alient àen plal voor een evenement en/oftoernooi vrosgti.i die kenbaar gemaakt te ÍordeE aan de EKo. Het verzoek on bijvoorbeerdvolgend'e veek nog even een tlisko te olganiseren ,i"r-L.- à"t- s""àie"iàï"u"n. De EKorvilvoorsl duideLiikheid in het dlchte bos van evenementen. rén ïan àË-ro"iirit"te en tevensbefangrijste onderdelen is nameliJk de barbezetting. De barcoumi"" i.;-;il graag aie vrij_viLligers goed laten rour-eren en àus niet steeds op dezerfd.e terusv*[en. Door uroegtiJ_dig te organisexen kan dit veLl-icbt ond.ervangen Horden.Tot slot: zijn er mensen met id.eeen en 
"rgg"JtÍ"", raat ze horen. De EKo is er voor heerIENS !

S€NIOR€N zoncJoI
UitsIa
LENS 1
LENS 2
],ENS 1
ADO 2
ADO 1
vros 5
VIOS B
IENS 7
Pro

Iloekse Soys
l-DO Den Haag
I,ENS 2
LEIVS 1
IENS ){

IENS 6
A}XIÀANS \

en varr het a veek end.
- Iloekse Boys 0-0

b--L
) -"1
ö -_L
2-0
!-3
\-5
3-l+

enma donderd.a 20 t/ n 30 ausustus
Donder dae 20 augustus
19.00 uur LENS 2 - fnstaldate toernooi niJ sviJk

- fnstal-d.ate toernooi BiJ swiJ k
Vri 21 au tus
19.00 uur LENS 1

Zondag 23 augustus

!insda

' LXNS 1 + 2 fnstaldata toernooi BiJsvijk
11.00 uur LENS 4 - HBS
11.00 uur LENS ? - HBS
12. 00 uur l,tllheLrus 5 - LENS 5
12.00 uur Wi1helnus B - IENS 6

(te.oo uur)
scheid.srechter I,. Keus
scheidsrechter L. Rog

tus
.30 uur LENS 1 - Belrer

19.00 uur LENS 2 - LENS l- Zet.
daq 25 a stus

2

4

Woens
uur Qulck Steps - LENS 3



Aqterdqg 29 auguEtus
f l+. 3O uur Stl t 35
Là.30 uur Sv '3,
1\.00 uur TACrgo

Zondas 30 augustus
1-1.00 uur IENS 5
LL , 00 ur:r LEITIS 6
L3,00 uur ï,ENS 7
1l+. OO uur LENS h

0pstel-1in sen sEZo

- LENS 1
- TENS 2
- rnNS 3

- HBS

- HBS

- B.K.A.V.V. L3
- R.K.A.V.V. l+

scheidsrechter M. Fase
scheid.sreèhter P.J. val. Valk
scheidsrechter G. C. GoubauLt

1
2.

L

LXNS 1 t/ttr 3 uorden door d.e traÍner vastgesteld..
LENS [: V. vd, Berg, E. v. KniJff, F, v. K]rijff, M. Mctr'edden,
K. VerkÍJk, J, Wassermarr, B. I{asserman, O. fiÍtteBan, M. Keus,
A. Vierling.

S. d.e Nennier' F. Sekeris,
D. Hoogendorp, lvl. de Groot

LENS l+ : F
TENS 5: H
IENS 6: G
'LENS 7 : R

v. Knij ff
Heijnen
DuÍvesteiJn
Keug

!E[§l r J. Bertens, J. Colpa, I{, Dietz, tr'. Disseldorp, J, cerritsen, W. EeiJnen,
Th. Hoefaagel, G. Kemperman, !1, Kouvenhoven, M. Reuvei, B. Boodbol, p.,Schulten,
tr', Scbuurmen; C, Spoelstra, A, Reesink.

lnnl 6: R. v. Assen, A.3et, A. Billerbeek, G. Duivesteyn, Ir. End_tich, G, Goosen,J. Heyinh, P. Heijnen, B. Ho1t, G. v. Noort, S. Rozema, R. Scholten, c. vd., Ve1de,t. vd.. Vel,de r H. Vernolen, M. v. I'lessem, H. Bijtelaar. :'
IEN§_-l.: 8. vd.. Boogaardt, C. vd. Soogaardt, X. Keus, G. Mulder, E. SÍliakus, A. Smits,J. Uitting, M. Deurloo ! M. Knops, C, Lipnan, J. Korwenhoven, H. Kouwenhoven, J. pronk.
AfschriJYen

tel-: 3897U6
tel-:31+6rOBB
tel-: 01891-1T9\3
teL:36015!L

BiJ problernen: kontakt persoon Ben Osse, tel_: 3298353, b.g.g, René Keus, tel: 36015h.
Belaneri ilÍl t I

Aenvoertlers biJeenkonst: 2)+ au6ustus a.s.!l Aanvang 21,00 uur,

Vamaf a. s . donalerala.A 20. 30 uur weer gelegenheid on te traitren voor d.e elfLall_en \ t/n .1 .
IndelÍng van de e1fta,llen 4 t/n ï volgendè !Íeek.

Lcrngs c)e s1cortren vcrn cJe ZIV| .lclclcler:

Uitslssen van zaterdas 15 augustus
JAC 1 .- I,ENS 1
JAC 2 - IEI{S 2

7-0
é-5

ProAranna zaterd 22 t/n 2) €.ugustus
Zaterdae ?? eugustus
lll . :O uur f,nt'lS f
l-2.30 uur IENS 2

Dinsdag 25 augustus
19.00 uur LENS 1

Zeterdqg 29 eugustus
Il+.aa uur Vredenbmch 1 - Lmits 1
12.00 uur Vredenburcb 2 -. LENS a

Opstellingen word.en öoor de trainer vastgesteLd.
Eventueel afÉelalen bij John Boerena, tet: 3971273.

scheitlsrecbter IL Zagt
scheidsrechter H. v. leeuwen

- LINS 2 ( zondag)

Te líerve 1
Te Welve 2

-5-

scheidsrechter P. Bastein

§\ §



ïndelingen van HVB-voetbal-LXNS ].

Eerste kl-a.s se A: SV BohemeI, LjNS, MV0r?2, BSC'68, Te Werve, DIIL, Rijsvijk, Schipluiden,
DvJ/Bizon en Ariston'80De Jagers, FC Zoetermeer,

ZZZZZZZZZZZT,ZZZZZ
Z ZAALVONTBAI 7,

L U b II L L b IIL b IJ L b L TJ IJ L

l,Iilzi ngen spelre 1s per l- .1ul-i 1992

Nieuwe s lregels
1. Speelveld:
- all-een strafschopgebied (oude doegebied)
- str&fschoppunt op 6 meter
- LO-EeterJ-ijn en vriJe schop-Iijn vervaLlen
2, Het aantalspelers:
- 5 spelers en ma.x, 6 wisselspelers
- de pLaats vaar de visser van sperers möet vorden uitgevoerd, is binnen max. 3 metersan beide ziJnd.en van de midtienlijn
- foutÍef Irisselen v&n een speler lrord.t bestraft met een vrije schop op de pLaats, rraarde bal- was toen het speJ- verd stilgeLegd.
3. De leiding van het spel: .

- de scheÍdsrechter houdt de speeltijd biJ
- tle secretaris houdt de stxaftiid bii en geeft.a&n uanneer een team, vaarvan een speleris vervÍJd.erd, veel mag worèen aangevu-Ld.
l+. Begin van het spel:
- binnen l+ seconden na fluitsÍgnaal.
5, De ba]. in en.uit het spel-:
- Indien de doelvexdediger d.e ba1 in zijn bezit heef! gekregen, dan dient hiJ d.eze bin-nen )+ seconden in het spel_ te bïengen
- de doelverd.edÍger mag in zijn eigen strafschopgebied. nimne]. de ba1 aanraken a1s d.ezedoor een ned.espeler met opzet naar hem toe woiÀt gèspeeId,
6, 0vertredingen en lrangedrag:
- 2-minutenstraf en extra straf van 2 minuteí
- 5-minutenstraf vervaLt
- 5 minuten nadat een speler difinÍtieÍ v&n het speelverd. is verwiJderd. nag zijn te,mHeer voxden aangèvuld
- indÍen een speLer opzettel-iik en op onregelmentaire wijze de aanval-Iende partij eenseoringskans ontneent, za] hij van het speeld.veld noetàn l;ord.en gezonden
?, De vrije schop:
- blnnen h seconden en ) neter afstand
- bal vanaf de zes-meterr-ii.n rèchtstreeks in eigen d.oer-, dan vrije schop J.,r.rnurur ,

' B.- De stréfschop : ' :' 
,

- ' op .6 meter vàor iet doel * -'"- 
-

- binnen à second.en na fluitsignaal
- sperers buiten het strafschopgebied. en op tenninste ! neter efstand van het schraf_schoppunt

9. De intlap:
- binnen l+ second.en en 5 meter afsts.nd-
- de speler uoet, voordat hij de bal, intlapt,, zich net één of beide voeten achter d.e zÍjiÍJn bevinden

10.De doelïorp:
- binnen l+ secontlen
- de doel-verdediger rncet de bal met één of beide handen met een Lrorp Ín het speL brenge!dit nag in het gehele speelveld
- ind-ien de bal, nadat ale doelverdediger deze ín het spel heeft gebracht, met opzet doo}.een med.esper-er naar hen toe vordt gespeer-d. nag de d.oèrverdedigËr in ziJn stra-fschop_gebied de bal nÍmmer rakeD
- ind.ien binnen het eigen stlafschopgebied de bar aangeraekt ï,ordt door een sper_er vand.ezelfde partÍj ars d.ie van d.e d.oelverd.ediger, dÍe àe doelvorp "Liu"""a, uoet d.e doel-vorp opnieulr genomen word.eD
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- aranneer de d.oerverdediger bij het nemen van d.e doervorp net de ba1 in ziJn trand(en)
buiten ziJn strafschoSgebied. komt, moet de doerworp opnieu$ genomen worden

11,De hoekschop:
- binnen )+ seconden en 5 D.eter afstand.

.Iulf;@ U_GDFRONT algemeen'kontaktpersoon:
Chopinstraat 103, 2551 SV Dén Haàg tei.397.01.54

Bij geen gehoor: Arnotd v.d. Donck, tel 397.65.32

VAN HÉT JE
Paul v.d. Steen,

Afbellen voor onderstaanale aktiviteiten a1leen bij pauJ_ vd. Steen (9?0111+). Doe dit
zo snel nogefiJk d.och uiterliJk de dag ,ooi aE aktiviteit voor 1!.00 uur, Bij geen
gehoor beflen naar Arnol-d.vd. Donck (397 6132). In uiterste nood. nog op de ttag zelfbellen naar LENS (3661311+) til iemand van de J eugdkosmissie.

WedstrÍ,i tiprogranu[a A-B-C-D-E en E .i eued.

nlftaL d.atum aanvang tegenstander uit/thuis terrein /veld san. k. Lens

c2

D1

22
26
2l+
22
26
il+

2T
?lt

A1

A2
B1

D1

C1

26
22
z.o

??
éo
22

?2
?6
22
26

26
22

?2 a1JE
26 aug
22 a.u6
26 aug
22 aug
22 aug
22 au8

aug
iiug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
au8
aug
au8
aug
aug
eug

13.15
L8.00
r-B .15
r.1.15
18.00 '

18. 15
10,00
10. 30
11. lr5 ( auto )
17. 15 ( auto )
18.15

B. L5
1? . 15 (auto )
10.15
17.15 ( auto )

B .l*5
10.30( auto )
9.h5(auto)

Jb . _L> [ auto ]
9.l+!(auto)

15.15(euto)
9.1+!(auto)

15 . 15 (auto )
9. \5 (auto )
B.l+5 (auto )
B. \! ( auto )
9 .00

t6.15
10. 00
15 . 15 (auto )
B.l+! ( auto )

14,15 ( auto )
B.l+5(auto)

aug-
aug
aug
aug
aug
aug
eu8
eug
aug
aug
aug

th-3o
19.00
19.00
r.2. 30
19.00
19. 00
L1,00
11.30
13 ,00
r.B .30
1g .00

9 .30
18 .30
i_l. 00
r.B.30
9.3o

r.1.30
10. 30
17.00
10. 30
16.00
10.30
16 .00
10.30

9 .30
9. 30
9'30

17 .00
10. 30
16. 00
9. 30

1.5 .00
9 .30

YCS A1 thuis \2
Sparta 81 thuis V2
Quick Al+ thuis V3
Katvijk B1 thuis ,,t2

Vred.etrburch 3I thuis " V3
Quick 33 thuis yz
KatwiJk Cl- thuis V2
HMSH-toernooi (zie kopy) Vrederustlaan
Quick C3 uit Sav.loh:nanlaan
Zoetermeer C1 uit Sp.park l,iest
Quick C5 thuis V1
KatviJk D3. thuis \2
DSO D2 uit v.Tuyllsppark f'Ztmeer
KEtr.ri jk D3 thuis V3
DSO D5 uit v. Tuyllsppark fz,tmeer
Katwijk D) thuis v3
Quick D6 uit Sav, iohmanlaan
Quick E1 uit Sav.IrohEs,nlB.an
GDA El uit .I,Ís.desteyn
Quick n3 uit Sarr. Lohmanlaan
GDA E2 uit Madesteyn
Quick E\ uit Sav,I,ohmanlaen
GDA n3 uit Madesteyn
Quick E6 uit Sav. J,ohnanlaan
Quick Ef uit Sav. Lolnnanlaan
Quick E8 uit Sav.lohmanla.an
Quick Fl thuis Vl
GDA F1 uit Madesteyn
Quick Fh thuis UI
RVC Fl- uit Sp.perk Pr.Irene
Quick I'! uit Sav.Lohusnlaan
BVC F2 uit Sp,perk Pï.Irene
Quick I'6 uit Sar.Lohmanlaan

D2

D3
D\
El-

ÍJË,

Eh
E5
E6
F1

P2

I5

r\
BIJZONDDRHEDEN:

-voor de opstellingen zie kopy hieronder
-verzaflelen doen ve a.ltijd op LENS. zorg bij uitwedstrij<Ien artíJd voor eigen vervoer:
auto(rnet je ouders), fiets, bronmer of strippenkaa.rt.

-kom aLtiJd. op tiJd d.u.z. op d.e tiJd van sanenkomst d.ie in d.e LEI{Sreyue steat verrneLd.
-de spelers van A1,BI,Cl,DI en El t/n Fh kriieen shirts via een sponsor, De overige
spelers moeten dus voor een eigeD LENSshirt zorgen. Veïder spelen.we in een geheel rdt
broekJe en geheel korenblauve kousen zonder strepen. Het originele tE{stenue is alLeente koop biJ sporthuis Free Kick sport aen de weimarstraat hoek valkenboel-as,D.
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Zorg dat je het hebt.
-Kan Je niet voetballen d.an is afbel-l-en verplicht.,zie voor bij zonderhedeD hieroyel
boven het wedstrÍj dprogra.una. Niet opkonen zond.er af te ber-ren betekent:
l-e keer strafl'e servebeurt
2e keer 1 vedstriJd schorsing
Je keer afvoeren a1s lid,
Laat het niet zover komen.

-roken, drinken ( al-cohol ) op LENS is verboden voor al1e jeugdspelers .. -,
-heeft ienend. vragen, probremen, klachteí??? Dó.t-kan maar briJi er nilt nee lopàa.SchÍet even iernand van de ieugdkonmÍssie aen. I,IiJ zijn er ieàere zete;dag en vergedereriedere maandagavo[d op LENS,
-hee1 veeL voetbal- en kijkprezier voor al,]e jeugdleden en famil_ie in het seÍzoen gz/g3.

B1om, Khal-id Bouali, p. Coolen, F. -Elkediri, M. ElouartÍ, K. Il-iev, M.Nolten, M. Poot, N. Siliakus, Irl. Topuz.
Leider: Ger Muld.eï

Bulonan' n' Groos' I' Karra' *' *t:ïà3;,',;rliïl;r*;-listerveer, c.

IrENS E2: A. Akkabi ' B. BrittiJn, F. Daamen, p, v. Fessem, J. F1ets, s, Gombaurt, N. Irei-del,, S. oufrigh, n. Pocornie. 'Leirler: 
??

De J eugdkofirtris sie

OPSTELI,ÏNGEN .

In onderstaande opstellingen kunDen de kouende weken nog ve1 enige viJzigingen voorkomelKijk dus iedere veek heel goed 'wanneer en in ver-k erftei je noet-spelén. Heb .ie vraaen.twijfeL je of sta Je nergens biJ bej_ dan naar paul- \'al. Stàen, tej-: 3 gl)l!,\.
IINS A1: woïdt door d.e trainer bekend geraakt.

leÍd.er: Hans Borst
LENS A2: G. Aykanat, f. Ekren, G. Gulpen, M. de Klerck + aanvul-Iing vanuit de selektie.

Leider: 'l?
IENS 81: word.t door de trainer bel(end gemaakt.

Leider: Gilbert, SteenviJk
LENS B2: G. Gi1J.ard, P. Koo, J. sandifort, p. zeeneeiJer + aanvullÍng vsnuit de selektie.

leider: ??

LENS CJ-: vordt door de traÍner bekenal gernaakt.
Leider: ïom Spa

I,ENS C2: E. Akar, R, Klopstra, A. Nolten, R. vd. post, R. Vreesvijk + aanvull_ing vanuÍtde selektie. Leid.er: pavoo Vreesvi;k
LENS c3: N. Afonso' s' Alting, M. Ersoy, s, Essiad, M. Gokkaya, A. IIa.ged.oorn, H. Kaffa,tr'. eL Masoudi, n. Meeua,isse, J. pavirodikromo, S. fia&hiet, C, éproct<ei, D. Tieze,

Leid.er : ? ?

LENS D1: wordt door de trainer bekend genaakt.
Leider: tr'red v, DÍjk

lsNS D2: P. Bodaan, s' Buitenhek, K. connor, M. Essiad, K. BandJenemsirgh, r. de Roode,C. de Rooy, R. vd. To1 + aa.nvulling vanuit àe selektie.
leid.er: Ilerman Bodaan

LENS D3: A. Bharos' K&re1 Bouali., p. Dahoe, B. Ersoy, J. ef Haddioui, !. Kisi, A, Bafl-hiet, D. Ramklielavarn, D. d.e Boo, D. ioos, I. Saygi, É. Stastra, '
Ieider: Toon Foos

IENS DI+: A.
dekker, R.

Lei-

Schrits,L,ENS EI : L.
e. Sprockel,

LENS E3: W. de Bruyn, Y. vd. ceest, tr'.
I!Í. vtl. Voort, B. VreeswiJk.
LIJ{S El+: n. Bekking, Z. Elbouj amai, D,
pels€r, F. Nazarali, M. Singh.

Kuik, N. Muns, M, Oosterveer, T. nuyters, R. SmeeÍ
Leider: Jan Mr.ms en Hans Buyters

Gunay, D. Hoos, X. Jansen, R. de Klerck, R. Nand._
Leider: Hans Bekking en Teun d.e Klerck

I



!I§g_Et! A. eL Boustatí, n. Kipp, D. Nagtegaal, J. Pronk, J. de Roode, D. Sensoz,
M. Toka, R.'Verhey.' - leider: Iríelis.Kipp
],ENS E6:- A Duyvesteyn, 0. Cokgul, G. Fetruc, R. de Bootie, B. Sabri, D. Unnu + aanvul_Iing. . , . teider:. ??

LIIIS tr'1: C. vd.'3osch, B. Hoogerheide, I,1., Kuik, M. ter Linden, B, Netten, n. Reuver,
S. Verear, K. Vereecken, M, Voigt,. leider: Ruud. Vereecken

LENS F2: A. Aïnoldus, B. Arnold.us, R. 31on, 1,. Droppert, I{. Drosten, S. vd.. Kruk,
R. Spie_ssens, R. Steas. Leider: ??

IEITIS I'3: 0.. Ba.ba, D. Blom, A. Boustati, M. Boutier, O. Cokgui, M. I{endriks, M. Venerla.
, Leicler : Dhr. Bloin

LENS Fll: R". ten 3erge, A. v. Deventer, M. v. Deventer, J. Dogan, L,.fnmers, v. neuver,
A. Veeren.' leider: Iluub ten Berge en lyenk. Veerel

-_ t

HMSHtoernooi voor LENS Cl
Een toernooi is voor een leider.altiJd. een goede gelegenhej.d on diverse opsteLlingen te
proberen. Fred (trainer) en Ton(leider) zullen dit danooh ga'an doen tegen-Docos, [uick,
HMSH en Sparta. Doen jul-lie near goed je best. Het toernooi is om j.5.30 uur afgelopen,
NatuurliJk is Íedereen bij de priJ suitreikin6l. De vedstrijden durel A x 13 mlnuten. VeeI
pLezier, De opstelling horen juLl,ie op zaterdag 22 augustus van fïed.

Het Psv-toernooi voor? ? ?

Op 28.- 29 en 30 augustus organÍseert PSV té Eindhoven een heel sterk bezet A-toernooi Ín
hun prachtige Bts.tlion ' Wat heeft LE:,IS dear uee te naken zul]en jullie nu denken. Nee,
uitgenod.igd om nee te voetballen ziJn ve niet hoeLel- we niet zouden rnísstaan tussen:
AJax' Anderlecht, Sarcè]ona, Bayer r,everkusen, tr'eyenoord, sparta, K.v, I,Íecheren en psv.
I'íel hebben ue gratÍs 50 kaartJes op de kop kunnen tÍkken voor de finaledag op 30 augustus
0p deze kaartjes vaLt nog het een en andere te vinnen ook:
-:100 gratis ks.erten voor de verenigÍng voor een vedstrijd van PSV 1 alsned.e het l-everen
van B ballenJongens bij dÍe te bezoeken wedstriJd.

-daarnaast ïorden er op de genu.Emerde toegangskaarteE nog een aantal priJzen verLoot.
Naast het bekÍjken ven d.e vedsbr{den Ís het ook uogelÍjk om op 30 augustus het prachtige
stad.ion te bekiJken.of om een bezoek te brengen aan dé pSV-souveniers shop.
Jeugdspelers tlie interesse hebben ou uee te gaan naar d.eze dag kunnen zich a.s. zaterdag
opgeven bÍJ PeuI vd. Steen. NatuurJ-j.Jk moet ook het vervoer gÀregeld 'worden. Hiervoor
vragen lÍij per deeLnemer een bljdrage Ín d.e kosten va.n r 5,-.; Dit bedrag uoet bíJ aan-
melding dÍrekt betaal-d vord.en. LeÍd.els en ouders die willen rijden kunnen zich ook zater-
dag opgeven. Zond.er vervoer Iromen ve er echt nÍet. NÍet mee kunnen tle spelers van C1 en
DI omdat zij op deze deg naar het RiJ swÍjktoerrooi gaan,

0pen tlag op LENS

op voensd.ag 26 augustus wortlt de tveede open middag gebouden op LENS voor d.e Jeugd. van
5l/2 t/n J-1 Jaar. Weet Je iemand d.Íe interesse heeft Eaak hem hier d.an op attent. l{e be-
ginnen om 1\.00 uur. Verzauel_en tusEen 13.30 en t3.45 uur op I,ms; !íe gaan vat traÍnen,
voetb&lIen en lenaltyschieten met bekertJes voor de beste drie schutters. Na het douchen(t 15.30 uur) patat en llnonad.e. De kostèu: niets!l!
NieuÍre Leden/keelers eezocht ! !

Echt, heel- echt vaar maar ve hebben echt nog vef vat B-C-D-E en I,-klassers nodig. Eengroot gebrek hebben \.re echt aan keepers. rn d.e B-klasse hebben ue zel_f6 herenaal geen
keeper en in de D-kLesse en X-k1assè hebben ve er echt te weinig. Voetballen zonder echte
keeper is een groot probl-een. Daarom nroeten ve echt net ztn aI]en al1es op al1es zetten
on keepers te vinden voor onze elftall-en. zoek op school of in de buurt en neem afs ;e
iemand. gevonden hebt hern maar mee naar de trainÍng.

Kader is nodig

De komende lreek gaaE ïiJ diverse personen ( ouders ( senioren ) benad.eren om aktief te worden
voor onze Jeugd.. Leiders, grensrechters, hufp voor de jeugdkommissie op de zaterdagen,
scheidsrechters , ouders die voor d.e Linroned.e zorgen voor D1 t/n Flr en ouders d.ie de shirtrwil]en v'essen voor A1, 81, Cl en E1 t/m Ell.
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I,Ie hebben inderalaad heef vet huLp nodÍg or0 arLes weer goed. te raten verlopen. zonder
hurp ís het echter nÍet oruoogelÍjk om ar onze ideeën uit te voeren. Dènkt u bij het re-
zen van toyenstaend.e tekst: ds.t is uel vat vooi-'nij neem d.an zelf even kontakt op met
Paul vd. Steen (3970151+) of Arnol,d vd. Donck (3976532). Witt u L,at meer informatie? Dat
kan. Een afspraak om te praten Ís zo gemaakt, 'Ye1e handen naken licht verk en verkleint
de kans op fouten,

Ilelaas ontvingen vii een liJst van de penningmeester van JeugdspeLers net eèn kontribu-
tÍe-achterstand over het afgelopen seizoen. A.l- deze ouders hebben een dikle maand ge-
leden a1 persoonliJk een brief ontvangen met het veruoek om alsnog te betalen. fn veelgevallen helaas zonder result,aat. I'líJ zijn nu genoodzaalrt om deze jeugdspelers níet ureer
op te stelLen tot de achterstallige is betaafd. Vervelend. maar wel teiecht. l.le verzóeken
de ouders om a.s. zaterdag kontant op IENS te konen }etalen. ljv zoon kan dan direkt weer
gaan voetballen. De ieugdleden die bij varen or.er vorig seizoen hebben inmialdeJ-s weer ,
een nÍeuwe kontributieblief over 199?/93 gekregen. Een vriendelijk verzoek van onze kenton gebruik te naken van een automatÍsche betaling vÍa giro of bank, Vergeten kan dan im-
rners nÍet meer el) tlat is toch hee.l v&ak het probleen,

Uitsl?gen Jeugd

De eerste uits]È8en zijn gemaakt. Het vas nog vel- L,at onvennig en tle tea6s varen nog lang
nie+- kompl-eet. Dat lras ook bij de tegenpartij het gevai. t,le zÀgen sons al heel leuh yoet-
bal.

Kontributies

IENS A1
IENS B],
IENS 81
Haags Voetbalkanp
I,ENS CI

LENS A1

- Eoodenburg Al-
- ADO B2

- DI.IO B1
. LENS C1

- Boodenburg C1

3-h
1-l+
s-6
3-6
t-?

LENS Cf
LENS Dl
IENS DI
IENS EI

- Vitesse Delft C1

- Roodenburg D1

- Vitesse DeLft Dl
- Rood.enburg E1

?-L
8:1
0-1

L0-2

-De eerste varne en pittÍge training met afsLuitend. op zateralag B augustus een trainings-dag (pffffl ), zitten er voor de meeste A spelers ook dus op. Een klein bedankje is ookzaker op ziin pl-as,ts voor de keurig gedekte tafels en een prilra verzorgale Lunch die onsdie zaterdag is aangebod.en. Na vat nàtte trainingsavonden, de tlÍeede lÍeek, onze eersteoefenïedstriid' tegen het op fenöelÍik niveeu speiend Roodénburg. Xen leerza.ure vetistrijd.
met }euke, en vat nind.er Leuke d.ingen f.ierd uet 3-\ verl,oren terwiJ:. een l+_3 overvinniig
helemaal niet gek zou zijn gelÍeest. Nu d.e heren eens aan het werk gezien te hebben ineen echte wedstriJd. en de traÍningserbied. die verricht is in ate aflelopen veken (houàen
zo) , gaan rre na eerst nog vat oefenvéd.strij d.en en het zoeken naar d.e juiste ríensenop d.ejuÍste plaatsen, net een hnep voetbafr-end team deze zware conpetitie, vol vertrouwen
tegemoet ' 

LeÍd.er Irans .Borst .
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DE I,Eil§NEWE
q&ffrAf an & r&lrugng
66ste Saargang, mrnner l+,
2J augustus L992. .. ,

WIV DE ÉIËDA l<T--,lE
il irensre ir.rlevEnrqnruii+,.Lna,it ! gÈi1lJilij.

en in hèt
8' veer eens lets veri.zich "horen;r,LrÀ=: e.]-i iu1' .i:rans oezocht heefb b1-iJ ft ev d.uister' gehuld. HaarschiJn1{k vas

het.IiENS B , Fra.ns tedankt en viJ kiJken reikhalzend uit naar Je voLgend.e strik proza ofis al&t een i]lusie.
Red, 

,.

zatertls.S J.1. stond' eetr artikel in het Alg, Dagbl. over het nuseum der fllusionisten teZïolle. 0.a. verd. besproken de faE Bamberg(net niJn fa.n ?Àuv vervant). Zeer aanbevelenE_vaartlig voor vele erfbarlen omd.at net een bezoekJe te vexeren, d.at staat nen tegdrijk -
seer met beid^e benen óp de grond. Zo nocht ik de afgelopen reken enkele rroeien',-weaàtri3 -tlen van tie lagere eIftallen bekiJken, ds.n is'boeenstaaaàe waarschiJnliJk veI cip zijn
Plaets. Er noet nog heel vat gesleàteld $orden aan deze gro"p .roo"ir oi het conditionelevlak' want daar ontbreekt nog weI een en a.ntler aan. Techniek verleert iea.nooit, naar
bevegen aangepast a'r-r Je,rggf...tiJd, noet mer toch altiJd nog.zetf d<ien. .rurr:.e zíJn iàcrr
seen=2o Deer: zerf zóndis.ik niJ.aaar ook.nos wer eenË rào;i G;";ii;r LiÀ""""nàö-0"ài-
§pelers' peisoonliJ kr heb.-ik geen comnentae". I{snt [et ziJn i,uaar" oefËnweait,ri; a"'o ,orrà"rbegeleiding oE d.s spiéren los'te wekèn. P.s. schriJvèn à'r"r èu., èIrtal aoe ik a11een alB. -
ngn g![,-speelt, .maar. niet.zo vroeg, aub, vant..Ík heb.nog wel eens iets analerB te d.oeu ook.,"... ,,.' . ,i .,, j1--r' - .: -- i;l ::-'

, {',Jr. tr'lunens.. ,.,; :.

LENS

IlAAI HET E'ESTLJ(JFï
OFFICIEEL:
Niewre , 1eaen.. iJ

Yan Het Bestuu-r

3066 c
306ï s
3068 s
3069 P
3o?o J_

3oï1 T

. Schaapyeld; F, ,20:L2-t981r,. Ilertenrade e1l+, Z!l+\ ïM Den [aag, .. . : .. Schaapvelè, Bi 20-03-19?8, Hertenrade 2Zl+, Z5l+\ HM Den Haag,

..Bitnel, B, 03-l-2-197?,. Hengelolaan 629, Zr\\ GB Den Haag, te]: 329399?,.A.J. van Gils, NS, 16-0ll-1937, Hertenxatte 376, pil+l+ HR Den Haag, telJ 36?60I+3,.A,J. Borst,,-..NS,' 31-0?-1919, Zwaarrtvegersgaarde, Tt, 2542 tO Den-Éa"g, tÉf, 3Pii::]-:í,. Spe, NS, 07-08-1961+, Wolfhezestraat '17, Zjl3 xA Den flaag, tel: 31ói9?9,

yorise *d-e1 4ei1e1 1e het uitToerig over de veldenproblernatier 6!hact. Vergetea iijn ve
het vermelden, dat ate trainingsstrook ook en net voorran! 'gebruikt dient ie íoraei,ti;-
dens de trainingen. Een. groot deel van d.e oefenstof.kan plaats vinden. op betréffende.
strook. Heren treiners, vilt U hier goed aantlacht aan-besterlen. Dit voor.ieders voetba]-genot. fnniddel-s is ale geineenteliJke néIstantlscormissie tiJtleno'de raedsvergàttering
accoord. Segaan net het pl-eatsen van licbtnasten rondorn ons 3e veId, De voJ-gende k1èine
hintlernis is Bouv en lÍooingtoezicht. In principe is dat sl-echts een hanerstu-k, zodat we
verHechten spoedig over te kunnen g8an op plaatsen van d.e lichtnesten, Ricbarà v/d. Hoek
heeft nitlclele ziJn afseheidswedstri.J tt tegen ADO Den Haag 2 een rtrÍoorlopig!' einde geEaekt
aan ziJn aktieve eD voor LENS succesvolle carriëre. TiJdens een biJzonàere gezellige
biJeenkomst met ziJn ex-naatJes kreeg Richard en zrn vrouv Janniè èen Diner voor tveà .í,.
door Eet Bestuur... aangeboden uiterasrd vergezeld d.oor. bossen bloeneíl In teen eerder sta-
diun had hiJ e1s aanvoerder van het Juist gepronoveerde eerste elftaf een ""rgroàitu 

-
e]Í'galfoto gekregdh. ZiJn voetbalkanèrad.en verrastàn hen met een .bool:Eèchine. Het voet-
belleven veràndert nu in een leven vo1 kJ-ussen. Bichard bedankt eE bliJf een trouwe
ï,ENSfen. Na goed overleg zuLren, zoel,6 eerd.er geneld, d.e consumptietarieven een lichte
verhoglDg ondergaen. Per 1 sept. a.s. kunt U de nieuve prijsl-iJst tegemoet zien. Wat niet
verhoo6tl wordt ziJn cle rrk:r:Itiesrr. Bekend biJ onze jeugd en geitera na de trainingen.

-t -
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t ' " i.'De Doriderdagavond noet veer d.e oud.erwetse .kl-ubavond. gaan vordeu. 0p deze avond. ziJn al,Ie
\r,ENS-ers - LENS-vrientlen weLkon voor eeri iaartJe of àen praatJe. nel restuur "i:- ["t----. .tii!o.,59" van àez9 kLubevond. aktiveren en-'zàI het. t'ap pi.l s5 e..net - indane. ven 1 6ept. ieL-' réén'èp deàe aio:nden vóor iÍéchts r lriraén aótieaen. Nu ve het toch Àver de bai hebben,
-een dl:ingend verzoek om kontant.te betaLen. 0pschriJven is dus niet toegestaan. ÀI1een

.--_. de.men§en, d.ie bértlienst hebbèn staen achter ale bar, Geen spelers of bezoekers. Ons'-"'eerste elftaf (zondeg) won hèt" rDstall- Data.toernooi ín,.en, tiJ .RiJswiJk en. veid.iende 5
baLLenr Jongens van harte gefeliciteerd uet dit succesJe.. Voors.I het prina voetbal vriJ-
dag J.1, tegen RiJswilk geeft veel- yertrouHen op een goed seizoen. Hei Je e1fta1 zeg
haar vedstriJd wederora afgekeurd en ziJn d.aartloor nog steeals niet aan oefenen toegekomen"
Er rrord.t a1l-es Setlea,n. oE dit onheiL te keren. Ook is Het Bestuur naerstig op zoek naa.1'
een gescbikte leider. We houden U op de. hoogte.

Het Bestuur,

Glf,@

Maar liefst 807o.van de opbrengst van deze loten komt ten goede van LENS voor. het- . +''organiseren van nevenactiviteiten, zowèl'íaior de jeugd als,de volwas§enen.r. ' :

Hoe wij de uitgifte vatr de loten gaan organiseren kunt
Iezen, dus let op de komende LENSREWES. Wat.we
welke prijzen er te winnetr zijn:'

le prijs f 100.000,= belastingvrij

EVENEMENTEN KOTMMISSIE kontaktpersoon:
Rene v.d. Steen, teleÍoon 345.54.34

STEUII I.ENs EN. IíOOP I.OTEN YAN 'DE GROTE CIUBÀCTII
Dit jaar doet' LENS ook mee met 'De Grote Clubactie'.
Deze grote loterij start op donderdag 8 oktober a.s.. Vanaf die datum kunt u bij uw eiger

club LENS de loten kopen à f. 5,= per lot ',-

2e prijs f. 25.000,= . ' belastingvrij
3e prijs f. 7.5000,= belastingwij

Bovendien vele vakantiereizen, o.a. mar Gran Dorado en

Avonhrenpark Hellendoorn !

Tot slot zijn er nog tientallen kleine geldprijzeu te'winnen.

u in de komende weken van ons
nu al kwijt kunnen is u melden

et ot,o
arrtl

S€NIOB€N zorerdo

De EKO heeft tot slot nog maarléétr verzoek aatr alle leden en ouders:
ÍOOP UW LOTE}I [LI.EE)I BU EN YOOR IENS, U HELPÏ OIIS ER}íEE...

S(e Ií@
Uitsl-agen van het afgelopen veek(end)
LEoIS 1 - loosd.uinen f \-f"
IENS 2 - L,oosduinen 2 6-L
JAC - IENS 5 5-6
LENS 1 - SiJsïijk 1/ 3-l- '

TEIS 1
IENS 2
Wilhel-mus 6' Wilehlnus B

- Vred.enburch 1
- RiJswijk 2
- I,ENS 5
- IENS 6

3-3
5-2
5-!
5-t

-2-

I



Pro Fmna líoglls 26 n6ee enber.t
Woeusdag 2 eugustus

..19.15 uqr Quickr Steps,.- LENS 3

Zatè 2 stus
.'30 uur SV | 3, 1 -#nsr

- IENS 2
,ïIENS3

1
12.30 uur SV' '35 2
tl+. óO .uur 'TAC r 90 t
Zondae 30 ausustus
lL, 00
1i-.00
13. O0
1)+. oO

DÍn§dag 1 septenber "

Voor de K;N.V.B. BekeI I !

Winnaar: I s-Gravenzand" / nfc i"g",
Winnaar: LENS / tel.lingen .'. '-'

i , ,r , : ,

a scheitisrechter Ti'Sen '_. !

. echeid.srechter M..Eèse ,'r:rtchèidsrechter p,i.' vd.. VaIk
scheid.srechter G. C. GonbauLt

*t 1r

\\\

uu.r LENS 5
uur .LENS 6
uur IENS 7
uur , LErIS l+

- I{BS

= trBS
r. B.K,;A.V.V. R.K.A.V.Y I

.13r

.lt

t\
4tB6ffi

Aenv

11. 00
12. 00
13. O0
1_l_. 0 0
l_0.00

itie:
ember

c

1 .00
Wedstr. irr. I(1assenr. Scheidsïeèhter

,5tt
56.t+

568
622
6\9

Afd. sEEenstelli senioren IJENS t n
Res.Le klasse D: Ve.lo 1/t]C 7, RKAW , Naald.!Íi jk.3, LENS 3, Groen Wit'58 2, Cele.ritas

s
uur
uur
ullr
uur
uur
uur

VUC 1
LU.IS 2
Na.eldeiJ k 3
IENS L

LENS 5
3TC 5
I,EXS T

- IENS 1
- u.D.I.I. s. 2
J I,ENS 3
- HIK l+

-SEP3
- LENS 6
- vrij
etitie zonda

3078
--l: ?.
Jl.J"b
3139 ',
3232

P,C. vtl HaI
n.n.
n. n.
h.n.

3, Duindorp SV 3 KiJkduin 2, I\r11 Speèd J rEoC 2, n.n.
Res.2e kl-asse D: Vredenburch 6 VUC B DZS 2 Voorburg ?, nI0E0 L, cr.w2 V. 5 , Wassenael

n

1

'-3-

3, DUNO 3, Zoetenireer 2, Kranenburg 3 LETS U WIK 4.
Res,2e kLasse H: Den Hoorn 6, DvlO 5, DVC 2 Suintu§ 5, Rr(DEo 5, lttt 6, sEp J, oliveo.f,I'Iippoltler 5, I,ENS 5, De1ft ? Vxedenburch 7.
Res.àe klasse B: Vredenburch 10, DWo 8, BTC 5, LENS 6, Ionegido P, \tiJC 10, Qulck Steps 5,Te Werve 3, West l-anàia 17, Postalia !, VIOS ?,
Res. Le kl-asse AAVA 9, Azzurri 3

l+, VVP B, n.n,, n .n
LENS 7, Celeriras B, ADS Itu. l+,...TIIDo ?, Marathon 3,t

Triomph Toofa.n

OPSTXLI,INGEN.
AIs vorige veek.

Afschri ven:
LENS : Fred v. ItuiJf f
LENS 5: Wil Heijnèn
LENS 6: cerard DuivesteiJn
LENS 7: René Keus

tel:389?1?6
te1:3461-088
tel: 01891-1?943
telr 360l,5l+1

: kontektpersoon Ben osse :tef:_329g353
b.g.g. René Keus tef: 3(915!1

BÍI probleroen

{

I



ÍENS 7 I ournaal ( deel tlree )

Ja hoorl De eerste oefenved.striid zit er op. rk Eoet zeggen, do,t het vertoo.6e spel pers-pectieven toont' De achtelhoede zit redeliJk góed. in "fiàr. Op het uidttenvef.d draaithet ook aardig. Onze Did,idden ontdekte, dat hiJ toch 6ók kan icoren (zx) in praàis """kansen misgen. De voorhoede scoorde 3x. Van ttie drie tloelpwrten k!Íenen er tïee van otrzenieuwe spits (602). »eze-spits vas vroeger rechtsback en àaarvoor rechtsbuiten, maar or1-dat htJ in de spits snelr,er rs d.an op d.e and.ere tvee posities, wordt dat 4;;;io;iÀ; ,ii,vaste pl-ek. xn dan onze nieuwe aanrinsten. Even voorsiellen: ÍarceI Knops-ke"per, i" ,oórons eetr goede keeper. zeker als hiJ ziJn he.le gewicht in de striJd gooii. Jos KouÍen_..hoven-voorstopper/r0iddenvel-d.er: Zoa16 altiJd is hij zovel voetoaíteia als vokeaL zèker
n adrultelÍ j k aanwezig. Zeker een aanvinst, Ilen-k Kourenhoven-rechtsback: is in staet.el-ke linkerspits uit te schakelen zol-ang hiJ ziJn broer.niet ga.s.t biJstaan in het vokal-e
8edeelte. cees tipnBn-LÍntsback: een hel-e goede tlegelijke línksbacË. zegt niets, voetbaltelLeen. Heefb het heel erg nèar ziJn zin, ManoLito Deurroo- roidd.envel6ei/roor"tóppur, : -- -
ons taLent uit de jeugar, HeeÍ't het in zich om vie r,EI{s T tot grote hoogte te stijgén.AIs hiJ tenninste ziJn hoofd. erbij houtit en ziJn grote eond eens een xeer aicut-íËuài. .Met deze aanwinsten moet het gewoon gaa.n lu-kken. Rest miJ nog een uein.-piiJs"r;il-i;te lassen ,et als rrboofdpriJs" tree seizoenkealten '..ool r.EIS T. Hier is d.e vraag:Uitslag f,ENS T - Adel_aars 3-h
Doel terunaker :

Ren Keus
Ad.ri Snits
Jos Iíitting
Carl-o vd. Boogaardt
Nieuand heeft ib ei
René Keus.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z ZAAI,VOETBAI Z
ZZZZZZZZZ?,ZZZZZZZ
Maandae 31-08-1992
22.00 uur RIOEo I

19.00 uur LENS 3
19.1+5 uur LENS 2
20.30 uur LENS l-

Indelin zaalvoetbaL:
e h].asse A Bar

XAS, Royal Soys, VCS.
Res 1e Elasse B

ZX
2x

.2x
Lr

gen doeL 6escocird.. Eoe kan dit? Ilw antwoordeD kunt U kwiJt biJ

De aenvoerd.er.

klasse zaal scheid.Brechter

li

- I,ENS 1 Seker De Fluit E,J. Yan.Maanen

n. n.

n.n.
A. Visser
W.t. Derksen

I,loens 02
t9. 0 uur Snoekie/f,agerwey 6 - IENS 3 R2B

Maendas 07-09-1992
- Gymnova 6
- GFnova 3
- 31inc 1

Tra.nsvaaL

0verbosch
0verbosch
Overbosch

n28
8LB'

3A

2

on, BLinc, Exhes, Garlund., Gona, KiJkduin, IOS?, langezaal, LENS,

Attent.ZtTs 3, Bonbers lr, Engelsnan 3, OSC 2, Gyungva 3, HMSH 2,
SVPTT 2, §enper AJ,tius 2, .

ponlers,6r,DSS 2, Èlgelsnan l+, Gl.nnova 6, osc r, HMSH \, LENS 3,4, §noe.kÍe/La.gerrrey 6, WestlandÍa 6.

I,ENs 2, 0D3 2, RAVA 3,
Àes 2e trlasse B 62
NAVA , Semper A]tius
OPSTELLINGEN .
IENS 1: T. Hoefnagel, J. Mansver-d, A. Mulder, J, per-tenburg, N. schuurman, F, schuurman,R. 1'[ii1t, coach: J. Mansve.]-d. sr.
!E§-!: R. Houvaarti, M' vd'. Kley ' A. Kuypers, J, Kuypers, s. èe Nennie, E. Tronner.en,J. Hasserma.n, coach: A: Kuypers.
!È!§--3: H. Hoppenbrouvers, G' vd. Kley, A. schijf, p, schulten, o. Huis, coach: F. v.DiJ k.

l+



Lcrngs de sportsen rrcln cle ZIV\ lcrcfcler

Uitsl& n vaD het &f e10 week end.
Nat.Nederl-anden 1 - IENS 1
I.ENS 1 - Te Werve l-
LENS 2 Te Werve 2

Zaterdag 29 augugtus
rt+.oo uli-wEaentuiËrr 1 - LEx,tS 1
12.00 uur Vï'edenburch 2 - LENS 2

z-b
2-5

Zat errber
,30 uu-r LENS 1 - DvJ-Bizon l_

wedstri nx.
1020
to62

scheid,srechter
J. LuisBan
H.J. Moerenhout
1r

1
11.h5 uu.r LENS 2 - ADO 2

Aftl. 6eEenstelli
le klasse A : Bohemen, Arist
De Jagers, DHL, HijsrriJk, Schipl
2e &lasse D(012): Vitesse Del,ft
ster 6, Duinoord l+, GrwII Vac A, §EV 5, vo Marine 2.
opstellingen Hord.en door de trainer vastgesteld.
EventueeL eÍhelden biJ John Boerena, te1: 39ïT273.

VAN HET JE
Paul v.d. Steen,

l,ledstriJ dprogra.no[e A-B-C-D-E en F j eugd,

on'80, LENS, DvJ-Bizon, MVOr?2, Zoe{ermeer, BSC'68,
uÍden, Te Werve. 

I7, DevJo )+, IENS 2, ADO A, nAS 2, Ilira 6, DSVP ?, Mon-

w UGDFRONT algemeen kontadpersoon:
Chopinstraat 103,2551 SV Oen Haag tei.397.O1.S4' Bij geen gehoor: Arriotd v.d. Donck] tor ssz.os.ài

I
'|

AfbeLl-en voor onèerstoande ïedstrijden alleen bij paul v.d.Steen (39?ó1iL)
zo snel mogeliJk d.och uiterliJk voor vriJdagevond 19.00 uur. Bi.j seen eehoor
bell-en naar ArnoLd rd. Donch (39T6532). rn uiterste Dood nog op- dà diag-zeIr íeIiei
naar IrENS (366131)+) bij. iernand van cle j eugd.komni s sie. 1 -

rI

Elftaf datum aanyarlE tegenstander uit/thuis terrein /veItl S8fi'k,Irens
A1

B1
B2

cL

c2

)o
31
29
30

29
2

2) aug
3J- aug
29 aug
31 aug
29 ana

aug
aug
eu8
au8
.aug
eug

sept
2§ aug
3L aug
29 eug
30 aug
29 aug
1 Eept
29 aug

ept

th.3o
19.00
12.00
18. )+5

12.30
.11+ . 30
18. L5
11.00
10 .00
18 .30
11 .00
18.l+'
12,l+5
LB .l+5
11.00
l-0. 00
10. 00
18.30
11. 30
18. 30
12. 30
L0 .00

Spijkenisse A1
VitesÉe Delft A1
RAS AI
GDA A2
Spijkenisse Bl-
WP 81.
GDA 82
Spijkenisse C1
RÍJ svijktoernooi
Zoeterneer C].
Ano c3
GDA C2
WP C]
GDA C3
SpijkenÍsse D1
IiJ sviJ lcboernooi
ADO D3
Zoeterneer D1
RVC D2
Zoeterneer D2
v1,C D\
BVC E]-

thuis Y2 
Ithuis Y2 i

uit Al-barda.Btraat 
Iuit MadesteiJn 
Ithuis V3

uit Zuiderpark I

uit Maoestèi;n lthuis \2 
I(zie kopy ) Sppa"k Pr.Irene

uit Sppark lJest/Z,meer I

uit Zuiderpark 
Iuit MealesteiJn I

uit Zuid.erpartt 
Iuit MaalestelJn I

thuis
(zie kopy ) Sppark Pr.ïrenei
uit Zuiderpark
uit Sppark West /Z I meer
uit Sppark Pr. Irene
uit Sppark West/Ztneer
uit rt Kleine Loo
thuis y3

r-3.15
1.8. 00
l_l- . 00
u.\5
11. 15
13. 30
l-?. )+5

10.00
9 .00

t7.1,
10.00
1? - l+5

11.1+ 5
u.h,
10. 00
9.00
9.00

Ll .75
10,30
LT. 15
11. 30
9.30

c3

D1

D2

D3

eug
aug

J.s
29
29

Dl+

!1

5

È§

I



E2
ia

:!

29 alg
29 aug
2 sept
29 aug
2 sept
2Q arg
2 sept
29 aug
2 sept
2! aug
2 sept
29'e,'o.9
2 sept
2) aug
2 sept
2P aug
2 sept

13. 00
1l+. 00
l)*. 3O
12. 00
th. 3o
11. 00
1r+. 30
13.00
1l+. 30
11. 00
13. 30
10.00
13. 30
10. 00
13. 30
13. 00
13. 30

Ar0 x2
vUC E2
IENS El+

ADO E3
LE,IS E3
BYC E2
Ï,ENS X6
Quick E10
IENS E'
ADO FI
IXNS I'2
GDA F2 .

I,ENS F]-
ADO I'2
LENS f'l+

Quick F6
IE]TS F3

uit-'
uit
thuis
uit
thuis
thuLs
thui s
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuÍs
thui.s

12. 00
13. 00
1l+. 0O
11. 00
1L.oo
10. 30
1l+. oo
42.30
1l+. OO

l_0 . 00
13,15

Zuid.erparkIt Kleine Loo

Zuiderpark

v3

V3

Zuiderpark

v3

ZuÍderpark

VJ

El+

E5

E6

T1

F2

Fl+

9.30
13.15
9.oo

13. 1'
12.30

-niet
-Eiet
een he
manch
het J
marst

-ook g
er op

BIJZONDXRHDEN:
ied.ereen vas op verzaneltiJd oo IENS. Dat hed.den ve niet afgesproken, Kon öp tiJdlr
iedereen ]iep Ín het goede tenue. I.Ie spelen in korenbl-auwe kousen (zonder strepen),
e.r trit broekJs (zonder strepen) en een korenbfauv shirt net rond.e qitte kreag en
etten. A}}e spelers di.e spelen ín A2 rB2,A2,Ca,D2,D3 en Ol+(;a ook JuLlie) ooeten
uiste eÍgen shirt aan ook al zit je in de sefektie. Sporthuis Free Kick op de Wei-
raat hoek Velhenboslaau verkoopt het enige echte LENSshirt.
ingen er nog enkel-e sperers zonder te douchen naar huis, Dit is vies. leiders ]et
. Douchen voor gf!9 BpeLers is verplicht. Geen smoesjes accepteren,

t,l'..i

OPSTELIINGEN.

w9t 9:s vorÍge neek benadrukken viJ det ohdeïstaande opstetLingen veké1ijks nog kunnen
viJzigen' Kijk dus ied.e]'e week heel goed !Íanneer en in weLk tealr ,3e noet speren. Begi-n
september hopen we d.e vs.ste teafls te hebben geforneerd. VeeI plezier.
IENS A-l-: wordt door de trainer bekend. genaakt.

T,H{S CI: vord.t d.oor d.e trainer bekenal genaakt, Leider: l. Spa
],ENS C2 : E, AJrar, B. Klopstra, A. No]ten, R. vd,. Past, R. VreesvÍJk + aa.nvulling vanuit
de seLektÍe. J-,eider: P. Vreeswijk
LENS C3: N. AfoDSo, S. Essiad, M. Gokkaya, A, He.gedooln, H. Kaffa, F eI lrlasoud.i J. Pa-
ïilodÍkromo, S. Ramhiet, C. Sprockel, D,.TÍeze + aa.nvu]}ig, H. Hagedoorn
IENS D1: vordt door de txaÍner bekend genaakt. Leld.er: F. v, Dijk
IENS D2: P. Bodaax S. Buitenlek, K. Connor, M. XssÍad, B, MeeuvÍsse, K. RaudJ ana.nsingh,

LENS A2: M. Arstan,"G. Aykanat, r. Ekren,,G. orrn"rrffi; li"lllitr. Nisancioslu +
aanvulling vanuit cie selektie. Leiöer: W. Heynen
S_!+ r vordt d.oor de trainer bekend genaeht. féiAer: G. SteenwiJk
LEIis 82: s' BÍtne1, G. Gillard, P. Koó, ,r, sànoirore-slschaapveld, É. Zeeuei;er + aan-vulling vanuit de selektie. .Leider: W. BIom

B. de noode; C.'de Booy, R. vd. To1 + aanyull_ihg. Leider: E. BodaaÍl
LINS D3: S.Al-tinB, A. Bharos, Ks.Eel, Bouali, p. Dahoe, J eI HaddÍoui, E. Ki-si, A. Ra-nohiet,
D. Ra.u]]{helavan, 'D. de Boo, D. noos, U. SaygÍ; P, Stastra. Leider: T. Boos.
LENS Dl+ : A, Blon, Khalid BoualÍ, P. Coolen, I'. Elkadiri , M, Elouarti, K, IlÍev, M. Lei-
dekker, n. Nol-ten, Y. Ozsoy, M. Pciot, N. SÍJ-iakus, N. Topuz . Leider : G. I,luldeï
Jongens zorg voor .l e eÍgen Lfltlstenue ( ook shirt
I,ENS E1 :
B. Suees
I,ENS E2:
N. Hei.de

L. Bul(Ean, n.
, C. Sprockel.
A. Akkabi, B.

1, S. .oufrigh,

Groos' R' Kaffa' R., oer-drie' 
ï;38ïïr;"I g:::;il:ï, c' sclrnits,

SrittiJn, f'. Daauen, p, v. f"GËif,*.r. Fiets, S. combeul_t,
R. Pocornie. Leider: R. Daamen

J:ENS E3: h'. de Bruln, v' vd... Geest, F,.KuÍk,,1. uunslïl-oosterveer, T. Ruyters, M. vd,Voort,.B, VreesviJk. L,eid.er: J. Muns en H, Bulrters
L,ENS E)+: R' Bekking, z. El-boujamai, D. cunay, o. uooElT-n. ,ransen, R. de Kleïck, R, Nanat-
persan, F. Nazarali, M. Singh. Leider: T. de Klerck
LENS E5: A, el- Boustati, R. KÍp!, D. Nagtegaal, ,r. pi6iEl-,r. de Boode! 0, Sensoz,
M. Toka, R. Verhey. Leider: M. Kipp en H. de Rood.e

6



IENS E6 : B. BLans, A, DuyvesteiJn, O. Gokgul, G. Petruc, R. ale Roode, B. Sabri, D. Uonu.
Leider 3 ??

LUIS F1-: C. val. Bosch, R. Hoogerheide, S. I(rèa,yeDveld, M. ffii-X, lt. ter' Lintten, B. Netten .

B. Reuver, K. VereeckeD, M. Voigt. Leider: H. ter Llnden en R. Vereeckeu
LIBIS tr'2: À. Arnolalus, B. AÍnoldus, D. 31on, I,. Dröppert, M. Drosten, S. vtl. i(ruk,
D. Moonen, C. Schaapveld. Leider: H: Blon
IJE{S I'3: O. Bèba, A. eL Boustati, M. Boutier, O. Gogul-, M. Hentlriks', B. tra.ners, S. Spies.
sena, B. gtaat, M. YeneEa. Leitler: ??

E§jI r R. ten Berge, A. v. DeveDter, M. "v. Deventer, J. Dogen, L.iïuners, V. Reuvèr,
A. Veeren. Lèitler: II. ten Serge en F. Veerdh.

Het RiJ striJ ktoernooj, voor LENS CL en DL

Op zondag een toerDooi voor JullÍe biJ niJswiJk. De eerste berichten veren ? Eeatstrijtten
van 25 ninuten. Te gek vontlen viJ. Nu ziJn er zoseL ln de C- aLs de D-kLasse, tveé pou-les
van vier vereuigingen gefo}rneertl. Dit betekent 3 l,edstrijdeD van I x 2! ninuten en daar-
na .nog een fineleved.stri J d. Dit is beter. De tegensteuders ziJn vaarschiJnliJÈ (nog.geen
programaboekJe ontvangen):'
cL DL
HIISH ÏfJsvijk
Weddinryeeu Laakkvartier
RijsviJk HBS
Het toernooi is om 15.\5 uur afgelopeu en .iedereen rÍacht natuurliJk op tle priJsuitreikinl
De opstellingen horen Jullie valx de trainers. VeeI plezier.

9-3
3-6
3-6
q-,

t-2
f-1
6-3
2-3
5-14
1e
1-15

t,.
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Ked.er gezocht

0p dit rnoroent zoeken a'1J nog:

-greasrechters voor A-l- en 91
-een vaste leider voor 42 eD
ziJn

-een leider voor E6
-Jukohul-p on zatertlags per t
HiJ bliJven vregen aan ouder
WíJ hopen tlan al,les rond te

Het PSV A1-toernooÍ

(ls echt nodigl I I )

VorÍge week schreven lÍe het al-. A.s, zondàg orgaílseert PSV een hee:L sterk bezet A-junio.
rentoernooi, B&rceLone, Feyenoord., AJax, KV Mechelen, Sparta, Bayer; Leverkussen en Ander.
lecht zlJn er net hun sterkste teams. líiJ hedden 50 vriJkaertJ es, Oud.ers roet kinderen
of senioren die iIlteresse hebben kunnen zich me].d.en bil PéuL vd. Stèen. I'lisschÍen ook
]eu]r tooreen heel tea.n.

BA oud.at tle huitlige leiderB niet altÍJd aanvezig kunnen

oebeurt te assisteren biJ dÍverse verkzaa.uhed.en
a, senioren of oudLed.en. Op 5 septenber lbegint de conpetitie
hebben. fnteresse? 3e1 dan Peul vd.. Steèn tel-: 39'10L5\. ,,

| ',
I

Als Je dlt leest ziJn de open tlagen alveer echter de rug, Ton ts-Gravend.iJk èn Ihoe
Hoefnegel hadden de eerste keer 26 Jougens op de treitring. Het ging hartstlkle 1euk. Be-
nÍeuvd. hoetee.L Jongens er Lid vortlen en er, teruggekonen ziJtr op de tveed.e deg. NstuurliJl
is het na aleze open d.agen nog steeds raogelÍJk on nÍeuve spelers neè]te leten tTeinen.
Weet Je lenaad neern be[ tlan mee neer de training, Een laar keer gratis meedoen msg af-"
tiJtl. We zoeken op tlit noment nog enhele C-klassers en f-}fassers. l{ie zoekt ernee??

iJTTSIAGEN JEUGD:
DSO 41 - I,ENS A1 .'

IENS À1 ., VCS A1
IENS A2 - Quick A)t
DSo 3r. - r,rNS 31
LENS 81 - KatviJk Bl-
Die HagheBl-- LE[!S 31
IXNS 32 - Quick B3
DSo Cl - I,ENS CL
LENS Cl- - Katrri J k C].
LENS C1 - Hl"tSlltoernooi
Quick C3 - I/ENS C2

,,rx§s D2'
I.,ENS D3

, Quick E6
quick E1
Quick E3
Quick XIr

Quick E6
Quick ET

.Quick EB
LENS I.']-
],ENS F2

- Ket$iJ k D3

- KatviJk D5
- I,ENS D)+

- LEIS E1
- LEIIS E2
- LENS E3
- I.,E{S .EI+

- LENS E5

- LENS E6

- fuick Fl
- Sulck I'l+

3-1 '

6-3
10-1
1-8
2_7 ,

t_7
6-,
í-u
6-o

15=o.
9-o

Open dagen

I



LENS C3
],ENS D].

- Quick C5

- KatviJk DI
etick r'5
Qirick I'6

- IENS F3

- LENS FI+

10-1
2-5

1-T
2-7

Dat was r,r'eer even wennen afgelopen zaterd.ag.. Vooral biJ de lagere D-e1fta1len en de E-
en I'-tea.ns, Wie speeLt waar, wie is tie, vie is de leider, wie zijn er veI, wie niet etc.
etc. Met zrn al1en ziJn ve er best uitgekonen en alJ.e teaÍns hebben konpleet gespeel-d. l,Ie
Eogen best tevreden zijn. Helaas bl-ijft het noeÍIijk om zo ver van te voren (februari tg2)
de Juiste. sterkte in te schatten. Grote ned.erlagen en grote overwinningen ziJn daar het
gevolg van, ook in de koEpetÍtie d.ie op 5 septernber start za1 alÍt nog wel- even zo blij-
ven. Na de herindelingen (begÍn oktober) gaat het meestal .wel beter.'Ook de konende veek
nog heel- vat yriendschalpelijke.rretlstrj.jden. VeeI plezler en kiJk goed vanneer je nóet
spelen ! I I

IENS A-seLektie

VoI goede moed na de benoed.igende vedstriJd tegen Booèenburg, trokken ve voensclagavond.
richting Zoeterrneer, Dear verden we hela€,s getracteerd. op een 9-3 ned.erlaag var het snel-
Ie en fysiek sterke hoogste A teae van D,S.o. die ï'e overigens in de co[petitie ook nog
twee mea.1 zuIlen ontmoeten. 0p zaterd.a,g d.e "luren op vÍsite, de A landeliJk en goed. in-
gespeeltle tea.m van V.C.S. Er verd bÍj vla,geu goed gevoetba.ld maar helaas ging V,C.S. ,

toeh met een verdiende winst naar tle overkant. Ondanks negatieve vedstri.j dresultaten va.n
d.e afgelopen veken, zien ve tocà een stijgende lÍjn in de voetbalkvaliteitdn varr d.eze
enthousiaste en hard. werkende groep. AIs dit bLad. nu bij Jul-lie in de bus ].i8t, st8.et
niJn koffertje gepekt voor een laat vak8rtie tripje. HeLaes d.us Diet aamÍezig bij de.
l-aatste spanneDde voorbereÍd ingsweek, en de eexste competitie vealstriJd. Yeel succes de
konendè \reek, en al"s je nu niet tot de "veste" keus hoort van dit teen, bl-iJven knokken,
Eaak het je trainer het maar noeilijk biJ ziJn keuze naar d.e JuÍste vel,dbezetting,

De leider lians Boxst,

LENS D3 - Katvi.ik D. uits las: 6-3
'Kan een eerste weilstriJd. van dit tean voor een l-eÍder en t,rainers niet nooier beginnen

dan d.eze natch. Het had. aLl-es vat je maak kan bed.enken: spanning, sensatie, teleurstel-
.l-ing Eaar vooral- supervoetbal. Ja, a}s dit het visitekaartje Ís vat dit e]fbal afgeeft,
nou d.an kunnen ve nog vat gaa,n meemaken in de kompetitie. Na een vat romnelíge varning-

. up (ait rnoet ecbt beter boys! ) zegen, ve dat onze :begenstander zeel snel i.n d.e aanval gin€
en zette ons aL snel, op een O-.I achterastand.. Wakher gescbrokken kwamen \,re na veel kansen
eindeliJk LangszU (f-l), We gingen de rust in net een 1-2 achterstand. De tveede heLft
gaf een heeL analer LENS te zj.en: werkel,ijk subLiem voetbal, een voorhoede die elkaar
feiloos wist te vinalen, het :d.ddeveld. dat heel en meester rÍas maar vooral een acbterhoed€
en keeper die met d.e nieu!',e spelregel prima om kond.en gaan. nESUITAAT: lle speel-den onze
tegenstander van bet veld Det een 6-3 overwinning. 

Cees.

Qgck E)+ - IENS E3

Na een heerlijke zouerva,kantie en tvee trainingsmiddegen stonden we kLaar voor de eerste
v-edstriJti, Veel oucle bekende zagen elkaar veer terug. 0nder het mom yan rrrt word.t weer
fÍJn langs de ]-iJnrr ging de renstal, van,staït, en hoe. Binnen d.e kortste keren stond het
1-0 voor ons. Quick mocht vaD ons ook aan het goaf ruÍken, E'aar toen vond-en de boys het
wel weer zat, Als een sneLtrain vexd. er over dit Quick gedenderd, IiÍichael en Michael
scoorden eLk een keer. VÍncent twee keer, Niels twee keel en Wes1ey L keei, Het getoond.e
spel vas ven superieuze kwa.]iteÍt en het vordt,zo veer een Jaar om van te smull-en.

't HeerLijk jongens, I{ans.

Qt-rick E7 - LEN§ E5

Jongens nu de vekantÍes er opzitten uordt het weer tÍJd orn te voetbal-fen. He hetben 2 x .'

kunnen trainen voordat ve deze !ÍedstrÍjd hàdden en d.at va6 weI te zien. Jullie moesten
weer aan elkaar vennell. Dat ve ver]-oren hebben geeft NIXTS rÍant daar ziJn oefenvedètrij-
den voor. Ik heb tocb ku::nen zien dat er soms goed. overgespeeld. verd. Dit roeten we zien
voI tehouden tijdens de vedstriJden. Verd.er lroxd,t Henk d.e Xooale (vad.er van Jan) 2e leider
van ons elftal. Ik wens jullie en Henk veel (voetbal )plez ier in het konende seizoeà.

o Melis Kipp,
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VAIV DE FTËDAT<TTE
uirERsre iNlwrnrrnvriin kopii : MAANdAq 2O.OO uun iru ker klubqrbouw

Hé Hé eintlelijk is het zover. AIs d.e lreergod.en ons, voetbal liefhebbelrs gunstig Bezind. .

zijn, start a.s $eekeinale de voetbalconpetit ie. Door het bestuur eF alle coumissies ziJn
bergen verk verzet om het e,e.a, zo goed mogèIiJk te rea.liseren. Zonder echt alr8.u&tisch
te,vitlen zijn, is tret'echt ongeloofliJk hoeveel (vrijwi13-$gers ) werk'er veizet is orn
jul-]ie voetbal-Lers tlatgene te laten d.oen wat Jullie zo graa8 willen, h.1. voetb€.Ilen, En
daar mogen juIlie voetbal-}ers, hoog tot laag, best vel eens stil biJ 'staan. Een vereni-
ging, en ds,t is ons LENS, is er y66T de led.en aar vat nog belangriJk'er ís, ook dó6r de
Ieden. fti vat tlÍe laatste categoilE-nensen betreft, dat wortlen er steLtts minder. M.a.w.
er Írord.t steeds meer verk d.oor steerls minder nensen (fees 66f leaen) "gedabn. Echt je bent .

niet alféén naaï een goett tid al.s je euke$ op tiJd je contributie bebaalt, Je ve<lstriJd.
speelt en trouv ale trainingen volgt. Nee, 'd.aar kolBt meer voor kijken.l Nu'valt het bij
lEllS gelutkÍ8 nog redeliJk mee. I\Íaar het is voor sorrige coronissies toch echt krap ge-
stelqhoor. Daarom is het zo verdomde knap dat al1es toch naer d.rsalende uold.t gehouden.
Zonder a]. tlie antlere vriJld1]Ggers ook naar iets te kort te doen viIlen wiJ in dit epi-
stel één groep (bi;na anóniene) vrijwill$gers noemen, N,f. onze buitendienàtmedewerkéis.
De mennen die vreselijk hard ger,Íerkt hebben om d.e gehel-e akkonotlat ie lte renoveren, te on-
derhouden, te vernieuwen en noen rnaer op, Hufd.e voor d.eze nenseh. Echt' kLasse,nannen,'
Sedankt namens heel LENS. Trouwen zij gaan gewoon door, hoor. Buiten Íat er.gevoon ueer
stuk gaat (Iet er een beetJe op!!!) gaat deze ploeg zeer binnenkort d.e banken rondom veld
1 yernieusdn. Terug te komen op hèt eerste gedeelte van dit verhaal i11èn wiJ eigenliJk,
aantonen dat ons LENS niet zonder u$ nedewerking kBn en eigenliJk ook niet ma8. En geloof
ons er is nog genoeg te d.oen en eerliJk a.ls u over d.e eerste stap heen bent'eri u aan§emeld
heeft,dan is het nog hardstikte l-euk ook. wat ds,cht u van een wedst"iJd van de Jeugd . ,,.
fluiten. U kunt zich opgeven voor een kostefoze kuisus op LENS. Zie éIders in deze.revue,
Af en toe is een bardienstje dra.&ien of onze beregezelJ-ige buitenllusJ esd iensttea.m 'te ver-
sterken. l4aar het minste $at rÍij van u eisea is het volgende: Toon een klein beeJte res-
pect voor al die vrijui ll.ers. ZiJy' doen het toch voor u. Mochten zii eens een keeï Íets
aan U vregen, zeg niet direcht nde, maar doey' het een keer. En klaag niet altiid. Mocht
er toch iets zijnrstap dan rechtstreeks naar'de betrokkenen en praat ret hen of net hem
er over, Blijf poóitief. [atuurliJk dat is moelliJker dan her en derrte tó!Ën mopperen
over hetgeen uat er nu \.reer verkeerd. is gegaen. Mei.r d.at lar,tste is Uitermate Verveleod
en d.et verd.ienen die ned.euerkers niet. Ne d.it. geschreven te hebben, iest ons no§ één ding,j
een ieder, spelers, trainers, begeleiders, bestuur, cormdssies en al-Ie supporters, veu-
sen ,riJ een fantastisch voetbo,Iseizoen toe. Heel veel pJ-ezier. 

I
Reaaètie.

t

I

1

IlATV HET E'ESTTJIJFT
Het Bestur:r is er in ge§Iaagè een leider aan te trekken voor het 3e elftal. Jan Heins
zat het komend.e seízoen ait Jeugdige elftàl onder zijn hoede nemen. Wij wensen hem hier-
bij zeer veel sukses, InEiddels j.s hiertloor een vacatu?e ontstaan in het redactieteam,
Hei Bestuur is naarstig op zoek om voor de juiste as.nYulLing te zorgèn. WÍJ houden U op
de hoogte. Zaterdag en Zontlag a..s. de eerste konpetitievedstriJ den. Al-fe teams aiensen
vij een goede en sportieve kompetitiestart . He rekenen daarbiJ op de'steun van a1le IEen-
sen, d.ie LENS hoog hebben zitten. llot ziens op d.e veLden en veel voetbalplezier '

,1
IIet Bestuur.

'i
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IEen íieuve T.V.

Siàds kort.is de LE{S-kantine verriJkt met

I

i.1.S. st. werken!.e, I.V. Dit
tlen. lliJ-J.ern rbedankt voor dit

,. c- , . , r-r "* -:,
: ., I ! !

0tr'FICIEEL: r- t'.
Íf fuwe L.d."r.

2709
r.866
223o

Ersoy '

-Ejrsoy
À.kar '

v. Devlenter

toestel verd ons. gq
prachtige gebaar,

ieuve, weliswe*ir eeÍi 2e
schonken tioor óns a]Ièr

Eet Bestuur,

frana3 e
WilLem

naar
yd. -Lin-

3072 I'.J- Ían Thol, A, 06-06-19?5, Eoofdskadelaan LOB, 2526 Kc DenHaag, te]3'380l+629
3073 3.C. IÉ.mers, F, 25-04-1985, Hoogveen 66, Z5\l+ SV Den Haeg, tel: 3665T09
30?l+ B. Bians,-8, 05-l-1-1983, WÍJkesiraat t+f, e:)+r BA Den Haa!, tur, ieelófÍ
1917 E,M. ten'Berge, teider, 21-t1-tg\6, Hertenrade 566, z5t+t1-ít1, Den iaas,ttel| 3662t6t1
3076 S.E. Nisancioglu, A, L0-01-1?6, A. van Beyelstraot 131, 2525 TD Den-Éa"g
30?? D. Moonen, I', 13-08-1981+, Bouvlustlaan tf+g, Z!,\l+ JR Den Haag', tetz 166Z\73
3078 Y. Ozsoy,"D, to-08*l-980, Í,tiJkestraat aLT, Zr]l;- BC Den Haag, ief: S6igrgó 

-
3079 J. Taa1, X, t8-02-l-98l+, Dr. J, pressenstraat t$, ZS1Z Lp Den Haag, iei: 3911530
1999 !. Jildirimr I'. o\-08-1o8l+, Vrëdeoor{ rh, 25U rtt Den raag, tey 16t6ïtt+ 

-' " '-
3081 G. Yi_Ltlirim, E, 09-01+-1981+, lredeoord. 1l+, 251+l+.TÍI Den'Haag, Left 367637L
3082 H,A, Iiasedooin, Lelater, o6-oi-19t7, 't zichi.B0, z5t+l ,qx óón naas, i"i, S66go:g.
Adresvij zieing:

I

231\"S.J. Merencia vordt Gouvestraat 66,.3rL5 Sp Deri Haag, tel:'383612r.
Heer opvoeren a1s lid:

, . .,
., van Croonenburg, Seze r .
. Brunings, Sezo, 1?-02-1970, cortstraat.3a, 2511 Ap Den Haag, tel:

Afvoeren eLs lid:
305
305
2?\
30?

In Menoriam '

I.I.H
M.U
B.M h562083.

6M
7B
8x
5A

3019 M. v. Deventer
295\ C.L. de Bruyn.
3028 A. -Versteeg

.2919 A, eI BettÍoui.

HenrÍcus I'lilhehus Albertus Wezenberg, " : , .. :

[a een .]-angalurigq periode -.v?n ziek ziJn is Henk ]íezenberg op 2T augustus r.r. overleden.
.N8, ziin br9e11 l,ouil.en Eef, .over wiens heengaan vÍJ vroeger schreven, sluit Henk de riJ
van .drie verdiqnsteriJke LENSleden uit hetzeLfde gezin. Henk. werd g0 jeer en sJ.ecbts
veinigen van de huidige generatie hebben hem gekend. rn ziJn,Jonge jaren ,es hij in het
tveede el-ftaI een ijverÍge en bekraam voetbalrer, is echter nà ."i6ó Jaren zijn àa,ndacht
gaan besteden ean ziJn naatschappeliJ ke functie en ziJn groeiend gàzin, vaarvan de trree-ling Eef en Henk in zeker Jaar tot mijD Leerlingen behoorden. De óverledene blijft in tle
herÍnnering aLs een vliJtÍg deugd.zao.xo [ens. HiJ ruste in vrede I

P.J.- .- ,
i

DE' TRADIIIONEI,E HÀB IN GTA,I'EIJ 3IJ SV' 35

Het-nooiste van die d€'8 va.s, toen de ouder veduve d.e nicrofoon uit ale hand.en van de voor-zitter griste en hen vooï ied.ereen door diézèlfde uicrofoon hoorbaar toesiste: "Ik bener ook nog, ik heb ook nog wat te zeggen!"'r. Mien, de },ed.u]re van Job den Du-rk, tedankte
verYofgens op haar manj.er'al-les en Led.ereen en niet te vergeten de scheldsreóhter, die ne{a1s de LENS-bestuulsledea ' 4.1 was vertrokken en zo de Traditionete HarÍngtefel van d.e
Svr35 !0iste. De vis ïas veer duur betaald door de sponsors en smaakte prima. omdat DEvJo
aan Svr35 een gïotere ned.erlaag heeft toegebracrrt (l+-1) dan LENS (e-t)-moet I,ENS de in
MeBoriaa Job den DuIh BokaaL, d.ie vorig jaar was gerÍonnen, aan de Voorburgse cl-ub afstaanHet is. d.us. hoogst onzeker, of LEIIS volgenal Saar wÀer aen óe Tradltionele Herj.ngtafel magaeÍrzitten.'En dat zou j anser zijn, natu,rlÍJk va.n de haring, naer ook o,dat de svr35,tueede.klas zaterd.ag, een goed.e e'n gezelrige club is, waar and.ere verenigingen steed.sgestvriJ vorden ontvangen.
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Haar in de bestu'Jrskaraer nog moppen vortleD getapt door oualgedienden en sponsors en voar
nederlagen nog slortief vorden geslikt. WaEr een oud.e wetluve nog in de vatten vordt ge-
Legd. en wear',bond.sgóach .Dick" Advokaat 'ven de r,ro{\rB gewoon làí'gs, qé. ti,ln siaat..»e veOI
stri;d tegen de svr35 vas zotn beetJe d€i Iaótstd t,Ëst voor aË "io"f-"à-de konpetitie.
IIet ging err.af en toe, gelu}rkig,wat steviger aan toe, den in voorgaande oefenpartiJen.
Duidelijk is dat trainer }laa,rten nog over een behoorliJk yerjongde eerste seLectie be-
schikt. 0p het, Sebied.'van individ.uele kwaLiteiten tiJkt'er sprake van voon:itgang te ziJn
naar of dit iil:'de koirpetÍíie ook tot uitdrukking komt in ëen grote ËolLeètievó kwaliteii
zuLLen ve de koiuende vekei pas kunnen ontdekken. Er wacht een pitt[ge eerste koBpetitie-
fase rnet veastri; den- t"g"o lUC, DSO en Vred.enb\Ech. De supporters kijken net spanning
uit nas.ï het serieuze werk,

GiJs Langsderijn. , 
::' ' l - 

]
trmfl ffumr]DmnruBrmnrilllnlroIJ[ruirmEÍÍÍÍfl niErluomn@umru

ffi@ffi S€NIOB€N zondog
Uitsla n van het af e1 en l{eek
Teylingen l - IE§S 1 bekeir
LENS 3
QuÍck Steps
svr35 1
svr35 2
TAC'90 1
LENS 5
Ifi,IS 6
LENS 7
LEIS 4

end

LENS zat. 1
IIJNS 3 .
IENS 1
].,ENS 2
I,ENS 3. ' .'
HBS
flöD,-
E.K.A.V.V, 13
a.K,A.V.V. )+

'I -E
2-3

r-2
L-2
3-l+
2-ll

'I -O
1-3

Zon 6s
uur
uu{
uu-I
uur
utlr
uur
uuI

enber
\1JC 1
rx,NS ? .

NeaLdlrij k 3

r,ENS'5 - - '
BTC 5
SpoorwÍjk I

- IE"NS ]-
-...u.D.I{.s. 2
: IENS 3
- líIK h
-SEP3
- LENS 6
-.II1NS 7

tog1/621,
3o't9l55\
3]-1"6/56t+
3L39/168
3n2/622
, 16l+9

J.14, de Ronde
N.G. de HoLff
!. C. vd., W

n.n.
n-n.
n.n.

ltrl

n.n

.F. Silvius

. Hilt 
I

.I{, Jorna j

.W. de Jong

b

W.NB/ oule scheidsrechter
to2 /5lz

veLd
1 .00
11. 00
12.00
13.00
11. 00
10.00
10. 30

I
.)

3

Irroensdag 9 septembè-r
19.30 uur LENS 5

Zond g l-3 september
- D.S.0, l+ zat.

1[-ó uur LENS-I- - Vredenburch 1 aOZg/532 M
10,30 uur VELO 2 - LENS 2 t095 /6Zt - B
11.00 uur LENS 3 - VUC 7 3080/5r)+ J
12.00 urir wc B . ""- LXNS 4 . 3aa7/504 G
10.00 uur yredenburch 7 - LENS 5 3135/j68

2

f].00 uur
.1L. 00 uuI

- Vredenburch tO 323\/622
- RAVA 9 33?3/6+9

vór.igè wèék, ï,ENS l-,2 en 3 vorden d.oor de trainer

n.n
n,n
n.n

1

l-

2
3

IENS 6
IENS 7

EN:. al-sOPSTETLING

§schri jven:

ekend. gensakt .
I t,

a

IENS I+; Ired v. Kn iJ ff
I,ENS 5: I{ans Sertens

tel i 3897r't6:'
. te1: 0189t--11+8Í

te1 : 01891-1?9U
tel: 360151+1 b.

t'LENS 6: Geraxd Duiveèteijn
lJlll\lu Í: flene Keus

1
3 ';

C.C. J. Pronk, te1: 3122l.06

3Íj problenen kontakt persoon Ben Osse, tel: 3298353,
6 septenber Sekolid van Dienst c. vd.. K1ey.

I,IGGING TXRBEINE"N:
VUC
Naaldwijk
B. T. C.
Spoorrrijk

- Het Í_Lerne J,oo f'- Gen. sp;;p;;k 
".a. 

:cur6u*ui, frarra*n3t
- A. . Kortekaasplantsoen UoutHiJk
- Hehgelolaan.- -3-

t
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DE GROTE CLUBACTIE, OOK BIJ LENSI

Het Prijzenpakket.
o
Ë=

rtz

,l
He.t prijzenpakket voor de GÍote Clubaclie 1992 ls w€er samengeslald uit
geldprijzen en priJzen die door onze sponsors ler beschikking zijn gesteld.

1e Priis
.2e Prlls '
se Prlis
4e Prlfs
5e PÍUs

28 vakantierelzen van phoenix Vakantiès

Í 100,000,- belastlngvrll. .

, i5.000,-belastingvrlj.
, 7.500,.belastlngvrll.
FanlastÍsch weekend ln Parijs voor lweè personen,
Week ln Port Zélande voor 6 personen.
Een luxe bungaÍow "Monaco" met teleíoon, eigen sauna,
eigen strand en vele andere gemakken staat eén week ler
beschikking voor de prijswinnaar In port Zélande.
Het nieuwste bungalowpark van GÍan Dorado is pÍachtig
gelegen aan het Grevelingenmeer.
Week-end ln een luxe 6-persoonsbungalow van Grdn Dorado.
Groepsonlvangst ln AvontuÍenpark Hellendoorn,
Uw groep van max. 25 personen kÍijgl een Vlp-ontvangst in
Avonturenpark Hellendoorn met gratis toegang tot alle

{ËTfr@

6e-16e Priis
í 7e-27e PrlJs

De laatste 2 cljÍers:
De.laatste 3 clf Íers:
De laatste 4 cllÍers;
De laatste 5 cliÍers:
De laatste 6 ciileÍs:

Geldprirzen van Í 25,-
GeldpÍllzen van í Í00,-
Geldprllzen van í 500,.
Geldprllzen van I 7SO,-
GeldprlJzen van r5000,.

Phoenix Vakanties stelt voor elke regio van de Grote clubacrie eàn vakantiereis
beschikbaar, u kunt kiezen uit de bÍochuÍes van phoenix voor een waarde vaní 1000,-.

56 Mldweek-arrangemenlen Gran Dorado

Voor elke regio geeft Gran Dorado 2 Midweek-airangementen voor maxímaal
6 personen ln één van haar Èchitterende bungalowpàrken in Nederland naar
keuze.

oo
o

rl

oooo
,

a

\ rg
t(

STEU'V UW EIGEN CLIIB,
KOOP UW LOTEN ALLEEN BIJ LENSI
DE VERKOOP START 8 OKTOBER A.S.

-l+ -
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Lcrngs de s1>orEen vcrn de ZIV, ladder

Uitslggen van het efgelopen veek(end
I,ENS 1
Vredenburch 1
Vredenburclr 2
I,ENS 2

- LIINS zon. 3
- LENS ].
- I,ENS 2
- Scheveningen

3-2
1_O

q-,

I

f
ï

,;, Í

r\\ È\ -s=Ë#,§

Zat er 5 se ember
.30 uur LENS LL

L1. )+5 uur LENS 2

Zaterd.ag 12 september
f\.3Ó uur Zoe-terrneer 1 - LENS 1
12.\5 uur lyra 6 - LENS 2

W. NR oule scheÍdsrechter _

r_020/00 J. ï,uisman I ,.
H.J. Moerenhoutto62/or2

1dve
L
2

- DvJ-Bi zon 1
-ADO2

Lo22l0ol+
7063/072

A
H

.P. Heenskerk

. v. Leeu

0PSTELLINGEN: word.en door de trainer. vastgesteld..
Euentueel af.,nelden biJ John Boerema, t-el: 3977273,

1trffi
E voosftH
Maandag 07 -09-92

.00 uur LINS 3

.l+5 uur LENS. 2
,30 uur LENS 1

l"laand.ag 1l+-09-92
19.00 uur LENS 3
19.h0 uur LENS 2
20.20 uur L,ENS l-

tieeine sporthal-Ien
overbosch

I{eren ae,nvoerders !

- Gynnova 6
- Glrímova 3
- Blinc 1

-DSS2
- Attent ZtT5 3
- KSD l-

0vel'bosch
0verbosch
0verlosch

Linaeusstr,
Linaeusstr,
Linaeusstr.

n.n.
A. VASSeT
W.I. Derksen

klasse zaal scheidsrechter
10
''t o

20

R2B
R1B

3A

n2B
R18

3A

A.M
P.F
A. t"Í

.4. Mooynan

. WinkeLman

.4. Mooynan

er in een aantel

- VLaskamp 3-5, te1: 3)+7Ii68\.

Vsn ale elftallen vier en zes op zondag en tvee op zaterd.ag Írochten' wij nog geen naJrren

ontvangen vocr aleeLnome ean de verplichte scheidsrechters cursus, De avonden vaaxop deze
cursus zal plaatsvinden ziJn: i
-rnaandag l-h, 2L en 28 september aanvang 19.30 uur L/n 2f.3O uur. Pl-aat s van handel-int
l,ENskantine. I
Graag verzoeken lrij deze aanvoerders on uiterliJk a.s. zond-ag 6 september deze namen
aloor te geven ean de elftalsekretaris Ben 0see, tel: 3298353. Voor de goede ord.e i het i:i
natuurliJk niet zo da.t deze nensen a1tiJd de klos zuJ-Ien zijn om te, fluiten. Dit kunnen
de el-ftal]en per geva]. onderling bezien!

Verslag aanvoerd.ersbi,l eenkonrst 2l+ / B / 92

Helaas bleek het door uiteenlopende onstandighealen niet voor alle
een vertegenvoordiger Bf te vaardigen,
-BiJ de wel aannezige aanvoerd.ers bleek uiteraard belangstelling
.Len van een toernooi ean het einde van het seizoen. Het 5e elft&]
doord.eweekse vedstrijalen in vorm van eeu nederlaegserie.
-Natuurlijk werd door de SEKO veer aangedrongen op een aantal hui

1ftall-en mogelijk om

bests.an voor het spe-

e

I
el

Izaa met-
1

Ehoudel iJke zaken zos.Is
het opruirnen van d.e theemanaues, de cornervlaggen biJ de laatste vedst,riJden etc. etc.
-Er werd. tevens gevezen op de uniformiteit van kleding t.w. een blairu shirt, witte broek,
en b.l-aulle kousen. Uiteraard is mooie gesponsorde kleding ook toegestaan mits d.e k}eding
wel op een lENstenue bliJft liJken.

I

l

I

i
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-Graag'ziet_ tle redaktie net 'enige regetiàat een versJ.agjë tégemoét van de lredstii;aen

-ook verd Sewezen op het scheidsrechterdprobleen bij d.e elftailen zie bovënstaand stukJ e
proze.
-Tenslotte bracht de a.anyoerder van LENS 5 het probleem op van de overkepaciteit van diteutat(15man)'3eg]-otenverd.oE.littebezienenhierop-1ateTterugtekonen.
-Eén en s.nd.er \,ra,s nog ea,nleid.ing voor de vertegenwoordigËr van LEIIS I om d.e ye].denpro-.
bl-ematiek van de recente veken €€Íl te kaarte. Afgesproken lJerd dat de SEKO de uiteinde-
liike beBlj.ssÍng neemt in de keuring van de velden bÍJ vrien<ischappelij ke vealstrijden.
BiJ konpetitie ligt d.Ít uiteraard bij de consul. TensLotte verd. nog gertremoreerd dat ge-
dane zaken geen heer nemen en tlat geza.nenliJk geprobeerd za.l noeten vord.en een zo posi-
tief mogelÍjk s'bandpunt in te nemen bÍj probl-eemgevaLLen asng{i.ande de veldenkeurin!.

SEKO

trr If, rA\yAN HET JELíGDFRONT atg
Q+i Paul v.d. Steen, Chopinstraat 103, 2S5i\a/ Etj geen gshoor Arn

emeen kontal<tpersoon
SV Den Haag tel.397.Oí.5.
old v.d. Donck, tet 397.65.3.

Wedstri,i dDroara,m[a A-B-C-D-E en F j eued.

AfbeLlen voor onderstaande uedstriJden alLeen bÍJ paul vd. Steen (3970151+). Doe dit ,ï
zo snel- noge]ijk doch uiterlijk de tlag voor de wettstrijd voor 19.00 uur, BiJ geen gehoor
be].]en naar Arnold, vd. Donck (3976532), In uiterste uood Bog op de ds,g zelf bel1en
naar LINS (3661311) biJ iemand van de jeugdkonmÍssie.
E1fta]. datu:n &auvang teEenstan huls terIein/Ye1d sar. k.l,ensder uÍt/t
A1

A2
B1

B2
C1
c2
VJ
D1
D2
D3
DI
E1
E2
E3
Elr
E5
E6
I1

5 sept
9 sept
5 sept
, sept
9 sept
5 sept
5 sept
, sept
5 sept
, sept
5 sept
, sept
I sept
5 sept
5 sept
5 sept
I sept
5 sept
5 sept'
5 sept
? sept
5 sept
J sept
5 sept
7 sept
5 sept
7 sept

12.30
19 .00
1l+ ,30
13 .00
19. 00
1lr. 3o
10. 30
13.00
10.1+,
L1,.00
9. 30

13.30
9-30

10. 00
10. 00
10.30
10. 00

Gravenzande SV 41 thuis yI
Quick 41 uit Sav. lohmanfaan
Duindorp SV A1 uit Sportlaan/Mezenpl-.
Vitesse Defft 81 uÍt sp.park Tsnthof/De1fr
Quick B]' uit Sav. Lohmanlaan
Kranenburg 3l- thuis V3
Grevenzand.e V.V. C1 uit Gem. sportpark
DUNo C1 uit Mr. NoLenslaar
Laakkvartier C2 uÍt J.v. Beerstraat
DHO DI thuis Vl
BVC Dl thuÍs Vl_
JuveDtàs D1 tbuis \z
HBS D5 thuÍs v3
DWO EI uit sp.park'riest/Ztmeer
Vredenburch E2 uit Vred.enburctrveg
BAVA E2 uit Zuiderpark
TAC'90 Ef uit. Aagje Dekenlaan .

RAS XI uit Albardas.tiraat
FlanÍngors El uit sp,park pr.Irene/R'l-l
Quick tr']- thuis yz
Extra training tr'-klessers 7 en B jaar
LoakkvartÍer tr'2 thuÍs Vz
Extra training I'-klassers 7 en 8 Jaar
DUI{o I'2 thuis y?
Extra training F-klassers ? en B Jaar
LaakkwartÍer F3 thuÍs .., V2
Extra training f-kl,assers 7 en B Jaar

lL. r_5

18.00 ( euick )
13.30
11,l0(auto )
18. oo( Quick )
1l+ . OO

9. 15 ( aut o )
12. 00
9,1+5(auto)

L0.00
9 .00

13 ,00
9.00
9,00(auto) .

9.00 ( aut o )
9. 30 ( auto )
9,00(aut,o)

10.00(auto) .

L0.00(aut,o)
9.00

76.\'
r_1,00
16. h'
9.00

t6.\5
fL, 00
16. |+'

11
11

9
t7
11
1?

9
u
f1
1'l

.00

.00

00
30

.00
'30

F2

t?

Fl+
.00
-30
,00

SIJZONDERHEDEN:

-aanrezig Julo: À. vd.. Donck, M. Reuver en p. vd. Steen
-heïen leiders e.s. zaterdag begiDt de konpetitie dus vergeet niet het mapJ e en de koupe-titiekaa.rtieE nee te nemen en het. ruilforflulier in te. vulieu en biJ uitseatstrljden een
kopj.e mee te nenen. Dit voorkont boetes. Zie kopy leidersbij eenkomiten.'lr

iÈ
\ -6-



-heren spelers a,s, zaterd.ag begint ale konpetitie. Let op het terugisleren op de keeper
en op het: strenger optreden.,.vari tle-.,schei dsrec hters op het vegs'chieien,/gooien. van de'bal. of het te feI rea8eren op een fLuitsignàal- van de scheidsreèhter o.fi hei neerleggen,van.
een doorgelroken sleler' Dè ge]-e en ïoale kaerten I'ortlen uu ook bij_ ;.1u1tie sneliàr getrok-
ken. .Dit.-betekent geldboetes en stra.ffen. zonde: dus sportief spéien e1 accepteer ;ok ittminderett beslissingen vari de scheid.srechter. VeeI pLeiÍer. li-:De opstell-ingen, i l.
De tt'ainers van de A-B-C-D-' en E-sele ie heblen de teams g"roir""rt. ziJ dànken nu'de .

_ideaJ.e opsteJ.linge .gevon'ien te hebben. De jeugdl<o,nissie r+Ëet ," o"[ r,o""aà;ï; ö,-ój,D2' D3, DL en E3 t/m tr'l+ er ult komen te zidn. NrituurLi,l É ,z ijn "er een il-Ínk aantat sielertteie,rgesteid dat zij niet in her eerste tean zijn opgesterà. o:.t aeerij;ànïi;ï.;;"^"
Eaar lÍ1j hopen dat Surrie gadn probèrèn, ,:.u. 

"un"po"iïi";"-ir-t"irirË- ", u" tra.ining enÍn de vedstrijden, liet ongeriJk van r1e trainer te-tewiJzen. Denk er: àan dat er in het
- seizoeu nog heel Hat vriend.schapperij k .gevoetbard word.i, er sperers al"rrog terug gez"t" kunnen vorden ' en dat er best vèr uur"'u.n' spàIer niet kan voètbarr-er. ;;;g-;;ï";';;;" .
dat de trainer niet cm' Je heen ka-n. Kortom_: iooí de handdoek niet in a.-iiig-r"ii'tk"iit '

Je terug. Mochter er toch ,f'Brote probleuenf ziJn k].op tian even. a€.ll bij d.e j àugdkommissie,
Praten kan aLtÍ j d.

. i - ' :,1
LENS A1: wordt door d.e trainer bekend genaakt i. Leider: H. Borst l

' LENS A?: M. Arslan, G, Aykanat, r. Ekren, G. Gurpen, M. (ie Nr.erck,-E]fsancioglu + aan-vulliug vanuj.t de selektie : Leid.et::. W. Heynën en Cl Spoelstra
l_E§9ë t vord.t dooï. d.e tyainer.bekend gemaakt. .: Leider:.G. Steenvijk
LENS B2,: s. Bitnel, G. Giuard, p..Koo, J. sànalifort, s. sciraapverElE-zeemei j er + [a.n:vulLing vanuit. de sefektie Leider: W, B1om.
LE!§_-Cl: A. AkkabÍ, W. Daanen, Ir.. Duran; y. E]ekbi, J, el Ead.diouilT=a. Heijde;, ,.B. Ilendriks, H. Herrevijn, L. van ,t K1oosber, R. Niamat, J. pronk, A. Sen + k;"p;; r,

EU§_-Q?: J. Buis, K, Elakbi, M. Gokkaye, S. Gopie, tr'. K6nI,fraat;
R. vd. Post, R. Vreesvijk, S. Venema. + keeler
LENS C3: N. Afonso, S. EÈsiad, A,'Ilagedoorn, il. Kaffe, J. f,opàs,
Igqiklomo; S. Rarijiet, C. Sprockel, D. Tieze + aanvu-t_iing. 

- 
,IENS D1: vordt"d.oor de trainer bekend gemaakb

LPNS D2: N. Akkabi, P, Bor1aan, S, Buitànhek, K. Connor, tr'. Gasmi
vÍsse, K. RaiídJ anans iirgh , n, d.e noode, C. de Rooy, R. yd. Tol '
LINS D3: S. Al-ting, A. Bharos, K. Bouali, p. Dahoe, M, Essiad, JA. Ra.uhiet , .D , Eamkàel-ar.ren , D. de Roo , D. Boos , E. SaygÍ , p. Éta

Ireideï: T. Spa
n. Kfopstrs.," A. Nolten,
Leider: P. Vreeswijk

F. eI Masoudi, J. Pavi-
Leider: Il. Hagedoorn

..Leider: F. v. DÍjk.
, J. Guenoul, B. Meeu-

Leid.er: ÍI. Bodaan..
. eI Haddioui, E. Kisi,
stra, r.

Leider: T. Boos
lnN§ 9tt:.4. BIom; K, Bouali, p, Coolen, F. E]kadiri, t{. E}ouarl;i, X "", U..iu:.a.Xtu",R. NoJ.tgr, Y. Ozsoy, Mi l,oot, N. Siliakus, N. Töpuz Lèideï::c. MdLdei
LENS EI: L. Bukman, R. Groos, B, Kaffe, R. Oedrig, M.'Oemed, A. oolrËiiËer. c. schmÍts.n. Snees,. C. SprockeJ , Iei4er-: iUÍ ttoefnageÍ
!El{S P2i:4,: lklabi, B. Brittijn, F. Daanen, p.. v. Fessem, .l. l,ietslll-«imbau1t, u. Íei_.deI, S. OufrÍgh, R. PocorDie leider: ???"
L.Exs E3: }'I. de Bruin, v. vd, Geest, F. Kuik, N. Muns, I'{. oosterveell-El-Buyters , M. vd.Voort,. B. Vreesvijk - leiders: JÍ, IrÍuns "" ff. Éuyiur"
LENS Elr: F. Bekking, z. Elboujauei, D. Gunay, !, Hoos, R.6;;o, R.--Je-rcrercr, R, Nand-persan, F. Nazarali, M. Singh - . -' iéide f, dó Kfèrck
L,ENS E5: A. eL BoustatÍ, R. Kipp, D. Nagtegeal, J. pronk, q. ae no6àëll, Sensor, .

LENS X6:3. llans, A. Duvvesteijn, 0. Gokgul, c. petrue ,-El-G-roooe, Ë. salri, J.. Taa1,D, Unnu, G. Yildirj.n i '

!Ixg-rl; c. va. Bosch, R..ïoogerbeide, s. KraeyeveLd., M. Kuik,.tr. *:#r;.Ï: B. Netten,R. xeuver, K. Yereecken, M. voigt !gllers:']t. ier LÍnde* en a. vereecken
L,EUS-I3.: A' A.rnoldus, B;. Arnoldus, D. Brom j r. nrGJllroppert, M. Drasten, s. vd. Kruk,D. Moonen, C. Schaepveld, ... Irei-d.er: H,-Blom.
IENS F3: 0. Baba, A. el- Boustati, M. Boutieï, o. Gokguf, t*t. Henarifi5 Laners, R. spies-sens, R. Staat, I\r. Venexla leid.er: M. Baba
tEN§ Fll: H. ten Berge, J. Dogan, r,. ríuneïs, v. Reuver, A, veeren, u.-ïrieirir-i-aavuuing

. LeÍders I H, ten 
. 
.Berge en F. , Veeren. ,- ,

T
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De konpetitie start zaterdag

A.s, zaterdag start de koDpetitie voor onze Jeugdtea.Es. De voorbereiàiDg Bet heel vèel
trainingen eD oefenvedstriJ den zit er op. We klJken.terug op een gesl-aagtle voorbereidÍng.
De lnzet vèn de. treiners en cle spelers vas èiJzonaler groot, Iealereen heef! er bl-iJkbear
weer ziD in. WiJ ooklll LEIIS AL heefL een heLe ztare voorbereirlÍng achter de'rug met dee-
staL tealos uit de lantleliJke en regioneLe kfease. .De koopetitie wordt ook èen hele zvare
klus. Met.ingarrg van het seizoen 93/94 verdviJnt iBroers de regionaLe klasse. Dit bete-
kent dlet bet konende seizoen <le m:mers 1,2 e! 3 promoveren naar d.e landelijk 3e divi-
sie. De overige elfteLlen gaan terug nasr d.e prc,motieklas. ook biJ de B-klasse gaat ale .

regionale kLa.s6e veralviJaen. LENS 31 speelt in ale promotiekl,as, De kenpioen van deze
kl-as prosöveert t:aar d.e landeliJk 3e divisie. De nurmers 2, ! ert \ spelen voLgend Jaar
zeker nog in de pronotieklas. De nurumer ].2'degrèd.eert zeker naar de 81 poule. Hat er net
d.e nunmera 5 t/n 11 gaat gebeuren hangt af van de tlegradetie uit de regionaLe klasse.
IIoe meer Eaagse teÉ.ns terugzakken naar de pronotlekLas ales te meer teans er uit de pro-
DotlekJ.as zulLen tlegrad.eren naar poule BJ., BiJ LU{S CL is het allenaal. ï,at sirnpelel.
IEI\iS Cl- speeLt heleas in poule C2 (viJ vroegen CI aan). De nurners één en tvee pro6overen
naa.r de Cl poule, Voor de overige L$ÍSteans Ís promotie/d.egradatie niet van toepassing.
I,lel vordt er na vier wetlstrÍJtlen (begin oktoter) tekeken Helke tears te hoog ziJn inge-
d.eeLd en lÍelke tea,ns te laag zitten. Dit vordt getlaaE aan de hantl van de .uitsLagen in de
kompetitievedstriJ tten. De Jeugdkonmissle van de ilà,agse Voetbal Bond gaat dÍt doen. Het
indel-en. va.E d.e teaDs near sterkte is altijd een zeer ingewikkeld kartei. Ietlere vereni-
ging geeft zo goed. mogeliJk door hoe sterk hun tea,us ziJn en iE velke k1aése het ongeveer
zal Eoeten uitkouen. De voetbalbonè verza[e]-t d.eze wensen en Baat aen cle slag net het
indelen, De praktiJk (koupetitie) blijkt vaek echter enders. crote uitslagen vinden tle
viunaars (spelers-ouders ) vel leuk tnaax grote ned.erlagen zorgen voor onrust. Weinig
bLiJkt, (vaak niet te recht), meer goed te ziJn etc. etc. Helaas is hier veinig ac.n te
doetr totd.at de herÍndel-ingen hebben pLaatsgevonden. Even gedul,d dus a.u,b. als er grote
D.eaierl€gen uit de bus rollen en besLigt Diet iD paniek raken.

Eröra treinine E- en F-.ieueil
. We heblen Joop Groos veer kutuen 6tril&en voor de extra tralniDg op tle Eaandagavond. yan
U.0O t/n 18.00 uur, NatuurlÍJk bliJfÈ ate trÍoensdagnidda,gklub gevoon doorgean. Dat spreekt
voor zich. A.s. IlasJrd.ag ver'lÍachten ve d.e F-kLassels van T en B Jaar. Konen hoor het,is
h€.rt8tikke l-eul< en Leerza€,m, Een veek leter, I\ septenber, verwachten ve d.e speJ-ers van
E3,El+rE5 en 86. Zo gaat het àoor tot en rnet eind noveuber. De ene week de E-klassere, d.e
andere veek de E-klassers

Schei tlsrechterscursus
Vorig seizoen schreven ve het aL. De klubscheidsrechters kriJgen aaD het begin' van èit
seizoen een scheidsrechterscursus van drie Bvonalen. Dit is velpLicht opgelegtl d.oor de '
Et{B ' De cursus vordt op de naand.agevond ( 1l++2L+28 septernber ) in het kLubgebouv van IENS
Sehoude! van 19.30 t/m 22.30 uur. Drie keer aanwezig ziJD iE verplicht. Er ig een éxa.uen
en een dÍpLoma te verdlenen. Van LEI'IS doeu a]- zeker mee: M. Reuver; A. vd. Donck, J. Kou-
venhoven ' J. Pronk, J. Làner6, l'I. Blom, F. sehuunoan. senioren, oudels etc. die ook in-
teresse hebben kunnen zich opgeveE biJ Arnold vii. Douck aers 3916532. Er ziJn geen kosten
aan verbonden.

Leidersbi.i eenlonst E+F-teeEB

O! Da€ndreg J september vervachten vU aIIe IeÍders van LENS E1 t/m Fl+ biJ de eerste lei-
tlersblJ eenkorst van dit sej.zoen. Aanvang 20.00 uur in het kLubgeboulr van liENS. EindeI 21.00 uur. ilet spreeh voor zich d€,t tle al-l,e Leidere hopen te zÍen.

LeÍdersbi.j eenkongt A2 ,32 , C2 , C3 ,02 ,D3 eu Dl+

0p maa.ndag 1l+ septenber verwachten ve de l-eiclere vau boveustaaatle el-ftaLlen bÍJ hun eer-
ste leidersbu eenkolDst van dit geizoen. Aatrvsng 20.00 uur in het kLubgebouï van LH[S.
Einde t 21.00 uur.

f}a.i4qls!lJ eenkomst

Ook de trainers. iönen netuurLÍJk biJ. elkaer, Er zijn drie overLeg voruen t.v.:
":'1) M. Xog, W. ,.iE'ttlrger, P. Bos, G. SteenyiJk aan8evuLd D.et een veltegenvooralÍ8er ven

het bestuur en.de J eugdkomissie. Het eerste overLeg is op ? septenber on 21.00 uur.
o



,l P. Bos, tr'. spa, F. v. DiJkiDi,), Th. Hoefnager- en d.e v-èrtegenwoord iger va^n ae.Jeugd-korurissie., Eet; eerste overl_eg 1s op 1)r september on 21.00 uur, ;. .. - :. :. :
A' v' Blittersvijk, !í' B1om, p. v. Gils; F. Greàs, T. Roos, M.-de Kreiek, H. Ruyters,M. Baba, H. ter Linden, c. vd. Bosch, J..Groos en de. J eugdkömlissiè, Eet eerste overl.is.op 21 septembef om 21.00 uur, ,i!-- (,,:.i

Mini-trainerscursus

Looptrain rng

Keeperstr aininq

UITSLAGEN JEUGD;

'1,.

Aangezien íe Ía:r de voetbarbonti niets van +e Jvsl-cursus horen hebben ve in overleg metPeter Bos (trainer'Ar-) besloten zer,f een cursus te e* o"e""iu;ràr-"i-iorqs. op de traÍ-neisbij eenkomsten komen 
're daar zonder meer op terug. Denk er maar vast eens over n&.Iiet zuf'len zotn d-rie evonden ziin en natuurriik heei erg leerzaarn.. zijn er l-eiders d.ie ornee nÍrl'en d.oen laat het ons dan even weten. Er ziJn geàn kostèn adn ierbonden.

Medio septelrber gaàn lre lreer beginnà met d e. looptraÍning, .Dif zijn geen konditietrainin.gen aar ve1 wordt er heel gericht getraind àp hoe er teóhnisch eéroiu., ";;;.;;;il;:-ï;;,neerdere spelers is dit beslist noodzakèIiJ k. ' Goed Lopen betekeÈf ,ona", meer makkelijkelvoetballen. De spel-ers die in aanraerking konen vord.en binnenkort door hun t"alner aa.nge-vezen..Wij overleggen Ínmiddels net Hin v, Ettinger.

Nu de ètukke voorbereiding is afgelopen gaan ve ook weer starten met de keeperstrainÍngerDit.is veak een- vdrgeten _gebied naar wij wi]leh iuliie de extra aa,ndacht geven die ju1Iirverdienen en ook echt nodig hebben. Helaas heeft rheo Massa t" k";;;-;;geven hier geentiJd meer voór'vriJ te kunnen rnaken. Hij betreuren dit t'ea zeerste *a,*i gru, toch nog eerpoging wagen b,l- is het d.an naar voor onze Jon§ste keepers. patrick. puister en Mechiel vd.Berg gaa' binxenkort uet jutlie aan d.e sr.ai. Íeer nÍeuvs volgt binnenko"i. 
-" 

.*. 
-'"- '-' I

LENS 41
I,E$IS 41
NAS A1
IEIIS 81
T.NNS 81
WP 81
IÀNS C}
IENS C].
Zoeteraeer C1
Anoc3r.
WP C1
DSO D2
IENS D1
LENS DI
DSO Dà
RVC D2
Yt,C Dh

- Sperta Al- 2-O
- Spijkenisse AI 0*9
- IENS A2 3-7
- Vredenburch Bl- Z-l
- SpiJkenisse 31 0-13
- IENS 82 b_5
- SpiJkenisse C]. \-T
- nij srÍiJ ktoernooi Ie
- LENS C2 t-2
- r,xNS c2 7-6
- IENS C3 9-)+
= I,ENS D1 1_2
- Spijkenisse D2 I5-0
- Bij swiJ ktoernooi 5e
- IJENS D2 B-].
- LINS D3 2-l+
- LENS Dll rz-2

GDA E1
LENS E].
GDA E2
ANO E2
GlA 83.
ADO E3
LENS E5
I,NNS , E6
GDA I'1
ADO Fl
BVC F].
TENS F2
nvc r'2
ADO I'2
LENS I'l+

- I,NNS E1
- avc El
- IXNS E2
- I,NNS E2
- IENS E3
- INNS Eh
- RVC E2

- Quick X9
- LENS I'1
- LEI,IS Fl-
- ],ENS F2
- GDA I'2
_ IENS I'3
- I,ENS T'3 ,

- Quick I'5

-L-r.t
20-2
lt-6
5-3'

11-5

J-6
't-9
0-21
0_3' 2-O

'O À'

o-7
o-lr
0-9

De Laatste oefenved.stri J d.n zitteri er zorn beetJe op. spijkenisse gaf voolal A1 en 81maar toch ook wer- c1 voetbalfes. Het yrijr.open zonder uat, tret 
"n"i1"" sper-en vg.n de belen het vinnen van dé duels lras beter ',r.rzorla bij de spijkenisse tearÍrs. ceen probleemhoor,,ve hebben nu gezien hoe bet moet, le oierigà tea.mi ipeelden met.a'isselen6 succes..Ja.,umer vas het ttat VIJC de vedstriJden van Dl+ en E3 verkeerd in hun krantje hadalen staan,E3 hoefde nu helemaar-'niet te spefen en Dlr kon ïer aan de bak,zÍj het r í/2 rate; ;rt-tegen een veel te sterk tearn, Toch .hur.de voor d.e ouders en de'spàl_ers ai"'r.irng-ti."""H€.chte, en voor Ers en Michaer- vd. voort die het tee.m hierpen dóor mee te gaan, IENS Dzhed echt pech' vol goed.e_moed. bij Ano aangekomen werd de vedstriJd arsnog a,fgekeurd. Nade grote nederraag biJ DSo reer een. tereuister-ring. Laat Jei niet ontnoedigen viJ gaan

$obe.ren het tea.B sner op d.e 'rairsrr te krÍjgen. Doet íedereen nee?? LEI,rs:86 err- r'[ uaa_tlen ook pech. Quic! had veel- te lreiiig spetèis biJ hun teems. zeLfs met enkere verster-kÍngen uÍt hogere tears uaren ze nog inkómpleet.

-9-



Ge].ukkig brachten enkele LÏN§ers de oplossÍng door mee te voetballen, Samenvattentl 1íep
e.e.B. niet geheel vlekkefoos.. nat is J a.mner vear toch,ook wel een gevolg van te !Íeinig
huLp. Teams kompleteren, scheidsrechters zoeken, Linonade regelen ziJn eigenliJk zeke[
clie niét'op het leatste !0onent geregeld noeten sorden. Sons is het i-a.ksheÍd van d.e Épe-
Iers,/outlers die te leat afbellen oÍ sons zelfs helenaal niet. De andere keer ontbreekt
het Sevoou ean hu1p. I{e zoeken biJ el,k E- en F-tesE een vaaler die tle thuiswedstrij den vi-i
fluiten en tlree ved.ers/noed.ers alie de ]Ínonaiie rilLen verzorgen bij de thuisvetlstriJ den,
Een kleiue moeÍte denken viJ en het geeft ons de gelegenheid. on ons met a,ndere zaken be-
zig te houden. WiJ hopen tiat er nu lpontane reakties Loskonen óp bovenstaand.e oproep.
Echt alLeen kunnen ve echt niet all.es,

LEN§ D1 - SpiJkenisse D2: 15-0

a

We begonnen met eeD regenachtige ochtend.. Dat maakte voor onze Jongens niets uit vant d.e
doelpunten vLogen oe onze oren, SpiJkenisse rerd.er de tweede hefÍt een beetJe zenuvach-
tig van vaJlt ze scoo"d.en voor LXNS tr.ree keer in eigen doel-. Henkie kon de tweetle heLft
dus ook rustig nee voetball-en net de Jongens. Jongens.ne de vele doelpunten die JulLÍe
hebben gescoord. bLeven JuUie fiJn sanenspelen. Al-l,e ouders ziJn trots op Jul]íe. "

De ouders.

RVC - L!ïS D3

Afgelopen seizoen Sebeurde er rondoE dit team altijal we]. vat en zo te zien zetten ve dez€
traditle ooh dit Jaa.r veer voort, vant aog Daar net buiten het conp].ex of het vas in 66n
va,nl tle autors aI een behoorliJk rokerig boeltJe en nadet dit wÈs opgetrokiren bereikten
ue veilig RVC. Ook deze tveede vetlstrijd verliep zoaLs de supporters verwacht haalden ve
kvamen sneL op achterstB.nd, na&r éénnaal vaÀker gevorden speeld.en JuLlie in eeD biJzon-
alere sneLle, Spannende en uiterst sportieve vedstrÍJd vederom d.e tegenstander van het
veld. Xn ondanks d.at ue uear met 10 man speeLdell stond er na het les,tste fluitsignaa]
op het scorebortl tle eintistand. van 2*h. PrÍna saneD gevoetb8lal JoDgefui i GA ZO DOOB! t.

Cees.

qÈilÈ E6 - LENS El+

Eier nog het beloofde versls,g van verLeden veek. Allereerst vat is het veer fiJn on net
Jullie zaterdags te Saan voetballen en rrat ,ben ik bliJ dat Ju}lie aLl-enaaI weer in goède
gezondheid van vacantie ziJD terug gekomen. rk hoop iia,t JuLlie het fijn hebben gehaà.
0.k. nu de vedstriJd. Het was een verassihg hoeJu}lie begonnèn. Meteen lieten Ju1le zien
d.at lr'IJ ook uit een ènd.er va&tje kunne talpen. D.v.z. Dogo.n, Rody en Dolf in de spits,
Roy daar achter, Manp"eet en Borneo Ín de verdedigin6 en Bieky in het doel-. IIet bleek een
goede opstelling (gezaneliJk bedacht). Door voortd.urend d.e tegenstander ond.er druk te
zetten kond.en ve aI gauw op 0-2 voorsprong komen. Mede door het goede werk van flomeo en
Manpreet die toch d.e aanvel zo nu en dan opzochten bleef het steeds spannend. J8l[Eer dat
Quíck neer geluk had dan wiJ vaardoor ziJ tocb 01: 5-5 klÍamen. Jamrer vas het ook tlat de
harde schoter van Roy door de I&t eE paal verd.en gestopt clan zie je dat ziJ het gel-uk ven
tlaag a'el hadèen en d.e eindstand. op 6-! konden zetten. Toch hebben.vij het betere voetbaL
laten zien Bet doelpunten ve.n Ma&preet, Dogan, Roqy, Roy en een zeer fraai (eerste doel-
punt) van Dolf. I.iat een heeïl-iJk gevoel- noet d.at voor je ziJn. AL net aL ga zo door Jon-gens tlan kont het geruk venzelf $e]' 

JuJ-Iie leider Teun.

- I,ENS E)+ : -2ADO

De eerste tien'mÍnuten var d.e uedstrÍjtt vas voor ons. Met toch wet neer inzet dan de
tegenstand.er, kvarnen wÍJ al gaurÍ op 0-l- d.oor een (loelpunt van Dogan. Naar mate d.e lred-
striJd vortlerde, kreeg èe tegenstand.er. meer kàns om te scoren, waar ziJ d.an ook dankbaar
gebruik v&n maakte. Mede door het gemÍs va,rt Romeo vegens ziekte (beterichap Boneo) vaÉ
lr:! net d.e rust. algauv l+-t, tn d.e tweede, herft moesten viJ ook van keeper wisselen ,

(blessure Ricw) die toen ging voetbarl-en en ]-iet zien dai F,iJ. behoorliJk snel was' 
-(pri-

na Rtcky). Boy dÍe het keePerrs werk overnan vist ondsJlks d.e grote dluk de achtersta-nd '
te beperkeB tot 5-L kL8,sse Roy. loor een zeer velre uittrap kon l\Íanpreet heel sl-in de
eindstand op l-2 zetten' Jongens .Laat niet zo gauv de moed. zakken als het even niet 1ui<t,
echt iu}lie kunnen veel neer, Daarom gaaa vlJ toch vo1 goeèe raoed, aan de koEpetitie begin
nen. Tot volgende veek,

rrl.! Ju.LLie leider Teun.'! -10-



DE I.Eil§REVIIE
u,ufikd uaa k MlruQul
66ste ;aargaag, nunmeï 5,
10 septenber. 1!!2.

LENS

VAIV DE FIÉDAT<TTE
uirERsrE in[wenrenrvriin kopii : MAANdA q 2O.OO uuR iN hrr klubqrbouw

Zo de kop.is eraf, &lthans voor ale meeste teans. Helsas zorgale tle regen voor een aantal
afkeuringen. Ook biJ LENS, ons veltl 3 wertt afgekeurd.. En d.aar, zie mededelingen bestuur,
ziJn toch ve1 een aantal v"€sgtekens bÍJ te zetten, Natuurlijk velden ziJn er om op te
voetballen. Maar een beetje selectief ongaan net d.ie velden, zeker biJ trainingen, moet
tocb kunnen. BiJ de J eugd. ïeren ale resultaten niet echt on. trots op te ziJn. Van de selec-
tietea.Es hatl aIleen Dl- een knap resul-taat. 2-2 tegen D. 1.0. is zonaler t0eer goetl. Zater-
dag L speelde de eerste conpetitie thuis tegen DyJ-Bizon. Een knappe l+-2 overEinniirj.
Peter Krol- d.ie, naar verluidt binnenkort ziJn 2lOste wedstriJd voor Zaterdag 1 speelt???'
is aI een zaaltJe aan het re6elen voor tle kanpioens receptie. A].leen vragen vij'ons af
hoevel- conpetitiewedstriJ tlen Zaterd.ag ]. per JEer'speelt. 0f .is het echt aL zo lang gele- .

den Peet? Trouwens over feestjes gesproken; Ond.erstaand. terÍcht verd. door één van ons
IENSLed.en, wiens naa.L ïiJ niet Hillen noeD.en doch die altijal tret krantJes bezig is, aan
ons overhantligtl.

Van Joop dÍe toch als een vriJ open persoon bekend staat, hadalen wiJ d.it niet verdacht
'om het zo stiekun te aloen. Joop van harte. Afgelopen zondag ïaren ale zond.agseqioren aan -

de beurt, Helaas rlas LENS 3, met al d.ie Jonge 'rbonden" d.id zo graag vitden, biJ NaaldviJk
efgelast. Alleen zondag \ verloor hun vedstriJd. IENS L speelde geliJk biJ vUC en ver-
zorgde een fa.ntastisch P.R. voor het arnateurvoetbel in bet algeneen en voor IENS is het -

bijzonder. En last but not least hatl ook de red8ctie een leu-ke op kikker. Het is aI vaak
een nood kreet geweest, de redactÍe van de ÍENSrevue kon nod.ig versterkíng gebruiken. Ge-
lukkig is er nu een trgektt gevonden die de redactie vil konen versterken. Veel- mensen
zull-en hem wel van gezicht kennen: een beetJe dun van haar en ziJn zoons spelen in de 31
(teeper) en d.e andere is de snelle spits van D3, We ziJn d.an ook tliJ on Cees Altlng te
mogen vervelkomen in ons tee.E', A.s. weekeinde hopen wiJ da.t ieder teE"m kan spelen. WiJ
va.n tle red.actie hopen U biJ één van de vele vedstriJden te zien. Veel plezier en spelers
Denk eraan, de scheids is ook een voetta]liefhebber.

Retlact ie ,

Vcrn He[ Bestuur
De eerst,e speefdo,g van de nieuve conpetitie is voor LENS priua verlopen. ons eerste Zate"-
dagtean sLeepte onder ]eièing van trainer Boerena Bet hard werkeE de eerste ovenrinnlng
in de yacht. Zondag nas het biJ en tegen VIjC neteen raak. Het publiek kreeg een wedstriJd
voorgeschoteld om van te rÍatertBntlen. Een d.erby va.n hoog niveau. Deze sportieve happe-
nin6 ha.d alles, l{at voetbal, zo Lantrekkel-iJk eÀ spennend meakt. l.Íet de Juiste uitslag!
Een groot compLiment aan d.e Maarten Rog brigade is zeke? op zijn plaats. Met d.it voetbal
kunnen ve een zeer boeiend.e conpetitie in de 3e klasse tegenoet zien, Toch ve1 Trat anders
dan vorig seizoen gelu.kkig. A-I].een a1 de anbiaacel ! ! Wat een verschil hè.,,,, Zordag re-
kenen ve op een glglg supporters schare, uant dit LENS verdient dat zeker: fhuis tegen
Vredenburch. ons tweeiie elfta1 onder leiding van Wim v. Ebtinger had een makkie aan
U.D.!í.S. Een aantal schitterende goals naakte d.e uedstriJd tocb Leu](. Zor}dag a.s, tegen
velo za\ het vat loind.er eenvoudig vord.en.'IENS 3 had ,l.Ieer eens pech. In N&alalyijk had het
kennellJk Dog harder geregend net aIs gevolg afkeurirg. over afkeuringen gesproken.

Getrouwd:

TINY VERHEIJÈN

en

JOOP PRONK

Den Haag, 2.9-1992.
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Er ziJn het afgelopen veek-enal veer de nodi8e problemen oiltstÉ,an ronàom het 3e ve1ti.'We
zurlen/niet op de deteils ingaan, naar het. zaf al-te, beiroÍk"n"o auiaeÍi3t zijn, aàt uet
Bestuuï hier 'zo .]èngzamerhan(I chtion: geàödg vim'kriJgt. VooÍ tlë Làtste-keèi doéii we een
dringend be.roep op treillers en spele]s biJ afkeuring niet te treÍnen of te voetb&Ilen op
de: vgrdgn. l.IiJ.k{ili gsn,izoirel- 'int-ein ale"lmèt. de consul de grootste probJ-enen. redereenkiikt dan naar een ander, met ala .gevolg, onnodige afkeurÍngen en kwade gezichten. Wè re-
\enen erotri; dat dit nu voor een ieàer d.uÍàeri;k-is. De trafnÍngstrook iJ 

":.i"ruurA 
àrli,1o

te be§pelen' hoelrel ook, hier een heel, seizoen gebruikt van genaakt nioet ïord.en. Ls,at dus
het gezonde verstend hoogtij vieren. Goed nieuvs over ile licbtinstalleitie. Als het eeB
beeJte Eeezit hebben we binnen luttele weken verliclting rondom het 3e ve1d. Tot s]ot
vragen ve nog eltiJd Uw. aand.acht voor de vac8tures:
-Redr,chtie heefE tlríngend assistenti.e nodig. ,:
-ook achter de bar is ertra hulp gewenst.
Kom rrp rnensen. LENS is op de goed.e weg, maal. we ziJn er nog l-ang niet. I,le hebben echt nog
hulp notlig. Doe mee uet uv club! Tot a.s.. Heek-end op onze verden, of zÍe4 ue u ook nog
op de klubavond. ïed.ere Dond.erdag bent U van harte He].kon,

ilet Bestuur.

Afkeuri ngen

De aÍgelopen re6enachtige lreken hebben ons"'met de neus op de feiten gedrukt r ook nu s.I
kunnen vel-den afgekeurd vortlen. Daarom vordt ied.ereen tlringend verzoeht ond.ersteend goed.te lezen' uit te lanippen en thuis op t,e ha.ngen, zodat over sÍkeuringen 6een nisverstande1

'K.N.V.B. 
ATD. I S-GNAVENHAGE J

0f ficië}e bekendrtra.king Ínzà.ke terreinafkeuringen

HET TETEI'OONNIJMI.MB VAN DE AIIIWOOBDAPPARATEN WAffiOP
OP ZATffi.DAG EN ZONDAG YANA.F CA. OB.3O UUfl DE ATGN-
LASTTNGEN TE BELUISTEREN ZIJN, IS:

o7o- 3 66 28 09 I

DE Atr'GEIÀSTINGE§ ZIJN TE ZIE§ EVEIIEENS VANAT' CA.
08.30 ItuR vïA nE V0LGENDE KABIITGANTEN (Teletekst is
hierv'oor uiet nodig)

I s-Grevenhage Lokatel Kanaal .2 ,

Info thuis Kaneal 21

Ihfo thuis Kaneal- l+e+

Ks.naal 2
(en op teletekst pae.35t-)

Benthuizen

r s-Gravenzende, De Lier, Hoek-
v. Ilo]Iand, Monster, Honsel-er-
d.iJk, Den Hoorn, Kvintsheul,

..Ma-astiiJk, $aaLdlriJk, Poeldijk,
Schilluiden en Wateringen

d . s +.;:- ',
-," í ' -:.q

2t

2
) Leidsche4dam

Nootdorp'

Info thuis Kanaal
(C.A.I. Westland )

Info thuis Kanaal

.. ' Kanaal

. AiJswiJk , Info thuis :Kanaa] \+
VooTburg fnfo thuis Kanaa1 2

Zoetermeer . Info thuis . KaDaa.I l+1 i ,
(nogel-ijk ootr ll2+)

DAAR ].IAAN TELETEKST BIJ STAAT, IS HET TE VINDEN OP IIET
DESBETREFFE\TDb 'KA]IA.AI IN UlI WóONPLAATS, VSNVóICSNS 

--
TELETEKSTISIOP I$DRI'KKEN EN HET PAGTNANIJMMER INTOTÍISEN.

-2-



IN }IOONP],AAISEN DIE NIET GENOq{D ZIJN, IíOBDT NOG GEWOON

MEÏ ATÏffiURINGSL JSllEN GEI{ETKT OP DE BffiENDE ADRXSSXH.

Voorts kan nen op naandag en lroensd.ag vsnaf 16.00 uur op
bovenstaend tel-efoonnuumer de berichten over.het al_ of niet
d.oorgaan van sel-ectie-wed stliJ den yernenen.

MEN WONDT VN]ENDXLIJK VENZOCHT VOOR AFKEIJRINGEI{ NI,ET HET ^

h:IJUBGEBOIIW EN NIST HET BONDSBUNEAU TE BELIEN , MAAR ZÏCH TE
HOUDEN AAN HET BOVENSTAANDN I

xxxx)íxxxxxxÏxxxxxxxxxxxxxlJ(ïxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrcxxxxxxxxyJxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixx)

A.s. zond.eg, 1!.00 uur LENS 1 - Vredenburch 1. Weer zorn fantastische pot, maar dan ve1
2 pulten op Esca"np houalen !

xxxxxxxxxxxxxxJixxxxxxxxxxxv.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxïxxxxxxxxxx,ïxxxxxxxxxxxxx.xxxla(xxxxxxxxx,

€vanom @nlc,n Hommissia
René v.d. Steen, telsfoon: 345.54.34ffi

SeËfr _- S€N-lOR€N 2ondogt:

LENS EN DE GROTE CLUBACTIE
Ook dit jaar zullen jullie bij LENS de loten voor ds GROTE CLUBACTIE kunnen kopen.
VanaÍ 8 oktober kunnen iullie daarvoor torecht in het klubgebouw aan de bar.

Ook zullen wij via andere kanalen de loten aan de man brengen.
Wij denken daarbij aan de leiders van de jeugdelflallen en
aanvoerders van de overige elftallen.
Voor het zover is krijgen jullie van ons nog hierover inÍormatie.
Eén ding is belangrijk.-De komende weken zullen ook van andere clubs mensen langs de deur gaan
m€t intekenlijsten voor de GROTE CLUBACïE. Bestel dan niet, maar wacht op LENS, want:

KOOP JULLIE LOTEN BIJ LENS, VOOR LENSTI!!
De baten van doze loterij l«omen geheel tGn goede aan de evènemsnten
voor ALLE LEDEN van LENS...

Uitslagen van het afgelopen Heek (end)
BEC ].
r,ENs l+

vuc 1
I,ENS 2
Nas.LdlÍijk 3
IENS \
LENS 5
3TC 5
Spoorl{iJk 5

- tE S L
- Quick Steps zat. L
- IENS ].
- u.D,I.i. s. 2
- LENS 3

- wri< 4

-SEP3
- LENS 6
- LENS 7

a-o (leter )
1-9 (vr)
f-1
6-1
efgek,
6-10
L-3
3-3
3-3

Donder 10s tenber
19.00 uur PostduÍyen 3 - LENS 3

Zon 1 tenber
1l+ .00 uur LENS I - Vredenburch 1 f029 ,32

aog, / 32L
3o8o/r5t+
3]-t? /16t+
3:-35/568

H. ],IR PoULE Scheidsrechter
M.I'. Silvius
3. Hilt
J.W. Jorna
B.U. de Jong

n.n.

IIel-d.

10.30 uur Velo 2 - LENS 2
11.00 uur LENS 3 ri - VUC .Í

12. 00 uur WC I - LENS U 
'

10.00 uur Vredenburch 7 - LENS 5

1

1
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11.00 uur LENS 6
11.00 uur LENS 7

*Bardienst LXNS 3.

- Vredenbulch _10

- EAyA 9

f3 septenber ! ! !!

323)+/622
334/6\9

n.n
n,n

2
3

Aanspreekpunt Seko 13 septeEber: Jan Ha.n

DÍnsdag l-5 september
20.00 uur LENS 2 - DEMOS 1

Zon 20 se mb
1 .00

r I,í . NR ULE Scheid.srechter
L030 J,G. Visser

M,W, de Jongtogl/6zt

YeIr

1l-.00
uur
uu.r

uur
uur
u-ur
uur

12. 00
11. 00
13. 00
tl. 00

LENS ].
IENS 2 n

IENS 3
ZoeterBeer 2
ITNS 5
LENS 6
IENS T

DSo I
Vred.enburch 2
vrii
I,ENS )+

DeLft 7
D1,JO 8
Azzuri J

3tt6/56t+
37\0/168
3?3\/622
3323/6\9

n.n.
n.n,
n.n.
n.n. 3

* Bardienst LENS 2 20 septemberll!!

OPSTEILINGE]II: A]"S VOri§e neek

$schri jven:

i

LEXS 3
LENS h
IENS 

'I,ENS 6
LENS 7

Jan Heins
Fred. va Knij ff
WíI Heijnen
Geiard DuÍvesteijn
René Keus

t'eL 3673673 'i
tel-: 389?U6 . ;
teL: 3)+61088
tel:01891-U9l+3. ' 1

teI: 360111+1 b.g,e. .I. Pronk tel-: 3522L06

De scheidsrechtexs cuïsus is vezet naàr 28 septenber, S,oktober en 12 oktober à.v.p. ar:.n-.
ge1tl! ! I z.s.d. ópgeven van nameri hiervoor.

biJ problenen: kontaktpersoon Ben Osse; tetí 32983I.3
.vriJalaga-vond 19.00 tot 20.00 uu.r.

AÏIENTIE IENS )+ en 6I ! ! I

LIGGING TERBEINEN:
VUC

Velo
Vredenburch

- Het KleÍne Loo 1
- Noordreg 26 l,Iateringen
- JuLialaantje, Rij sviJk.

Lcrngs . de sÍDOrE@n \./crn de Zt\A .lc;,c)c)er

Uitsl-egen van het afgelopen }reek(end)
LENS 1 - DyJ-Bizon 1
IENS 2 -ANO 2 uitgesteld
Zater 12 se ember
1l+ .30 uur Zoeter.meer 1 - LENS 1
12. |+5 uur Lyra 6 - LENS 2

Zaterda 1 t ember
1 .30 uur IENS I

W, NR POULE Scheid.srechter
ro2? lo0 A.P. lleenskerk

H. v. Leeuwena063/012

Vel-c

'- De Jagers 1
- Monster 6

1020/001+
ro6t/ otz

J, de YrÍes
J. C. vd. Veltlen

111,45 uur L,ENS 2

opstellingen vord.eb door tle trainer vastgesteld.
Eventueel afilel,d.en biJ John Boeïema, 1.r.f: 3977273
ITGGING rEBXEINEN:
Zoetermeer
Lyra

- Bisschopsberg recreatiegebied We6t
- Sportpark ,,de Zyethtr.

)+

HË



UitsLaeen van de afgeLopen 1'eek
NKDEO 1
Snoekie/ï,agerwey 6

Maendag t\-o9-92
-DSS2
- Attent Zr75 3
- KSD 1.

Maandag 21-09-92
20.20 uur S\rHIT 2 - LENS 2 R1B Zuidhaghe

Ligging sporthallen
Linaeusstraat
Aavoerders s.v.p. uitslagen d.oorgeven aan Ben 0sse, tell 3ZgB353

ffi - LnlS i- 8-o (tet<er)
- LENS 3 2-l+

klasse zaal scheitlsrechter
19,00 uur LENS 3
19.1+0 uur LINS 2
20,20 uur LENS 1

n23
R1B

3a

Linaeusstra,at
l,inaeusstraat
Linaeusstraat

. Winkel-uan

.4. Mooyman

. Winkeluran

P.T
A.M
P.T

J,W, Verhoef

A.s. zondag: LENS 1 - Vredenburch,
strijd. de'IRoG-BoYS" aannoedigen?

jul,lie konen toch ook biJ deze eerste thuiswed-

zoal-s U Leest' ook dit Jaar gaan we gevoon door met d-eze, door de spelers van ons eerste,
zo feL begeerde en d.oor onze sponsoï beschÍkbar gestelde trofee. De red.actie vond. Marcel
Jansen bereid om a1s eerste in de rii van exclusief gekozen kenners, de spits af te bij-

.ten, om de zo felbegeerde punten te vergeven. Mrarcel, bedankt voor Je nedenerking en wij
van de redactÍe hopen dat iiJ, net Je redactioneie kva]iteiten, onze tENs-reyue in d.e
naaste toekomst net nog neer proza mag verxijken

De E+J trofee

V[,C - LENS . dit smàakt naar meerl I

A,s. zond.ag: 14'00 uur LE"NS 1 - vredenburch ,The Bog-Boys do it with a bar-1'r

Hedstrlj dverslag
De Bomeinse éÍchter Marlichi heeft niets met voetbal te nÍaken, Daarou is tlet juist hem tecítef,en, in verbend met d.e wedstrljd tegen steeds meer Delfland.se hoofden. De herfst is
nabiJ maar toch is ale back echt naar 50, hij zegt d.at teminste al ZO jaar.

- L0KATEL ' redio vas eï s,fgelopen zondag duid.eLijk in: als IENS en YuC de toon hadd.en gezet
' voor de konpetitie in tle èeràe klassel dan zouàen supporters (en zelfs d.e neutrale toe- -

§chouwers) zich de konende meanden niet hoeven te verveLen. En geliJk had.den ze: het was
een Prima wed§triJd. net va.n beitle kenten technÍsch verzorgd voetbal, snelheid, droomdoel-
punten en een uitslag naar na afloop ied.ereen tevreden mee kon zijn. IIet was trouwens ook
een fraaie wedstriid' a1 had de scheidsrechter daar vat and.ere ídàëen over getuige hetfLinke aantal fluoriserend. gele kaaïten die hij uit ziJn borltzakje toverde. Je geeft eenkind uat speelgoed en ie zÍet dat-ie er ook mee spgelt. De vedstriJd zelf d.an, ffNS., iraAhet zwaar in de begiàfase. WC overviel ale eLf v&n nog"net 

"upu"=nàl-1" 
kombinaties énflitsend aanvalsspel. Die periode 'rerd LENS overeind gehouden d.oor Patriek puister. Nad.atd:..:r:t9 stoïn vas geruwd kreeg L,ENS vat neer grip op het spel en kreeg rv"r"'ó unàri"ia-

ui-teindeliJk nog de be§te kans in èe eerste hel,ft $aar hi.j kon hem niet verzÍlveren. Narust, met Fred Spa op l-inks in pJa€,ts van Marco In'mers en net Claud.io Bol-màn in (l.e defen-sie liep het nog vat beter. nen a,antal goed.e kansen, een ínzet van lred spa werd op d.edoe]IiJn gekeerd, een vliegend. schot van Claudio Sclman, resulteercle uiteínd.eliJk in het
d.roomdoerpunt van Riàardo Tettero. ïn d.e rebound. knarde hij de bal van zotn 2J meter hard.in de touven. Nog geLn dJie minuten later vas het Jamler genoeg alveer gelijk. Concentra-tieverfies na het doèfpunt gaf wc de kans om terug te konen. Maa.r goeè, gezegd een te-
rechte puntendeling ' Het beLoofd in elk geval wat voor de komende kompetÍtie, Als de
voorhoede nou nog op scherp komt te staan, kunnen ue ons op gaan maken voor eeu goed entloel-puntrijk seizoen.

Marcel, Jansen



De homo ludens van Huizinga is niet neer te vinden, olld.at d.e voord,enboeken het edele .

spef hebben verdonkerenaand.. AI net aL vas het goeA vooral öEdet iedereen de sprieteni
weer gezond kon rrerlaten. ook de vogels bl-even intact en nÍeroa^nd. heeft een nieu!, g€,t in
de ozonlaag geschoten. WeJ- in het net maar nat hebben die Sosniërs d.aar nou ean. Er ziJn
daar tïoulÍen nauweliJks nog bossen.- tryansJ e.

Zijn Í,,e eíndelijk vreseliJk bliJ net een 'red striJ tiverslag van een zond agseniorentean,
kunnen ïe er teven een raadsÉil bij oplossen. FransJe noet een fa.milÍel-ld zÍJn van ons aI
ler tr'rans. Maar over welh tes,m het gaet bliJft een vraag. Van de schrÍJver dezes hebben
wij begrepen alet onder de goede inzendingen omtrent de vraag velk team het betreft + de
6ioed,e uitsJ-ag, een priJs bestaanrle uit 3 luchtbed.vullingen voralt verloot

HedactÍe.

LENS-zaterdag

Na vijf veken voorbereid.ing was het afgelopen zaterdag eindeliJk zover. De conpetitie
stond. voor de Ceu.r. liet 2e zaterdag tee,m kleeg meteen ADo op bezoek. De wed.strijd ,verd
afgelast uegens het overliJden van een bestuursli4 van ADo, federeen vah et 2e eLftal 1Ía:
dus aanveziél op I.INS om te tra.inen on L1.00 uur zoal-s afgesproken. De wedstriJd van het
Ie zaterdagteam zou ve1 d.oorgaan. Deze vedstrijd., naarbij er 6 spelers niet biJ konden
zijn door schorsing, blessures, hu],,e1-ÍJ k en andere zaken, werd gespeeld tegen DvJ-Bizon.
fed.ereen vas zoals altijd op tijd aanïezig voor de besprekin6, Onze verzorger/arts hed
ziin handen vol aan spelers Eet kleíne blessures. Goed gemotiveerd gingen de spelers het
veLd'op om tot d.e ontdekking te konen dat ze no anler \ ninuten net 0-1 achter stonden.
lle zullen het wiJten aan de nieuve verdediging die er stond. Nu was het iluid.elijk dat de
mouuen opgestroopt zouden moeten vorden. GelukkÍg vas Co op tijd ter-uggekeerd. en koó en-
kele ninuten l"ater aI voor 1-1 zorgen, He hielaen de gehele vedstríJd een veld overvicht
en na 90 minuten voetbal vas de eerste overi'inning van het seizoen binnen. L-2 tegen een-- niet zo Eterke tegenstand.er. Een ieder zel begriJpen dat we niet, slerk gespeeld hebben, r

dat er nog veel gedaan noet l\'orden. De traÍningen zullen dan ook zodanig bezocht dienen
te vord.en dat er a,ed.strijd gericht gewelkt kan volden. ook het op tj.jri komen voor.de trai- nj.rrg en wedstrijd 1s van belang voor een serÍeuze benadering van je hobby, Ik hoop dat i)
de voLgende LENS-revue een vedstrijd versl-ag van een speler zal staan, zowe] van het Le
aLs van het 2e elftaL

' JB,

tt !fi@ VAN HET JEUGDFRONT algemeen kontal<tpersoon:
Paul v.d. Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag te1.397.01.54

8ij geen gehooÍ: Arnold v.d. Donck; tel 397.65.32

I{ed.strij dprogranrna A-B-C-D-E en tr' i eusd.

AfbelleE voor onalerstaand.e aktiviteiten elleen bij PauI vd. Steen (3970151+). Doe dit
zo snel- mogeLijk doch uiterlijk de dag v66i-G aktivitej.t voor 19.00 uur. Bij geen
gehoor be11en naar Arnoltl yd.. Donck (3976532). In uiterste nood nog op de dag zelf
bellen naar LENS (3661311) biJ ienand van de jeugdkoBmÍssÍe.

Elft,al d.atun aanvang tegenstander uÍt/thuís terrein /vefd' s€"tn. k, Lens

A1
A2
B1

12 sept
12 sept
12 sept
12 sept
16 sept
10 sept
12 sept
1\ sept
l-2 sept
12 sept
10 sept
12 sept
16 sept

1!'30
1l+ . 30
12.30
13.00
19 .00
18 .00
10-30
18. 30
1r .00
9. 30

r-B .00
10 .00
18.30

uit
thuis
thuis
uÍt
uit
uit
t,huis
uit
thuis
thui s
uit
tri-t
uit

DSO AI
Duinoord 41
SEV B].
Hilhel-nus 32
vros .B2tvr,
HBS Cl-(vr)
ADO C2
vuc Cl( vr )'Duindorp SC C1
Sv. Ki j ktluin C1
HBS D1(vr)
ADO D]^

Quíck Dl(vr)

vtuyllsppark/Zrmeer
Y3
v1

Westvlietveg/Vbg
Meli.s Stokelaan
DEal en Bergselas,n'v1
It Kleine Loo

v3
tf)

j)qaf en Eergselaan
izuiderpark

Sàv. Lohnanlaan

L2 .30 ( eut o )
rà.oo
11,30
11.1+5(auto)
18.r5(vios)
IT,0o(euto)
9.30

l-7 . 1, ( aut o )
r_0.30
9.00

17. OO ( auto )
8 .l+5 ( auto )

1ï.30(auto)

c?
i1
D1

6



D)l

D2

D3

sepb
sept
.sepf
sept
sèpt
'sept
sept
sept
sept
sepi;
sept
sept
sept
sept
sept
sePt
sept
sept

. sept

t2
1l+

.t2
l-l+

12
). Tz

,., 72,
12
11l

"L2
1l+

,tz
_14

12
' 1l+

L2
LZ
iz

11.00
18.3"0
10,15 .

- 18.30
l-0;00r' '

"' 9.30 ' 
"*';

9.39 ,

11.30
1? .00

" 13.30
17 ,00

.. tt,30, .. . ,
1ï.00
13, 30
u.00
9.00

. 10. 00 ,.

9.00
11, 00

Kranenburg D1
IENS D3
Vredenburch .D3 ,
I,ENS D2
wc Du r ':\ i.'
ADO,E1^;";; , ' :,,
A!0 82, ,- ...
Postduiven E1 

" n

Extra training
Vios E3'I" .'
Extïa training
Velo E5
Extra training
RAS E2
-Ejxtra tra1nlng
Dtio flL .,'1 ,

Kranenburg tr'J. 
"

Die Haghe tr'2
nnP Í,e
'' _l':

uit M, Vrijeuhoekla,an L0.
, thuis V2. , 18.
uit , Vredenturc_hleg 9,
thuis Yà 18.

. uit . rt Kleine Loo'',,,'. 9.

. thuis ,i,: V2 zt.': t'.9,
,, thuis .- V2. .r,9.

.thuis ', . . , :. V2 -. 11.
op LINS - 16.
' thuià .'V2 ,13.

óp LENS .,;' .. , " '16.
thuis . .. . ,-, V2 .. . r . :, ., 11.

op LXNS ,: . ,76,thuis ' '{2 -' 13-j
op IrENS '' . F:r "r,: i-', .'.r'.;''f6.

uit 
_ 
spfarkWestlzóeierdeer: ' ': B.

.uit . M. .Vrijenhoeklaan .... . 9.-'uit Ockenburgh ., ' ., Bj
uit AlbafdaÉtreet 10.

00
00

1'
00
0o
00
00
00
l+j
0b
h,
00
)+r,

00
b5
00
00
1"'

( auto )

( auto )

(auto )...

" 
i ,i' i

, ..1

ti,'
.-.

( auto )i
( auto )
( auto )
( auto )

E1
E2
!,J

xlr

E5

x6

T1
r'2
r'3
I'l+ 1'

,t

BIJZONDERHTDEN:

OPSTEi,LINGEN. .

'LENS A2: M. Arslab, W. v. DÍemen, I. nkren
'S. Mereicieij B. Msaad, S; Nisanciol1uJ I.
Leiders: W. Heïjnen en C.'Spoel-stra.

LENS 82: M. Azoubai, S. tsitnel,
J. Sandlfort, S. Schaapveld, Ir,
P. Zeemeijer, D, V. Zuthen.

, G. Gulpen,.Mj de Kj.erck, B. Krayeídord, '

Biemen, P. Smoorenburg, H, Vredeman, S. Yilnaz.
_- i . ''

.-aanwe-zig J eugd,.komlri s sie: A. vd.. Donck, F. Schuurman en P. ]'d,
-zaterdag na,de vedstriJd een bespreking met de ouders van,82,
-Lees d.e kopy na de opstellingen eens goed. door.
'opstel]ingen, zie hierondèr. , " r ''i.,.

Steen.
., , . .,'.-,.i.
l Í- '-:.
.l Í.'. ,r '-:

De onderstaande opstellingen ziJn op d.ie van D2,.03 èn'Dh.na vel zo t.n ,i:éet jè :de vaste :

opste+LÍngen 'waar .tre. dit seizoen verd.er neegaan. NE deze veek zullen ve d.an ook al.l-een de
vijzigingen vèrmel,d.en. Zond.er . tegenbericht moet jd dus ,voortaan spelén,:.n fret tean wairr _je nu beut opgesteld, Veel- plezier.
LENS A1: E. A]lad.in, M, vd. 3erg, S. tr'ernsntl, J. Habib, E. den Heijer, M. Izendoorn,
D. Jonge;jen,. D. Iamels, W. Lut, B. lii6.&at, B, Olstloqrn, W, Pierau, Il, Visser.
Trainer: P. Bos, Leider: Il. 3orst, drensrecbteri J, Lomers.

LENS 81: M. Aiting, B, vd. berg, D. Cohen, N, Degernenci, J. v. Diemen, T. Heins, S. HoeÍ
nagel, J. Houtmari, t{r' Ki<ipstra, R. v,' Leeuueu, Mj l4attheiJer, T. ozdemÍr,.
Leialer trainer : G, SteenHiJ k, Grbnsiàechter: dhr. Houtma-n.'

G. Gil]ard, A. el Haddioui,
Sendar, V, vd. Spek, P. vd.
Ieider: !í. Blon.

i
F. el- Haddioui, P. Koo,
Steen-, D. !íeissenberg,

,, .i .

LXNS Cl: A. AkkabÍ, !1. Daaren, tr'..Duran, Y. El,akbi, J. el- IíadttiouÍ, R. vd.. HeiJden,
n. HendrÍks, R. HerrewiJn, L. van rt Kl-ooster, R, Korfnaker, R. Nia^uat, J. pronk, A. Sen,

LENS C2: J,-Buis, K, nLekbí, S. Copie, F. Kampfraat,'À. Klopstra, B. val. Mërkt, A. Nolten
t. Peek, R. vè. Post, S. Venena, ff. VréeswiJk, ..= leider: p. VreèsuiJk,.

IIN§ C3r N. Afonso, S.. Essiad., M. Gokkaya, A.. Hagedoorn, H. Kaffa, J. Lopes, F. g1 Masou-
di, J. Pawiroclikromo, S. Rauhiet, C. Sprockel-, D. Tieze. teider: H. HagÉdoorri. " .

LENS D1: J. Blittijn, M, Dijkgraaf, Ir1. vd.. Donck, J. Hop, T. Jbzee, M, Kipp; D. Koègler,
R. Kreuler, M. Lutke SchipholÉ, R. oened., D. vd., Steen, H. de Zeeuw. {

.tralner/ J_e1o.er: l. v. .1.)f GreDsrechter: D. Jongejan.
LENS D2: Nr A}kab1 , P. Bodaan, S. Buitenhekj K.
B. Meeuvisse, K. nóEdJ ene.msingh, B. d.e Boode, C.
LeÍdeis: ll. Bodaon en F. Gréns.

Connox; tr'. Gasmi, J. Guenoun, P:'Kriorr,
de Rooy, 8. vd. Tol,. '.i I

1
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L.,ENS D3: S, Aiting, A. Bharo6, Kamel Bouafl, P. Dahoe, M. Essiad, J' eI Haddioui ' E. Kisi
,q.. nffiiet, D. ïsskhelavan, D. de Roo, D. Roos, E' Saygi, P. Stestra. Leider: T. RooB'

@-!l+: A. Blom, Kiralict Bouali, P. Coolen, F. Elkadiri ' M. Elouarti, K. Illev, M. Ineei,
frTTëIEekker, R. Notten, Y. gszoy, M. Poot' N. Siliakus, N. Topuz. leitler: G. Mulde1.

oosterveer, C. Schnits,IENS E1-:'1,. Bulman, n. Groos, R. Kèffe, R. Oeldrig' M. oened' A.
R. Smeesn C, Sprockel. teidèr: fh. goeíhageI.

IENS E2: A. Akhabi, B' BrittiJn, tr'. Daa$en,'P. v. tr'essen' J. Fiets, S. Gonbault ' N' Hei-
del,, S. Oufrigh, R, Pocornie. L,eider: D. Heins.

IENS E3: H. de 3ruin, V. vd. Geest, F. Kuik, N' Muns, M. Oosterveer, T. Ruyters, M' vd.
Voort, B. VreesviJk, Leid.ers: J. Muns en H' Ïuylers
LENS E\: X. Bekking, Z. ElbouJa.Eai, D' Gunay, D. Eoos' B. Jarcsen, R. tle Klerck, R. Nantl-
persan, tr'. Nazarafi, M. Singh. lgider: T. de Klerck.

LH{S x5: A. el Boustati, E. ftaecil B' Kipp, D.' Nagtegeal, J. Pronk, R. de Rootle, 0. Sen-
soz, M. Toka, R. Verbey. L.,eitler: M. Kipp.

lEE g6, R. Blans, A. DqyvesteiJu, D. Gokgul, G. Petruc ' J. de Roode, 3' Sabri, J. Taa1,

hö, l. ïll'ïlï;, -. ffi;"ï;.l"rl"Il;,",erd, M. Kuik, M. ter Linrren, B. Netten,
R. Reuver, K. Vereecken, M. Voigt. L,eiders: H. ter linden, en n. Vereecken.

LENS F2: A. Arnoldus, B. Arnol-dus, D. Blon, L. Droppert, M..Drosten' S. vd. Iftuk, D. Moo-
nen, C. Scheapveld. Leid.er: H. B1on.

L,ENS I'3: O. Baba, A. eI Boustati, M. Boutier, 0. Gokgul, 14. HendrÍks, B' Le.mers, R' Spies
sens, R. Staas, M. Venens,, Leider: M. Babe.

ï,ENS F)r: K. Akay;"R. ten Berge, J. Dogan, J. Heyen, L. Inmers ' X. Kersten, v' Reuver,
-A. Veeren, X. ïildirin. Leid.ers:'H. ten Berge en F. Yeeren.

De trainingsgroepen
'Zoals afgesproken z{n èei A-B- en C-J eugdse.l-ekties nu definitief sa.mengesteld door tle
trainers. Voor de goede orde vermeld.eu viJ !u even hoe deze sel-ekties eruit zien en van-
neer er getr8ind lrordt. Teren bebben viJ gekeken naar de vens van de niet Seselekteeraletr
A-!-C- en D-klassers om tvee keer ler veek te gaan trainen. Dit is niet helernaal geLutt,
ma&r $e hebben een redeliJk al-terDatief bedecht. tees onaersta&ntle kopy naar eens goed.

door.

A-selektier bestaet uit a1l-e spelers tlie nu in ale opstelling rBn Al- staar + W. v. DieEen
en S. Merencia. Daarnaast traÍnt ï.
voensdag. De trainingstij alen zijn:
maand.ag : L9,L5 - 20.30 uur
woensda8: L8,30 - 20.00 uur
vrijdag : l-8.00 - 19.00 uur

Rienen op de maantlag mee en P' Smoorenburg op de

0p de dinsdagayoDd tÍa.inen de spelers die niet in de selektie zitten t.v.: M. Arslan 'L Xkren, G. Gulpen, M. de Klerck, R. I(rayenoortl, B. Msaad, S. Nidancioglu'. R' Bienen,
P. Sroorenburg, U. VÍedeman, §. Ytl:naz. Jullie traineD van L9.00 t/n 20.00 uur. De tveecle
t?aÍnÍng is voor jullie op ale vríJ d.agavontl van l-8.00 t/n 19.00 uur. Niet iedere veek naar
veL oE de veek. De.andere veek trainen de niet geselekteertlen C-kfaseers om deze tijal.
Jul-}le eerste vriJds.gavond training is op 18 september.

3-selektie: ' bestaat uit all-e spelers'die nu in d.e

i.J
opstelling van 81 staan + A. eI Ead.-

den ziJn:dioui, L, Send.or en P
maand.ag -: l-ö . uu - ly,
rloensd.ag: 17,00 - 18.
vriJdag:17.00-18.
0p d.e dÍnstlagavond trainen de spelers die niet in de selektie zitten t.v.: M' Azoubai 'S. Bitnel, G. Gil-tard, P. Koo, J. Sandifort, S. SchBapveLd, V. vd. Spek, D. weissenberS,
P. Zeemeijer, D. w. Zuthen. JuLLie trainen véÈ 19.00 t/n 20.00 uuÍ. De tveede trs.ining
is voor Jul-Lie op ale vriJd8gavonè van 18.00 t/m L9.00 uur. Niet iedere veek, maar vel
om de eeek. De andere 'week traineYr tte niet geselekteerden C-kLassers or0 deze tiJd. JuLlle
eerste vriJ d.agavondtraining is op l-8 septenber.

30
00

vd. Steen, De trainingst
uur
uur
uur
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C-sel-ektie: besta8t uit aLle spelers die nu in de opstelLing van CL staau + K. Elakli,
S. Gopie en L. Peek. De traiuingstij d.en ziJn:
dinsdag : 18.00 - 19.15 uur
dond.erdag: 17.30 - t8.lr5 uur

0p de dinsdagavond trBiBen d.e spelers die niet in de selektie zitten t.r'.: van C2: J. Bui
F. I(anpfraet, R. Klopstra, B, vd. Merkt, A. NoJ-ten, B. vd, Post, S, Venema, B. VreesviJk
eB alle spelers van C3. JuL1ie treinen vaJl 19.00 t/n 20.00 uur. De tveeaie training is
voor ju-I]ie op de vrijdegavonal van 18.00 t/n 19,00 uur. Niet iedere week, naar om de week
De endere veek trainen ale niet geselekteerdeD A- en B-klassers om d.eze tijal. Jul-Iie eeïst
vriJ dagavontltreining is op 2l september.

IeidersbiJ eenkonst

Op maandag th septenber verva,chten viJ de leiders van A2,82,C2,C3,D2,D3 en D)+ van 20.00
t/n 21.00 uux op LENS voor d.e Leidersbij eenkoEst. Kan Je niet geef het dan eyen d.oor.

TrainersbiJ eer-homst

Op maandag 1l+ septenber verwachten ve de vo-tgende personen op de trainersbij eenkomst oI
LtrS: P. Bos, F. Spa, tr'. v. Dijk, Th, Hoefnagel- eD A. vd. Donck, We beginnen on 21.00 uur
en stoppen rond 22.00 uur.

De scheid-srechterscrlrsus

Helaas belale de IÍVB ons efgeLopen ueek op dat de cursus voor d.e kl-ubscheidsrechters ver-
schoven is. De nieuwe data zijn nu (en dÍt bliJft ook zo) 28 septenber, ! en 12 oktober.
Personen d.ie alsnög aan deze gràtis cursus l0ee vill-en doen kunnen zich r.elden biJ A. vd.
Donck te1: 3976fi2. De cursus voralt op LENS gegeven van 19.30 t/n 22,30 uur.

Pupil ven de weeh

Dit fenoEeen verd. vorig seizoen net groot succes ingevoerd op LENS, Bij iedere thui sved.-
striJd verd er een !-klasser uitgekozeD dÍe de bespreking nocht biJvonen van ons eerste
zondagel-ftaL. Daarna met de spelers onkletlen en de varrning-u! doen. Tijdens de vedstrijd
in de dug-out en nE afloop net je favorite speler op de foto en een oorkond.e al-s aanclen-
ken, NatuurLijk gaan we er ook d.it seizoen mee door. De keus bij de eerste thuisvedstriJd
is gevall,eD op een speler van LENS D2. Paul Knorr i.s tle gelukkige. We verwachten je on
12.!5 uur op LEI{S. Ton ts-Gravendijk vs,cht dan aL op Je. Veel plezier.

Jeuedplan Nederlartl
De keuzeheren van de llaagse Jeu8dsel-ekties aijE sI veer flink aan bet scouten. De bedoe-
ling is om de betere Haagse jeuBdspelers eruit te sel-ekteren en samen te brengen in d.e
d.iverse Ilaagse jeugdsel-ekties in de diverse leeftij d.sklasse. Van LENS Cl ziJn momentee]
Butger Hendriks en Bicardo Herrewijn uitgenodigtl om enkefe onderlinge vetlstriJden te spe-
len op. de IJzerverf. Jongens, doe goed Je best op de trainingen en d.e vedstriJden zosel-
biJ IENS a1s biJ de Haegse Jeugd. Wie ',reet kom Je dan biJ de laatste zestien. Succes.

Heren trs.iners opgelet
We verzoeken de trainers om ond.erstaande zahen goed in d.e gaten te houden:

l-) trainen d.oen !Íe in priucipe op de trainingsstrook. Nu zien ve nog vaak dat de varmin6-
up, sprintoefeningeE , één tegen één etc. getlaan worden op ve1d. 3. Dit is toch echt liet
nodig. Veld 3 gebruiken ve aLLeen als het echt nodig is bÍjv. s.ls er tHee groepen tege-
liJk treinen vasrtloor de trainíngsstrook overvol is of s.ls er een speciale oefening ge-
daan moet vord.en. 0p .'ieId 2 Hordt dus heLelaaa1 niet getraindl!!
2) staat het bordJe terreinen afgekeurd biJ de lngang var ons veld, Dan zijn ve1d. 1, 2
naar ook veld 3 echt verboden terrein. Slechts d.e trainingsstrook i6 alan voor ons beschÍk
baar .

3) sluit de d.euren van d.e kl-eecu.okaal tiJdeíË d.e trainingen af. Dit is ecbt noàig on dief
steL te voorkomen.
l+) doe na de training d.e lichten in het kLeed.l-okeal- uit en stuit de deuren" af. De laatste
veken hebben d.e l-ichten rneerdere na.chten s.ange st asn. Zonde en onDod.ig gefd vexspÍlIen.
5) regelnatig worden er baLLeD op ons komplex gevonden. TeI de bal-1en voor en na ied.ere
treining, Een bal zoek?? Laat de jongens alan even zoeken vooï ze zíc}r gaan douchen'.

-9-



UITS],AGEN JEUGD:
IIÍ'IS A].
Duindorp SV A1
Vitesse Delft 81
LEX.IS 82
DUNO Cl'.
Laakkwartier C2

LENS D1
LENS D2
Vredenburcb E2

Gravenzande SV Al-
LENS A2
I,XNS 81
Kranenburg B1
LXNS C2 '
LENS C3
Diro D1
RVC D1
LENS E2

NAVA E2
TACrgo El
RAS El
Flaningot s I"L
I,ENS F1
LENS I'2
IJEI,IS T'3
IENS Eh

- tENS E3

- LSNS EI+

- I,ENS E'
- I,ENS E6
- Quick 11
- taakkvartier F2

- DUNO F2

- Laakkvartier F3

5-2
7-i
L-0
1-9
1-9
2-2
1-9
3-5

0-6
B-e

l-0-0
?-0

16-0
?-0
o-q
2-L

De eerste konpetitierontle zit erop. IIeIaas geen volledige. Door d.e hevige regenval- ven d€

laatste veken verd.en de lredstriJden ven C1,D3,DI+ en E1 heI8.as afgekeurd' Er pl-eef'niets
analers over voor aleze Jongens dan te gaan trainen. Ds.t d.eze ze dan ook. Even kort iets
over de ïedstrijden. Van somnige tearns werd een verslag afgegeven. Die pleatseil ve na-
tuurlijk ook. Lees rlaa.r eens.

A1: rs-Gravenzand.e was geuoon iets beter dan A1. Dat kan. A.s. zaterdag naar DSP.,Die- ker
nen 1Íe nog van de oefenperiode. Doe je best.
A2t heeft het Juiste }itme nog niet gevonden. Niet teveel- onilerling praten maar elkaar
steun.n. Wedden dat het dan gaat lukken.
81: Vite6se Delft was de betere ploeg maar soÍls ïerèen de doelpr:aten ve] heel erg nEkke-
]j.Jk veggeven. Zaterdag SEV: tvee punten.

IENS 82 - Kranenburs 82 l+-0

Na een redelijk goed.e voorbereid.ing( 6-3 en 5-h vinst tegen Quick en VVP) be6onnen He ven-
deag met de eerste. competitie-ïedstriJ d met een gewijzÍgde opstel]Íng. Kranenburg hqd urat
.[ .nan, dus 2 van onze C-spelers d.eden net hun mee. Vanaf het eerste fl-uitsignaal hsdd.en
wij het beste van het spel-. He hadden veel kansen, Ba-ar de bal- vÍIde niet het-net in. Ne
veel kansen (ook enkele goed.e voor Kranenburg, dÍe Dennis goed pekte ) scoord.e tr'Íkri 1-0.-Er werd goed. sanengespeela ( oot< aI kan dit ,Èér leter) patrict icoorde 2-o en vÍncent
(eindefi,lk) 3-0. Toen \na ! 25 nin. ) werd het romelig. De conbinatiés liepen niet' we

- stonden vaak buitenspel en de (schaarse) kansen verden geni.st, Ylak voor rt eind scoorde-
Abid h-0. Door d.e harde regen en het slechte veId. kon d.e tveede helft niet meer Horden g€

speeld, Over het geheeJ. gezien een redeliJke ved.striJd, aIleen het scoren is een(groot)
"probleem. Uel'2 buntJ es.

C2; een ruime overwinning op DUNo 91.
boys.

' Vincent.
Het el-ftal sts,at er en beeft er zin in. Ge zo door

C3: het vervoer is weer een probleem. Neen altiJd een fiets of strippenka&?t mee. ouders
kou'eens met de auto mée. Het voetball"en, det d.ank aar de CL-spelerè, gihg best.

LENS Dl - DI,IO D].' 2-2

De conpetitie is begonnen. De eerste hetft vari dè wedstrijtl verd er sterk gevcietbald. AL
gauv wéid het 1-0 voor DWo. Even daarna, na een" vooïzet van Daniël- kopte' Ricky l--1. .

LENS had. vele kansen ín de l"e hetft die ze niet konden benutten. Martin &aakte in ale 2e
hel"fb 2-1,. De verdediging liet het even afweten en daardoor een geliJke stand 2-2. Het
leek of Dlio veer even sterk na,a.r voren kïan ma.ar door goed te vertled.Ígen bleef de staqd.
2-2. Henkie heeft goed gekeept. Jongens ve.zijn :r,ed.erom. trots otr> iuJ.l-ie, :, _, .ri

, De outlers .
il

D2: ÉVC was te sterk.maar d.e LENsspelers ]ieten zich we1 elg geuilLig afslachten zeg.',
Íàrdedigen wérd er bijna niet gedaan. De liomende veken'gebruiken wij on te proberen D2
vat sterker te makei. DoeI jul-lie nee??

IENS D\ - Juventas
-- je denkt bet we]- maar je hoopt het nÍet én dan is het ÍíeL vaar: je eerste conpetitieÍreó
strijd van dit seizoen vordt afgelast. Ik kan bèst begrijpen dat Je dan behoorliJk de PEtr

er in hebt, maar dat eï spelers gevoon L'eggaan of niet konen als er Lekker een extra traj
ning vortlt gegeven alat kaÀ ik nÍet begrÍjpen. (Juffie veten de regel efgekeurd. of niet
ALTIJD kOMEM I ). Zoa].s rrer}racbt }Íerd het een training met een vat biubberachtig karakter
en menig moeder was natuurlijk bJ.iJ toe$ zoonlief met va.t moddèr aan de kletling thuis .

k-wan. ( l-eve d.e wasnachine ) . ., .r
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Na de training vroeleu veel spelers aàn niJ vaàron tlie.t'grote'r Jonlens ne1 op veld 1 voet
balden- en-z-ij nieti dat was.een Boede vraa.g, het antsoord noest ik hun helaas schuldig
bliJven .'.

Cees .

P.s. in overleg met.tle consul werh''bésloten om veLd L zoveel- EogeliJk te ontzien. De
strook bij de tribune vas echt heel erg sIécht. De. tr'-klassers mochten er op. LENS A1 uoee
zelfs uitviJken. naar veId.2. De wedstrijd van de grote Jongens veid, pas op het l-aatste
goedgekeurd dooÍ de consul. Vandaar: dat juJ.lie vedstriJd niet doorging. Eeel sneu, dat 1

vinden viJ ook.
de J eugtlkoumissie.

E2: biJ rust nog achter mEar na de rust een zeer sterk spelend IEITIS 82. Vred.enburch kwao
er niet.meer aan tè pas, Oífeus zaterd.eg na-de nedstriJd 6.vip. even blijven voor een
korte béspreking.

TAVA E2 -,I,EI{S E3 0-6 ]

Geldrkig kond.en ve -vands,ag voetbs,llei). Hoewe]. het haast de hel-e veek geregend had, waren
de vel-den toch .nog ' goedgekeurd. Vlak voordat ve vil-d.ën beginren kregén ve nog een flinke
hagelbui .Qp oDs. hoo_fd', De wedstriJd werd. dus even uit§esteId.. Na viJf ninuten kond.en ve
begÍnnen. De eerst,e helft ging goed gelijk op. LXNS was ïe1 lrat !ileer Ín de aanval, naar
een d.oeLpunt bleef uit. HeerLiJk uas het on te zien dat iedereen goeal ziJn plaats hiel-d
en er, voora]. voor, goed. ïeId overgeschoten naar elkaar. De tïeede heJ.ft was Dog naar net
begonnen of Wesiey kogelde d.e baI achter de keeper.'Niel-s scoorde 2-0, Barry' 3-0, Hesfey
)+-0, MichaeL 0 )-0 en MichaeL v 6-0, na een prina voorzet van l{esley. Het goa} vBn ohs
uerè pelfect schoon gebouden, De defenti.e liet geen baL haast door en vanneer er een aloor
brak stond. ToEmy op zijn pleats. Kortom bet uas een heerlijke pot on. te zien.

- EI+: Er ziJn.nog steeds verenigingen riie hul eeiste team éxpres.td taag indeLen, Wat een:
fóf zee. Zoíel El+,X! als E6 varen hier d.e d.upe van. Laat je niet óntnoed.igen. .)

:- BAS Er- - LENS E5 (10-0) --t 
" 

i* "r ,,."
t1

Jongens no. woensdag nog een gelijk spel tegen E6 dan nu het echte verk. Ve gin§en nn spe
len voor èe conpetitÍe en noesten óp kunstgras speLen vat voor.ons vree.nd is. De schéidÈ-
rechter vaarschuwhe ons dat er geflóten ,oi lnordè., a1s er slijdiiigs'veiàen gur"àkt. l.u,
onze vertledÍgers norneal vel- doen moesten ziJ anders gaan voetbal-1en èn dat vr&agt om
aa.np€.s sen van d.e spelers. De eerste helft vielen tle doelpunten dan ook al vlug en toen ale

2e helft begoD en Ricord.o gin6 voetballen (triJ was geblessee?d.) ging'tie Éea-stri;a o-otr..íee
beter. Jongens Ík hèb het vertrouwen dat het op een géwoon veld .veel beter gàat en tàót
dat volgenàe lreek maB,r eens zÍen.

Ju1lie leid.er: Me

Laakkwartier flink tegenstand.. Dennis Da€Jtte viJf doel.punten, wie tlie andere. drie doel-
punten naakten weet ík helaas niet meer. Het vertl acht'nul en d.àt is .i,nler mas.

Iis.
E6: ook tegen een 811-tean. Dat is echt niet eerliSx, n.l ,et1"err: lrr"t,J flia""t tt"Arrrf..i, '
Henk) zal het beslist ve,l. beter gaen. § : .. '
Fl-: vacht nog steed.s opíeen echte tegenstander. Tot nu toe steeds ruime overvinrringen.
Zaterditg DllO. Hiti'.weet riu eens een zïare? "1- p ,-..,.n,1 -
F2: ook Ín dit tean gaat het !oed. laaklrvèrtier kwam.er niét.echt aón te pas:en F2'scoór-
de f fraeie tloelj:unten. : ; t J;*J , t.+ i .i '.-- :
83:- tleze keer éen nedeïfaag tegen een DUNO tean. wet &1 vool het derde ;aai.Ièamen gaat
spelen. AIs onze F2-spelers elkaar.wat beter kennen (veef trainen) dan zal' het-steed.q be-
tËr Èsanl 'i e'' ,:-*r' 1.t .. ,t' '. r ;! ,'. '. ',1 '1,r', i. ' í-
Flr: een hele leuke spannend.e 'part i j ;' Oàs F! vas net, iets -àterker en'vori'.net 2-1.' De'nieu'!,'
E-anwínsten'ded.en.hetbestgoeà.-G9,-zo,tlóor..j:,.i-.

A1s vervangend leider zag ik een sprankelend F2-e1fta1. Voor cle rust bood een sportÍef

tot zaterdag d.an gaan we 'reï veer ,:tegen aan.

Ghiel B1om.

h'et,wisselen van de Jo;gÀ;'j .i '*'' t, 'P,s. SJ aakl opk bedankt voor je hulp.biJ
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DE TEN§REWE
u,ulltnd uan fu r&luwQaq
66ste Jaargang, nununer 7,
1ï september 1992.

LENS

VA^I DE FTEDAI<TIE
uirERsTE in[Evenrrnvrijr.r kopij : runandeq 20.OO uun in l-rer klubqEbouw

Afgelopen ïeek viel er in veel brieve'nbusseh een Ludieke brief met toch rel een nood-
kreeti riHËtP DE BÀR vnnZUÍPT!lrr. Heus tllensen, het iE echt nodig on de bat: te 'rbenannen
en of te beurouwentr. Gs, z,elf noar eens ns tt'18 je op een avond met zoonlief op een t::ai-
níng komt en de kantine is dicht omdst er echt geen merrserr op dat tíJdstip beschÍkbaar
zijn. Hoe zou u dat vinden?? Kijk, als het _zonnetje lekker schijnt deD is d.it natuurS-iJk
N0 PR0BLEI14 - maar Du aLs het giet van de regen of ].ekker koud is? U voel-t zich veruatt:rtl
of u vindt dat uv hluppie u iÍ de irou Laat 

-staoI. Er geldb naar één advles: niet mopperer
naar opsturèn die bon I I !
Verd.er kregen veel keepers }ericht tlÈt Patrick Pxister onzc jeugdige d.oeli.erdedigers €aa1
trainen, Dat hiJ een brok ervariíg heeft op dib gebied moge een ieder duitleliJk ziJni
Patrich veel succes en pl,ezier dit seizoen eD het resultaot hopen :HiJ spoedig te kunnen
zíen in de vedstriJ den ,

De oplettend.e bezoeker heeft kunnen constaterer det ronal het eersbe veld ate barrken 65ere-
pa.ïeerd en opgehoogd vorden, (arin ]rl.eine mensJes met kol'te ïeentjes wordt hÍerbi;l niet
gedacht) zodat binnenkort iedereen ueer veiLig en ho6er k€rn zitten Lienietcn van d.e ved-
strijden.
Aan het eind vdn de bonken'ziJn op de grond Hitte strepen geschlLderd en om veïl.'o}rini, L.
voorhohen rnelddn ue dat..dit gàen rnarXering Is voor parkeerpl-aatsen. U veet het: *utors "u

I,lu !Íe het boch over vervoersniddelen hebbeni er vordt nog steeds te hert ret i:rom/snor*
fietsen Èlerealen op het terrein. JongeLui pas je snelheid aan, Ím ers er lopen rond onze"
velden vcei Ïleine kitrderen.
oelukki8 goob het afgelopen veeken(i geen piJpenstelen (dit mag trouwens niet), zodat het,
veer een ouderwets voetbaLweekend. r+as nret'yoor iedèreen te kust en te keur aan vedsij,rij-
den ,

Zondag bij onze Inoo3OYSt' was het als v{rnouds, (lriemauri had. anders verwacht) eerl verdien-
de overvinning en nstuuyLijk veer terug van Í.reggelre.est: de pupÍl van de week. (Iees
verder in deze revue zi,jn ervaringen).
Zaterdog r,ras onze Jeugd pri[a op dreef vat resulteerde in rí&&r liefsb in totàa]. 122 doe.l--
punteD, meb als uitschieter de siLcÍ jongs[err F2 en Ir3 en als dieptepunt A1 en A2.

Veel uensen varen benieuwd. noa! het, eerste rtoptreden" vBlr Jan }leins en, zoaLs hi! ze ze71
noent, zijn rrjorr6e hond.en". Ze badtlen het, niet gemakkeLijk t,egen WC maal de tèeschouverr
ïerden getlakteertl in leuk spel- met L0 doelpunterr. (eerliJk verdeeld).

Dat de LENS geschied.enis prÍna '.rordt bljgehouder) Ievees ook dit Joar neer de heer Juffer-
rtcns, die traditiegelrfou{ helr deel van het seizoeD A990-199L aanbood aan heÈ bestuur.

De redochtie.

,_,i,.'.!
\.,J
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De eerst-e p,pi1 van de weel< vàn dit seizoen r^,as PÀTJL .iq,IcBR,
PaLricI< Pr:ister koos.

die ak zijrÍ sterqpeier

sanen net zijn vader en rrceder zag hij een q)ar,,:erde wedstrijd en hoe paul hei veraerverglrg leest u irr zijn versleg.

j+j
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J;

Mijn zondag als ptpíl van de ruee]< :

Hiernee bedank+
toege!.rerlst.

voor deze onverrEeteLijke dag en een sFortief voethafseizo€n

's-+tiddags c8n l-3.oo uur samenkorst rnet Ton fraverxiijk en de selectie van LEtis 1: daar
werd iJ< vcorgesteld aan de spetrers en de trailer.
Nadat ik nijn hadÈ onqekleed, g:-rq i.k nreedoen aan de warrn-irg ,q:.
Ogk h"b i-k een pa.ar keer cp de keeper gesctroten.
Ik heb Y|n uit de dugout e€n zeer spannenae vredstrijd gezien d.ie ge\,ronnen irerd dcor
een sportief LEI,IS met 2-L jll de laatstd 6 llti_nuten.
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Von Het Bes[uur.
WéÍnlg schokkends van de Bestuurstefel. De vergunning voor tle eanl-eg van de veldverlich-
tíng rondom het 3e veld kan.eLk ogenblik afkomen. Deskundigen ziJn naarsti.g o! zoek ns.ar
inventeri6 om-de keuken aan te passen, zodat de frites ziJn entree kan rnaken }ij LENS.
Voor bezoekers van de vedstriJden kan wat onge}ief ontstaan tild.ens de vernieuving van
de zitbanken aan tle "1ange zijde". 3ínnenkort kunt U zeer comfortalel plaats nemen op d.e
vernièuvde berÈen. Klachten yan rle Barcornmissie: Het e1ftal, dat aen de treurt Ís voor
bordienst, díent minimaal 3 nensen aan te viJzen om te he.lpen tiJdens de drukke thuis-
vedstrijden van.ï,ENS 1. E,e.a. vordt sangegeven in de LENSreYue, Dit is toch ]íeI het
ninste íat de spelers voor de verenÍging kunnen doen. Herk hÍer aan mee! Afgel,open aon-
dag ]iep dit helaas niet vlekkel,oos. Zond&g a.s. D.S.o. thuis. l,le rekenen op een grote
I,ENS aanhaDg.

Het Bestuur.

OFFÏCIEEL:
Nieuve 1eden.
3083 J.H.
3o8l+ M.B.
3085 J.C,

J.anc
vd.
vd.

ef'
Tas ,
Spek

Seza, 20-07-1"970, Vree s\.rij kstraat 639, 2r\1.An Den Haag, tel: 36?3T08
§eza, 08-11-l-968, J. Massenethof :-r, ?5rl XC Den Haag, tel: 3251281
, I, 05-10-198? , 'zonneoord 65, 25li+ KB Den llaag, te1: 3210066

3086 R.I. van I{elkt, C, 30-09*1978, chr. de l{etstraat L8,257]- TS len Haag
3087 n. Kersten, I, .l-1-10-1985, J. Bosmanstroet 20, 2512 JT Den Haag, bel: 39rLL'133
3OB8 K'.. Ahay, .{, d9:09-l98tr, Eekhoornrad.e 2l+\, 2rl+\ Vc Den flaag, tel,: 329'J2rl -

3089 E.' La.:npe, Sezo,'02-03-19'13, Serenrède 3c, 25\l+ HV Den )teog, l"el. 3676206
23L0 R. Meziarii, Sezo, 2r-01+-1"!J!, BouwJ-ustlaen 8!, 25hL JP Deu llaag, tel: 3296339
3091 S. Yihaz,, A,. 26JL2-19'lr, $u.r'ktweg 89,'2521 JC Den Haeg, te1: 388l+136
3092 M. Imeci,,.D,.U-06-1982, het oord 70, 251\ TN Den Heag, te1: 36?19!+6
3093 E. Ineci, E, 06-0?-198U, he! oord. 'lo, 25\\ TN Den Heag, telr 367191+6
2l-02 M.S. Baba, Leider, 27-09-1960, Wezelrade 362, 25\l+ XJ Den Huag, 1ceft 32a2553
309\ A. Gaknak, D, 16-11-l-981, Vcllevenstra8t 30, 252r. VS Den Haag, tel: 3893120.

'.yí],lZlg1nA J]'dmèatscnap :

L105 W.J. K.Lunnen worst Seza
2213 M. Keus vord.È §eza,
Afvoeren als lid:
299L G. .\ykÈnat
2919 A. el Battioui
2912 D.C. Lagervey
2865 ï. Krayenoord
30?2 I'. Thol
30L l+ D, Koegler

Adres yij zj.€ing:
2926 J.S. Pavirodilrromo wordt Vl"edderstraat 111, 25h5 RK Den Ilaag.
2295 J, van Stee vordt DilLestraat 2Or 22l., BM Voorhout, telt 02122-!0263,
0955 A,H. de Groob. ïoïOt Perziklaan 25, 256\ TV Den Haag, teL: 3251550.

Kun ,le van sporten aids kri.jgen?

Een rare vraa6, denh Je misschien. Maar niet zo raar als je de laatÉte tÍJrI de kïanten
gelezen hebt, Een bilJ arverenigÍng heeft een met HIV besnette clubgenoot de toegang ont-
zegd. Er b1ÍJken nog steeds nensen te zÍJn die denken tiat je van sporten AIDS kunt kriJ-
gen. Nee dus. ook niet als je uit hetzelfde kopje drinkt. Ook niet van zoenen. WeL vsn
onbeschernd vriJen, of van het spuiten meb gebruikte nas,l,dert. 0f, zoals de bilJerter,
door een besmet produkt tegen bloederziekte, r.rat in het verlerlen nog mogelijk vas. Nu zou
je een grapJe kunneh uaken over vat dan we1 sporten ís, maar ik denk dat het.l-achten Je
snel vergaat als Je je in de pLaats v&n zorn man stelt. Stel- je naar eens voor dat je
zorn verschrikkelijke ziekte hebt als AIDS. Een ziekte vaar geen kruitl tegen geva'àsen is,
tnet and.ere voorden: vaèrvan Je ueet dat Je er dood. aan gee,t.

-3-



Om de tiJd door te komen van&f het nonent det je veet dat je besxret bentntot. ajri'.tret '

noment dat.Je eeht ziek- wordt, zou Je in een hoekJe kur:nen gaa.n zitterir'Je zóu;bàk-'Xun-
nen denkeb: Ík'gentet èr nóg van zoiang het kar, BiJvoorbeeLd. tloor 1e idgn, s1$r!én,, En,
stel Je dan eens voor dat Je sportmaten met een }oog om Je heel lopenl Wè hebben elle-
naal kunnen zien det Megic Johnson, de besmette nill,ion rlóI1er nan, in het Dream Tea.n op
de OlyDpische Spe.Len meetleed. Hij zweette net e1s Íed.er ander, botste tegen zrn Ínedespe-
lers op, douche na dè ÍÍeds-,,"ij den, schud.d.e hand.en, EN IIIEMAND 1{AS SANG VOOn UEMI Of het
noet ziJn dat ze,bhng ziJn voor ztn basketbalka'&liteiten. l,laaron dít stukJe?'Niet om
een college te geven over artikef 1 var de Grondwet, vaarin staat: tAIIen dle zich in
Nederland beVind.en ' worden in geliJke gevallen geLijk behantleltt. Discrlminatie ïegens
godsd.ienst, levensovert'uigÍng, politieke gezindheid, ras. geslacht of op lÍeLke gronal 6an
ook, is niet toegestaanr. D&t is oe' vet, tlat iegelen de Juristen.wel. Waar dit stuge
over gaat ís de ongeschreven wet van sporters onder elkaar. Det heeft te uaken met het
oud.erwetse wooral rbroederschapr, met I sportvrienden | , net rsocÍaIe controler. Daar bra.n-
den ve el-kaer niet af, zeker niet omdet Juist sporters veten hoe ontspannencl sporten is
en dat je eï lekker van kunt biJkonen. Dat gel.dt ook voor nensen net AfDS.

Magic Johnson heefb het bevezen, postbus 5I Eaakt ons er steeds op attent:
VAN EEN SEE.ITX WANMTE HEEFT NOG NOOIT IMÍAND AIDS GEKSEGEN !

Assortiment en lnkooen:
Gerord von den SrEEN 070'- 3.45.87.07.

Conïoctpersoon bormedewerkers:
René von den STEEN 070 - 3,45,54.34

He1D. de baJkeeper verzuipt.
Deze kreet vÍer biJ veel LEN§-hulshoude-ns in de bus afgel-open veek. rk zie^nu ar veel
LENSleden hun tÍJtt in het veek-end opnieul, inderen. Dat kost even tÍJd, maar in de jroop
van deze ueek verHacht ik veef reakties. Mochten er nensen overgesl-agen zijn en nu niet
weten vaar het over gaat......En ZIJN TE HXINIG MEI{SEN V00B ACHTEB DE BAl, Heageer hier
vooral op. Lever het strookJe in achter de bar of stuur het op naar uij.
Hené van den Steen
Hoogbuurloostraat 112,
2573 JB Den Uaag,
of bel- miJ 070-3!55f43U. IEIS is u ttankbaar voo? uv reehtie.

BARBON

postcode V/OONPLAATS
TELEFOON

Ik wil graag

Het liefst op

Jullie mogen

bij LENS barkeepen. W'el/niet.samen met

dag, van _ uur tot _ uur,
me opbellen, bij voorkeur op

l+

-D .ra

daI Om _ uur.



GIí@ €vonom onlon Hommissio
Kontaktpersoon: René v.d. Steen, teletoon: g4S.54.g4

Nog slechto enkeLe weken tot B oktober..tie 799?.. De op bÏengst vrln deze loteri
EvenerrrenLen Kommissie,

U-vc.et het reeds: de start van de GloLe ClubrL.c-
J komt voor: het groctr;i;e rt+e j- i,er.r.chL bi J de

U vras.gL zích misschie af: rlaor gebruíken ze d&t ge1d. voör?
Dat gebruiken we voor het flnoncler.en van evencmentèn, zoals
voor de jeu6d naar biJv. rDrievJ-ietr of gean schflÈtsen, zlrem-
rneli, enz, Ook kunnen ve hiervan vell-icht een disco of muziek-
gl.oep beta.l.elr ti j,lens eelt feëstavond vool de seni.oren . Het
ís dc bed.oel,j ng dàt ëÍt geJd eveflredig verdeeld vordt.

K,l.averjas sen en ,iokereh

.i okeren

@

lEaron roept dÉ IlKo iedereen op, vooTa1 toch l_oten be kopen of te ver-
hopen, a.]leen biJ LINS, Doe het voor je eigen kluLr I

Er. zaI dit ;iaar nie't net a.Is vori6 jau.r eet: <:onplcte Joker- en klaverJasdrive voor Kerst
tnis georgani:;eerd vordell. Wr:l- z.al er op tlÍee evonden kunnen worcieri 5geilaver,5ast en gejo--
kcrd voor l"euke prijzen en deze *vontlerr zj.jn 1.1 en LB december lgg?_: Ook de traditio-
ncl"c Iol.;eri j zal t)Íet on'Ll)rekerr.
NOlEEfiï U VAS'I- It- IrN lU DïiChTtHLï 1992 . KTAVEHJA.9SEN/JOKIRIj}I Op LENS. 'l

l.,v.m. het koren van de lriJzen sordt u verzocht zich voor 5 deceríber op te geven bij det.lr of Jan }iom of ..)os }litting, In de LEIIS-revue zall- i n d(: koflende weken ecn à,,.rrutt"l
for:uulior: ,^,orden írfgcdïuk'b ou te peil.en oI' er: we1 voldoende irnimo orn een en ander.Le or-
6artioeren. Bii votdoende animo zaL er met Pasen vef veer een driye geor6aniseerrl vorden,
Lk verzoek u daËLroh het c guett e-Í'ormul-ier l.n te levelc"n
Klaverjasseu
Ur woltlt gespeeld met vagte koppels vooï deze tvee avond.en. ook nens<:n rLie geen vosteparbuel' hebben kunne inschriiveu. Ailn hen vordt d.an bi.J lotiug een partneï toegelrezen. 

^Er voldt gespr:eld vol-65ens het bekende notterdamse systeern. Dc eersbó avond is troeJ.
dÏeuj.en en Cc treeale avond j.s rrverpl.icht gaan". tsi.i inschriJven ctÍent het ihschrijÍ:getd-te Holdcn vold&an. lnsr:hrij fgelti per persoon § 5,00 of r 10,00 per kopper per ov,ro,1.

EJ' kpo:eyereens fejoker<l worden. Maximrur per taiel is 6 mènJen. InschriJÍgeld J 7,5() per.
perso()n pèr a1'ond. }lvenéens bij . inschriJVingi be vol-doen.

l5leH
Uj.tslagen var heL aÍcelopen week( end )
LENÍJ 1
losl brlui ven 5
I'lrNs,
Ï,EI,I§ ]"
Vei.o 2
L6NS 3

- llaselr&ar 1
- IENS 3
- DSO

- Vred.enburch I
- LENS 2

5-l'.rt
l+-3
't 
-?

2-L

Íi-q

5

S€NI OR€N zonclcrg



VUC B - LENS I]

Vredenburch T - LENS 5
LÈNS 6 ,- , : l"' - Vredenburch 10 '

LEI,IS 7. .'í ;,, .-,nAVA 9. . . . 1l*-'
, t'.
. ï .it t

Í

Zond 20 se ember
.00 uur IENS 11 -DSO1

w.N POULE Scheidsrechter
aO3O/532 J.G. Vlsser

M.H. de Jong

dl-e
1
1

v

2
2
3

11.00 uur LEI,IS -2 * - Yredenbuich 2 lO98 / 621
tENS'3l.Itf,. - vrij

t-2,00 uur-Ír.c'l' zoetèrdeer 2 - LINS \ 3Í6 / 5614
r-r..00 uui IENS 5 -.. \ - Derft 7 31\0/568
13.00 uun lsr,igJ S:ai\\,.-' - DWO B 323\/627
rr.OO uurl)luNarl*\i Azzllrí 3 338/6\9
* Baralienót. rLU,lS 2 -- '20 september M M

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

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

tt
tt
tt

Aanspreekpunt' Seko 20 septenber: Ben osse en Jan Ha4r.

ZeIrde& 2Í seplCmbql
].[oo uur oDB 1
l-0.00 uur RKAVV 2
Ll-.00 uur LJENS 3
13.00 uur LENS l+

10.00 uur DHo 5
10.00 uur VUC 10
10. 00 uur AnS Ir

OPSTELIII.IGEI.I.
Als voïige veek.

.A,fschriJven:

to29 /r32
to96l62L
3080 / r5l+
3tL2l56\

'Z]t+O/:68
3235/622
3329/6\9

--.LL'.
'i.12i'.ri ;

" :. .,\.' .

tt

- LENS 1 '.

- IENS 2

- nKAW 6
- Wassenaar 3
- LENS 5

- IENS 6
- LE}IS 7

B . M. Da.raan

L. Sykes
J. 0pre1

IENS 3
],ENS IÍ

LENS 5
Ï,ENS 6
LENS ?

Jan Heins
!-red v. KniJ ff
lrlÍ} Ileijnen
Gerard DuivesteiJn
Ben6 Keus

ter: 36T36'13
tel: 38971?6
teL: 3L6ioOB
tel: 01891-1T913
tel: 36015h1, b.g.rs. J. Pronk tel: 3122106.

AttentÍe LE'I{S l+ en 6 l!!!
De scheidsrechters cursu6 is verzet. naar 2$ september, 5 oktober en l-2 oktober.
S.v.p, dringend!!l z.s.m. op8even van namen hiervoor'.

3iJ probLeEen: Kontektpersoon Ben osse te].r 3298353. VriJdegavond 19.00 tot 20.00 uur.

],IGCÏNG TEBNEINTN:
I'.C. Zoetermeer - Bisschopsberg, Recreatiegebied Hest, teI: 079-5201+01+.

€ + J trofee
LENS - Vredenburch 2-l
De kenneliJke euforie na d.e wedstrÍJd tegen VUC noest vandaag -bevestigd worden. -..-.,,.
LENS had laDg nodig het'werkvoetbal van Vred.enburch 

-op de\.1uiste viJze tè-bestri-jd9n.
De eelste helft levqrde dan ook weinig kansen op: voor .IÍedenburch één|'ïoor LENS:geen.
Het gebrek'-aair linksbdni6e voetball-ers speetrde I,ENS -parten: Fretl Spa als linksbuiten -
aloet veel afbreuk aan zÍjn rendenent. In d.e tweede helft ïerd met neer afvisselin6 ge-
sleeLd vaardoor LENS zich veeL beter manÍfesteerde. Veel kansen eu ks,nsjes ontatonalen,
nadat kort na rust een Vred.enbu?ch - inzet op de liJn }Íerd. gered., Deskundige ríissels
d.eden LENS uÍteindeliJk scoren; een kvartier voor tijd liet John van To] zich zien, Van-
uit een romrnelige situatie voor het Vredenburch o.oe1 gebruikt hiJ prirna ziJn uÍtschuif-
been. Vijf nÍnuten l-ateI deed Merco Imners het net bolIen.

i
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Hoevel vredenburch nog uist tegen tè scoren, behaarde l,xNS een terechte 2-1 overyinniDg,
L'f,NS beheerst het voetbal (vuc), IENS beheerst het werkvoetbar (vràà"ntu"ch): a,s, zon-

KOM VAI,I DAT DAK AI' ! ! T

N0, de leuke konpetit ie-opening biJ wc mochten ve afgelopen zond.ag eindeliJk neer eensrrthuis" kijken. ÍÍjdens de stíl-l,e zomerpe}iod.e noet er weer hard. geverkt zijn door eenas,ntar- vrienden van LENS. De tribr:ae ziet er veer sprankelend uitl Er is ook nog veel bihet oude gebleven ' Het gras op onze ver-den Ís nog steeds tiun gezaaid. BiJ cle gemeentezeggen ze, dat dit veroorzaakt vord.t door de bezuinigingen. MIar :.r las in de k"ent, d.ater spïake is van een argenene ontrrikrrering op dit gebieà. De Deerse proru".oi l(;kk;i";=;heefb uitgevogeld, dat de gemiddelde hoeveerherd manrijk zaad per: ,uàiirg d" '"ig;i;;;; "viiftig Jaar met minstens een knart is ofgenonen. volgens mij iordt deze trenè iooràl n"delig beinvloed door het lage za^atlgehalte biJ de gelreente Den Haag. Er zitten daèr telreinig echte liefhebbers van de sport. Wat oàk tij rret oude gebtàïen-i.,-à"i-'r"-ààt 
-i"r_

schrikkeliJk stonne bord. ean het eerste kleed.gebouv rnet het ópschrift, Ínngonsg HEï DAKTE BETnmEN' Dit bord is ontsproten uit het brein va^n een gemeentedienaar, aie n:.ui meiibeide behen op de grond staat, hoevel velen d.enkeE, dat LENS alaarvoor verantuoordeliJ k iIIoe komt die Luchtfietser erbiJ, dat ue behoefte zouden hebben on het dak te betreaeii i
De d'oorsnee LENser is vo]8ens niJ redeLiJk stabiel vaa geest. En al-s eeD LENSeT uit zríboL- gaat, dah aloet hiJ dat fiever Ín het Idubgebouw ih de buurt van de bar en zeker nietop het dak' Die rlan van dat. bord Is veraoedeliSk een leer1in6 van de hierbovengenogmde :Deense professor. belukkig kont er nu lichi ot"tret aerae veldr Dan kunnen we die kal-eplekken in het gres nog bèter zien. Als ik veàr lees, dat er bÍj IENS een ve]ar Ís afge-.keurtt, dan denk ik veJ- eens, dat er iemand. anders efgekeurd moei vorden. Ja ind.eraràad,afkeurencva&rdig die kore prekken. MasJ voor de rest vas het zond.ag veer ber gezerrig opLENS. Aanstëande zondag speren ve.ueer,thui6. Toch eehs kÍjkenr.of dat bord er dan nog r

GiJs LanlisdelÍJn. q

Vel-o 2 - LENS 2

onze resertes Ieden huí eerste cohletitie nederluag Ín wateringen. Een onnodÍge' nedér-Iaag" ' l ne eeLste 'hel-ft vas IEIIS vexuit d.e betere ?foeg. Met iechnisch verzorgd spel uerd€n talloze kansen gecre-eerd , verke echter te gemahiieHJk on zeep t"r.,àrpu" verden.
Hans Koovenga rías dicht,btJ :el doelpunt, EaBr zijn inzèt verd uàn-a. eà"ïrii.-à"i."ru. -

ook nog een dosis pech dus. zeker toen no een hsl,i uur d.e scheld,síectrter eun'zéàn a,rti".l.ze.beslissing nem' Enig tluv en trekterk Ín het strafschopgebied van LINS rerd bestraftmet een penal-ty. LtrÍ{s Jeugdlge keeper Dennis poor vas hièi tegen kensr-oàs. 'oi.t a"Jiprrt lves tevens ale kentering iD de sedstriJd. veLo beperkte zÍch dàarna Ín stug verded.igen ien trachtte net tie bekende I'lestLand.se lange barlen de spÍt$en te bereÍken. De tríeedehelft kon LENS hiet echt rlreer gevaerlJ.Jk iorden. uitgesleertle konsen iraren er naui,erÍjks,Jinrny Spaans en Brian LÍnger laren met bur scboten rràn àr"t.oa oot. ni.i-tupu.Itt gelu](kig.
Jeruner dat er door het veLe praten nog een paar gele kearten te beïonàeren- n*ru.rl zin- froos; zeker ondat de scherdsrechter sieees me.r iugen ging fruiteu!!t voËe;;;-;""r.-io;_
den dicht en bJ.ijven voetbaLl-en! Met dat ]aatste zrJn èctri veel punten te-behar-en. i

Irans van Dijk. ' 
i

Lcrngs cle sporE@n \,/crn cta Zty\
Uitslasen van het a.fse en reek( end)
Zoetermeer l - LENS Í
Lyre 6 - LENS 2

-l'

-?-

fop
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e,ter eIIber1 W. NR

1020/001r
ro6r'/óLà-'

102r./o0u
to62/or2

scheid.srechter
J.. dq. VrÍes_
J. C. vd. Yel-den

J, van Bl-aricum
H.Al Bergh

veLd
+ .30 -uur LENS l-
ir.[5 uur uls e
r
Zaterdag -26 september
1\.30 uur Schi.plulden l
1l+ . OO uur Gri{ lI Vac 2 .

- De Jageis 1

- Monster 6
1

1
i!

JJöII D

I,EN

Uitslagen van de afaeLoDen veek

c

opstellingièn worden dooí' de trainer. y,agtgestelat.
*
{lventueel afine.l-den bij John,Ioerema, te1: 39TI2'l3.
{
I

ZflRL

\/O€TBflL
r6-lLENS ].

LENS 2
IMIS 3

* .Blinc. L
- Gymnova 3
- Gyrunova 6

Maandag 2L-O9-92 Klasse zaa]- schei-dsrechter
20.20 uur SVPTT 2

Woe4sdag 30-99-9?

- LENS 2 R1ll Zuidhaghe J.U. Verhoef

21,00 uur KijkduÍn 1 - IENS l- 3A 0ckenburgh J, Vermeer

Ligging sporthalletr
Zuidhaghe - l,Íelis StokeLa{ L201

Aanvoerdersl: s.v.p. uitsl-agen doorgeveu aan 3en osse tel: 3298353

t rrIí VAN HET JEUGDFRONT algemeen kontaktpersoon: _

Paul v.d. Steen, Choplnstraat í03, 2551 SV Den Haag tet.392.01.51
Bij geen gehoor: Arnold u.d. Donck, tel 397.65.3i

i{edstriJ dprograÍma A-B-C-D-E en tr'.leugd.

Afbellen voor ond.erstaande vedstrÍJden a]l-een biJ PauI val. Steen (SgfOf:t+). Doe àÍt
zo snel noge1ijk doch uiterliJk de dag voor de vedstrijal voor 19.00 uur. BiJ geen
gehoor bellen naar ArnoLd vd... Donck 39]6fi2). In uitèrste nood nog op de dag zelf
bellen naar LENS (366131[) biJ ienand van d.e J eugd]rommissie.

Elftal d,atum aaDva,ng tegenstander uit/thuis terreín/veld sa,n,k,Lens
'A1

A2
rB1

B2
c1
c2

r'2

1l+ .00
ll+ .00
1[ .30
th .30
11 ,00
11". oO

18.30
r.b .30
li-.00
9.30

12.30
9. 30

10. 30
LL: 30
10.00
10:00
1l'30
10. 00

9. 30
17.00
10, 30
1?.00
9.30

u,00

L9 sept
19 sept
19 ógpt"
1P sept

.19 sept
19 sept
21 sept
1! sept
L9 sept
1! sept
1! sept
1-! sept '
l-9 sept
19 sept_
J.9 sept

-19 seDt'
: .19;§-eP!-..1! sept

1,9 sept
21 sept
L9 sept
21 sept
19 sept
21 sept

Ïíilhelmus A1
Juventas AL
ANO 82
§ona .BZ ( vr J

VCS C1
Toofan CL

, uit
uit

. uit
thuis
uit

. uit
thuis
uit
thuis
tbirl s
thuis

D3 thuis
uit

u3 (vr )thuis
I El+ uit

.. uit ,I" "

Westvlietweg/Voorb .
Vreilenburchweg.
Zuiclerpark

v3
Dedemsvaartweg
0ckenburgh

\2
Daal- en Bergselaan

v1
v1
\2
v3

Boodelaan/Voorb.
..v2 -

'Hoiirtrustveg
Zuiderpark -

--. -Juvèntas- E2 -' '.L.'- uit i:.
Loosduinen n2 uit Maèesteyn
A-DO FL thuis ,. \12

Exbra training F-klassers J en B jaar
Yitesse Delft I1(vr)tbuis \tz
Extra tïainin8 F-klassers 7 en B Jaar
BiJsLÍiJk F2 tàuis Y2
Extra training F-klessers 7 en 8 jaar

12 .30 ( auto )
12 . )+5 ( auto? )
13.15
1)+ .00
10. 00
10.00( auto)
18.00 l

13.30( fiets) ,

r0.00
9.00

12,00
9. 00
9.39(euto )

11. 00 - --

9.00(auto)..,. ,

.;1. ,.,. -!:00(auto) .'--..-.
- 10.30(auto)-' '

9. l-5 (auto ) .

9.00
t6.t+5
10. 00
16. l+ 5

9.00
16.à5

C3
D1
D2
D3
bt
br
,E2

. HBS C3
wc Dl ...' Vios D1

Quick Steps
Tonegido n1

r.. Scheveningen
. ': §cheveninÀeh

-. --Triófiph E1 ..

Velo C2 (vr)

Quick D3

E3;
,El+ .-
,E' 

"'86 '
F1

.:.i'

B



I'l+ 1! sept
21 sept

11. 30
U.oo

HVV rI thuis
Extra training tr'-klassers f en B jaar

v2 11.00
16. !i

BIJZONDERHEDEN:

-aanvezig Jeugdkommíssie: A. vd. Donck, M. Reuver, p. vd. steen en B. vereecken.
-afbe]len voor wed.striJden a.lleen biJ paul 'Id. steen (niet biJ de ]eÍd.ers)!! ! !
-rechtstreeks na.ar uityealstriJden (Liever niet) bel paul- vd. Steen! ! !
-Lees onderstaanale kopy goed door. (o,a. extra trainingeB Jeued).
-opstellingen als vorige veek net uitzonttering vanl
o LENS A2 zonder R, Krayenoolai ea net B. Bruyn
o IENS c2 zonder A. Nolten en net M. Gokkaya (ook c3), R. vd.Melkt en K. Elakbi (zie

ook bil C3)
o LEN§ C3 het R. val. Merkt en K. E]akbi (ook C2), M. cokkeye (zie ook biJ CA).
o IENS E, net E. IuecÍ
o LIINS I')r: K. Akay, n. ten Beïge, J. Dogan, J. Hayen, R. Kersten, V. Reuver, A! Veeren,

E. Yildirim. tqldgrs: H. ten Berge eD tr'. Veeren.

KeeperstreininA

Looptrainins
ook net l.lim v. Ettinger zijn er afspraken genaakt n.b.t. de rooptraÍning. De c- en D-
kLessers hebben. efgeloleu dÍnsdag d,e eerste rooptraÍning gehad. De c-kràseers van u.30t/m 18.00 uur en de D-klassers .tran IB.OO t/m 18:30 uur.-Dó jongens die hiervoor **gur.
zen zijn door d.e traÍners rord.en om de week bU deze rooptraÍbing verwacht. De A- en B-
klassers bebben eenntaal per vier veken looptraining, In overleg met de trainers wordt
bepaalt wie naar deze looptraining gaan.

Extra trainine A- en B-.1eufid

Patrick Puister, keeper van LENS L, is gests.rt net d.e keeperstrair Íng. De keepers van
41, 81, c1 en c2 vortlen door hen vekeriJks.onder hend.en genomen. Dooi de bLensure van
Machiel vd. 3erg, keeper van IENS A1, is d.e start ven d.e keepeÍstraining voor de overige
heepers nog even uitgesbel-d. We holen d.eze veek narlere afspràken te kunien maken. Kee-peïs ju]Iie horen nog va.n ons.

Zoals in de vorige LENS-revue eI stond vermeld gaan ve met de uÍet gesel-ekteerd.e A- en B
ieugd onx d-e week ook op de vriJdagavond. traihen. De dinsdagavondtraining bliJft natuur-IÍJk ook nornaal doorgaan. leze eerste extra. training voor ju1lie is op rr-rijàeg 1g
september B.s, van l-8.00 t/n 19.00 uur. 0,1.v. ví, B1om.

Extra traínine C-Jeuetl

Ook iuLlie gasÍ] om de veek extïa trainen op de vriJ tlagavond. Víe verïachten voor de eerstr
keer op 25 september natuurlijk alle C-kl-aesers die nlet Ín de selektie zÍtten. De dins-
dago.vond traÍning blijft ook normaal doorgaèn.

Extra traÍnln D- eu

Ook de D-kfassers die niet in d.e selektie zitten gaan twee keer in d.e reek trainen. De
donderdagtreining gaat dus ook gevoon dooï. De eerste rnaand.agtraining Ís op raanalag 21
septenber ven 18.15 t/n19.15 o.Lv. f'. Grens. Komen hoorl l!
X.Ifbal, fotors
A.s. zaterd'ag vorden van de thuisspelende tearns (B2rDl,D2,D3rDI ,82 ,!:,,Fa rF3 rEr+ ) vat erf-talfotors genomen. Itltet afbellen dus, op tiJd aanïezÍg ziJn en in het-Juiste tenue op defoto. De fötors ziJn een veek l-ater vÍà de ]eider biJ te bestetlen à f l,- per foto.
( kontante betaling). op 26 september r.rorden er van d.ó endere elftaLten *nàt iotor" g"oo- ,

Trn'
Treinersover.IeE

0p [aanalag 2]- september vervachten vi.J de ondersteande trainers op LINS van 21.00 t/m! 2?-00 uur voor een trainersoverleg: A. v. BlittersiÍiJk, Il. Brom, p, v. Gils, F. cleDs,T' Hoos, M. de Klerck, ]1, Ruyte"s, 0. Baba, H. ter Lind.en, c. vd., Bosch en.I. croos. Kan
Je niet geef aiit da! a.s. za,t,erdag even door.
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Pupil van de veek
1

A.s. zondag speelt LENS 1 weer thuis. DSO is dle te kloppen ploeg. Martin vd. Donck, tink:
back van LENS DI, heeft d.e eer om als speler van cie week de lredstriJdbespr'ekingr'dp
rrerxqing-u1l de toss en,de wed.strijd vanuit de dug-out te mogen vofgeí. Na. afJ.oop natuur-
liik op de foto Eet Je favorite speler en een oorkond.e als aandenken, Veel. plezier en je
{ord.t on L2.l+, uur bi,J Ton t s -Graveld.i j k verwa.cht, , .r

C-k.lassers gezocht

0p dit noEent hebben ve behoefte aan t l+ C-klassers. VraaÉi. eenE op schbol of in de buurt
of Je vrienalje geeD. intgres,se heeft. Neeu hen gerust een6 ]tree ns.ar d.e trainíDg.

LENS t /rn 23 iea,.

In overleg net M. Rog en P. Bos is Írfgesproken om weer te gaan voetbal,len meí het eÍfta1
t/n 23 laar. 0p d.it noment ziJn er a] twee vedstrijd.en gepland t,t'.':
22 september 19,30 uur LENS * E:<ce-Lsior LandeliJk
J oktober 19.30 uur LENS - ADO/Den Haag tandelijk . r ...j

Gezocht word.en nog, tegenstand.ers .op 2?.oktober en l-O ,noyenter. Ook be6in. 1993 villen we
nog 2 à 3 lredstriJden spelen. De spelers.word,en via;de trainers aangewezen waaibij, ge-
let zal vorden. op pÍestetie, inzet en gedrag tiJd.ens traÍningen en wedstrÍJden van het
eigen el"ftal. Spelers van LXNS 1,2 en .J(zondag) en AL kunnen voor d.it elftal- geselekteer(
vord.en. VeeL plezier en maak er Jeuke en sportieve ontmoetingen van. .i

UITSLÀGEN JUUGD:
DSO A1
LENS A2
I,ENS 81
l,Iilhel.rrus' B2
IENS C]. ,
LENS C2
LXNS C3
ADO D}
Ikanenbur6 DL
Vred.euburch D3
vUC Dl+

I,ENS 41
uu].noord AJ-

SEV BI .

LEIIS B2
Ano c2
Duindórp SV CI
KiJkduin C1
IEI{S Dl
IENS D2
I,ENS D3
LENS Dà

7-0
0-10
b-l-

, o-J
'?-0 "

0-7 '

L-1
0-0
ll-4
2-?-
3-5.

2-;
r--5

, kJ+
1-q

3-1
1-q
0-1
2-to- 
0:-16
2-2

TENS El
TENS E2
IENS E3
IENS 5l+
LENS E5
LENS E6
DWO F1
Kranenburg F1
Die Haghe F2
oDB. F3

- ADO El
-- ADo lI2
-' Postduivel DI
- Vios E3 .'
- ve]ö 85
_ NAS E2
- LEI,IS fI
- IENS 82. .
- LENS I'3
- LENS I.'h

De eerste volIèdige konpètitieronde ' zit 'eiop.' He hebben tle uitslagen vÍrn de eerste lreek
eeDs bekeken in voetbaLvest. i{at èen uitslagèn zeg. Dat ls echt niet nor'no,a} meer. ook
afgelopen zBterdag bij ons veer grote uitslagen. Benieuvd hoe het bIJ endere vereniginger
ís gegaan. De herindel-ingen ziJn echt hard nodig, Nog twee veken geduld. - -:

D. S. O. A]- . LENS A].

Tegen een goed, voetballend en fysÍek sterker D,S,O. vas ook vandaàg weinig in te brengen,
Ja.t ner eaar helaas! Nienand kwan vand.aag dus ook aan lekker voetbal toe! tr'outJe hier,
foutJe daar en kekeu we met èe rust reeds tegen een 0-l+ achterstaand aan. Na de thee
kwamen ve toch vat neer aan tle ba1 en kregen ook vat scoringskansen. Vernoeidheid? en
vïouve tr'ortuna l-ieten ons in de steek want èen verd.iende tegencoal lras in dÍe fase va-n de
striitl ook best verd.ienat. D.S.O. schroefde de score nog verder op naar 0=? en langzean
glug biJ ons het kaersje uit. Zate"dag WiLhel-Eus uit, en net cle, en dat is zeker het ver-
meLden vaara, prima inzet en striJdlust van de afgel-open veek k5,n een'goerl resurtaat
nÍet uitbl-iJ ven.

Hans Borst.
'rltA2: zit Az'nu-te'hoó6 of Duinoord te laag. ieit blijft dat Ju}lie het te gel[akkeriJk op-

nemen. Een keeper die gaot meevoetballen. Dit hoort niet. Ga serieuzer 
"pàren 

.n lii,1f
niet voorin hangèn.
LENS 81: een lekkere pot voetbal nret uooÍe doelpunten. Zie je nu ve1 dat julJ-ie het kun-
nen. zs.terdag ADo. Een makkie?? vergeet het xoaar. Die krÍJgen Jullie dit Jaar echt niet.
Gevoon iedere veek de o.ouwen opstropen, VeeL succes. Nu nog een 6ponso}.
Wilhelrus 82 - IENS B2r 6-3

vandaag moegten ríe tegen l{ilhelmus spelen, dat vorige veeik net L0-0 nàd Laa^k-1fl{ertier had
gewonnen. lli]helmus vas de eerste 25 ltrin. de betere, hoelíèI viJ ook vat kansJes had.d.en.
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Wilije]lnus stord toen ool( net 2-0 voor. De laatste 15 min. van d.e eerste helft verliepen
onze kombinaties goeti. Na een uooie aanv&l, die op een scrinnage uít Liep t'&s een Wi1hel.
musverded.iger zo aartlig om hen voor ons te scoren: 2-1, De tweede herft begonnen Íre
slecht, 'waard.oor het opliep tot 6-1. De Laatste l-0 mÍn. begonnen we veer te voetballen e,
liepen we veer (een klein beetJe) voor el-kaer. Dit vas netle omtiat Wil-helrus er geen zin
neer in had. vincent scoorde na een goede pass van tr'ikri en een kleine solo 6-2. zorn
3 min. voor tiJd gaf Patrice een goede dieptepass tiie Vincent verlengtle naar John, tlie 'r
hard. en hoog Ínschoot' A1s Jack en Patrich niet zo goeal hc.d.d.en verdedigd, of als Dennis
niet een aantal malen had. ingegrepen vas het ./eel erger geweest dan 6-3. Er werd. te wei-
nig bevogen in rt veld. en bijne iedereen liep van de baI af, i.p.v. er naar toe. ook ver(
er teveel op een kluitie 5espee1d. We] positief was d&t er biJna niet egoÍstisch gespeelr
werd.. over rt geheel gezÍen een slechte wedstrijd, maar WiLlen heefb 2 vriendschappeliJkÍ
vedstrijd.en om aan rt team te sleuteLen. Thuis pakken ve ze terug.

Vincent/DennÍs.
LENS cI: de gebroetters spa bebben jul-Iie perfect aangekleed, Mooie shirts, broekjes en
kousen en zel-fs inloopshirts. De trainingspakken van een gultre gever zijn al- besteld. Da1zit dus alLemaal wel suor, llet voetbal vas ook goed. Ga zo door.
LENS c2: een te ruíme nederlaag. Natuurlijk, Duindorp sv vas beter, maar het kreeg ook
we1 al,le ruimte van Juuj-e. Kom op jongens, dat kunnen jul1ie beter. Knok eïvoor en schej
den (Aadje) hoort er he.Lemaal niet bij
LENS C3: vist een heel kaap geLijkspet te behalen tegen een Íysiek sterker Kijkduin Cl.
Lang stonalen jullie met 1-0 voor. Helaas een penal"ty tegen in de Laa'tste ninuut.
ADO D1 - I,XNS D1

Javel, vantlaag dus, een derby tegen ADO, Ne een goede warming-up begonnen ve aan d.e ved-
strijd. Jul1ie gaven ADO geen kans on te scoren en and.ersom ,res het ook zo zodat d.e steni
Ín de rust bleef 0-0. De 2e heLft d.oor goed te verdedigen breef de stand o-0. onze van
Breu-kelen aLias HenkÍe heeft veel ba11en gevangen va,n ADO, K1asse jongens alat vas het.
Prettig veekend..

de ouders.
À_D0 D]. - LBV§ Dt

Met d.e goed.e vedstriJd tegen DWO en de vat mindere tegen HBS nog vers in rt geheugen, gir
gen onze iongens een beetje Sespennen maar voL vertrouwen naar het Zuiderperk. AI snel ir
de $edstrijd bfeek dat L,ENS besl-Íst niet de mÍndere i'as van ADO. Over all-e liniee verd d.(
tegenstander met Soeti voelrbal en veel Ínzet tegemoet getreden. Mede d.oor goed keepers-
verk aan veerskanten verd. er gerust met een 0-0 stand., In de tríeede helft pïoleerde ADo
ons onder druk te zetten, dit lukte maar ged.eelteliJk vant rle beste kansen waren voor
LENS. 0nze vleugelspelers 'rlaniël en fim'r lraken een paar keer góed door en namen het AD(
doel- flink onder vuur (vat een schot rim, de yoLgende kecr har)gt zo'n bal, ! ) De longens
op het rDidtlenvekl verrichtten ontzettend veel loopverk en he.alden veen snelheid riit. d.e
ADO aanvallen ' De echterhoede gaf niet é6n echte kans meer veg. En zo namen we dit ver-
diend 1 punt mee, naar de Hengelolaan. Ouders ep supporteïs zagen een heerl-ijke vedstrijc
prima Jongens !

Arnold.
LENS D2: een iets endere opstelling, een iets mindere tegenstander en rekker (te) tang
gevoetbaLd . 

. 

Jullie d.ed.en best Je best en je ziet dat dit heel belangrijk is. Vol,houden.
Vredenburch D3 - Í,ENS D3: uitslaE: 2-2

Supporters redeliik tevreden, de leider/trainer vas tlit zeek zeker niet (vas je echt boos
Toon??) en jull.ie jongens traren ook niet zo.heel erg blÍj over het behaaltle resul-taat.
Iloe kon dÍt nu geber.irèn; tveemeal op voorsprong en het zo in de tveede helft uit handen
geven. Toch in een zeer spannencle en sportieve nedstriJd d.e punten eerlijk gedeeld. ALs
vredenburch biJ ons op bezoek kont nexnen ve SP0RTIEI uraaki s.fgesproken? o Ja, voor ik
het vergeet zor"gde voor de vroliJke noot dit keer een vad.er want, hÍJ meakte een nÍeuw
spreekïoord tlat l-uitlt: Hie stj.ekum patat r'ah een ander pikt, Moet zorgen dat ziJn hand
niet onder de mayonaise zit,
0udersbedanktvooruvaanmoedigÍngenenhetvervoer!!!í!éÀc

LENS Dll: viJ hebben onze eelste Hedstrijd gespeerd. Jull-Íe hebben Je best gedaan. Het
werd 3-3 tegen VUC. Maar we hatlden kunnen winnen. Vol-gend.e keer dan maar. Ik wiL de va-
ders bedanken voor het vervoer. K1asse. De Leider: G. Mulder.
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IIE IEN§REVUE
aullhf uar fu rdnbnur4ag
66éte .laargang , ntlnmer' 6 ,
2)+ sepiember 1!!2.

ui ËnsrE inrtwrnrenvrij
. t/A,N

n-kopijl runnrudnq
DE FIEDA,I<TIÉ
2O..OO uun iF{ l-rEr klubqebouw

:,
ÀI een tijdje stoeit de redalctie ret het idee cm te konen tot eeil ardere opzet en Lay-
out wan de LENS-revue.
Uitgang+u:t is aat iiw

zètrE8tDG :

zotrÈG :

I,BÀNT)AG :

,; .- r. : r! ,

clubblad er uit nroet sprirgen en zictrzelf uÍtnodigd tot 1ezen,
ool< . voor de hitern'aàt; duidelijld:e1d v-oor ,mt betreft de diverse rulrriel€n,
ge}<enmerlrct door herÉenbare lo§o's; óË nier*le irÈ:ribl<en .zuJ-fen hrn iÉeeden aoen.
Dat deze, toch wel, ingrijpenae verarderirgerr niet in ééri)<eer l«:nnen worden irqevoerd
(irmrers, veel vrijwitligers werkerr aan de revue) moge een ieder dddelijk zijn.
De verarderi4gen-zuLlen gefaseerd hgevoerd worden en crn te @irmen zaI het strÍcje
rrvan de redaJcbiett, niet dat zijn.uat u geuerd wzrs, naar zal een neer algeneen, scns wat
lrdiek karal<ter lrijgen.

Voor uat betreft e€n ]ccrrte terugblik op 'rhoogt+ dieptepunten" van de gespeelde
wedstrijden 21t u vanaf heden }e-rmen lezen in een nieur+e nÈuíiek trFeiten en Cijfersrt.
Scnunige uedstrijden zuIler1 lidrt traargiestiptn worderr, ardere niet; het laatste kcrÍÍt
doordat de reda]<ti.e geen Ínfor:natie heeft over déze wedstrijden.
Het is dus zaak dat, rrtr redaktie op de hoogte is van het wel en wee van r-nr e1ftaI.
Ook het zaalvoetbal, cn orduidelijke reden, heLaas het ttv:'':ecki rtljsrt \ran vele
vererrig5lgen verzoe]<t de redakEe danook om te reageren.
Voor verCere a]<tiviteiten van uw favoriete elftal verwij zen wij naar de verslagen,

. . ,-. . . :: E .- -:"'-Jí ;;: . i' .- ..i ' -:-- --- l--r-ii_. t..:-:-!
l/::oeger was voetbal typisch een trmannenrtsport, tegerntooràig is het vrouÍ,re1ijk sclrcon,
$,aar . NederLard zo rijlc aan is;,,' zeer sterk venEegavoordigd; derik . rtaar .aan
sctreidsrectr.tsters, danes eIftallerl'rnaar zel<er riiet te vergeten de vele vrijwilligers,
$El.ke op de actltetgrord hun steentje bijdragen. , 

'jHet gaat hier niet alleen om b.v: barlàdies of de dames die ur^r tenrre keer op keer
l^rB.ssen, nee elke Ípeder van onze spelerà.'is. zeer nauru betrolken bij het vcËtlcal -en
'scrtrs beseffen zij -dit ze1f.'niet eens-,..ilant :. ; i-t r.,:. ili, * ,'' '.-.:::: ' *'*;.-: I -

Hoezo vrouÍrJen niet betrokken bij voetbal . ,,.,,.

of te wel

DE VOBTBÀL.I{EEK VÀN EEN, UOEDER.

, Vro€gt,op, want ze rrpeten q)e1en
Hoe de bodsclratrpen jn huis kqrien is niet ilterresant.
De wedstrijd wel. . :

Rr-Etdag . ., . , , niet dus - sh5rtjes, broekjes, kousen rnoeten S*,psryrt
worrien want :

rJ
ï?ainen. Gezellig baldcie drirken, napraten net ardere npeders

T::ailirgsspullen zijn geluld<iq weer vuil. .:.
,'st

Wassen, schoenen ."ito"r*ï r,.ant dat trvergetenrr ze steeds.

^:l' 
.:,, ;

overlrr.$e

f ; 
t,'. 'l

DII§DAG :

t't:Í+-B,



Im§tDtr":

TTIUEIIre:
- .. .1,

\IRI;'IDG Z

ATEEfIAG :

: t. l :-' ":-'-. .'r" ,\._ i
IIé, trair:en of een íredsEijd. Kijken }arys de lijn. .: ,' l

Letd<er in tt zonnetje, of jn de regen, uant een redstrijd of t-a5nirg

celu)<l<ig $,eer sËssen en jn het slechtste geva]. onhrcdderen.

'ft:ainen. Weer llassen en sailen de tassen vmr zat€[dag.
Tien keer rragen of ze al1es wel,:hebbsr en dan tcÈ de ontdelddÍq kdlEn '

dat het niet zo is.
\.rtoeg op rr,arÈ ze loeten spelen. -
lbe de bood.sdnppen in huis kcrnen is niet interzesanE. '
tre !'Edstrijd wel. Kijken largs de lijn : aarmoedigen, iuicleri "ofspelers troosten.
Bijpraten in de kaÉine en dan sni{ rÉar huis v,'àrt, de was noet $g:r
gedaan uorrlen

De redalctie

I
I
I
I
I
I iv

futwte
&tffi

. t.-
._rI
ilI
.r a

!
I

À

Zctrdag elftallen :

LE{S 1 rÍEest aarÈreden tegen wat nu aJ. il de media getipt rarordt (naast MJC) a1s één
van de titelJavorieten D.S.O. en hoe dat afliep leest u bij het E+J verstag.

LENS 2 gaf zffraar 'de pmten aan de tegenstarder, iets wat de veLe supporters niet
veh^tacht hadden,

Bij LEt{s 6 vras het bij blessrres een dn:kte wan belarg, naar ja lrat slit je als rerr
daar de besdil&iry treeft sve een verzorgster vaar nenig etftal jaloers op zan zijn.

IIet wel en liee \ran LEI{S 7 leest u il hun eigen n:brid<. :

Zaterdag elftallen : !

SENIoREN : L,ENS 1 qa]<te de vo11e vdnst,, tewdj 1 za.2 dit nÍet deed.

,IEUGD : v6r de jeugil r,ns het niet zo,í beste zaterdag Íret 1I verlies,
Selijke spelen.
Voor verdere 5nfo verrijzen l/e naar de diverse versla,gen.

wirst

-2-
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d DE PTIPIL VÀH, DE If,EBK

F
fr

1. ...".
Dat de In{)il van de \{eek li'eer zeer populaiÍ is bij jong en àLd rcr*.i=t vret het
verzoek dat de redalëie l«eeg van eer heer op leeftijcf. i
ook deze heer iqilde in aarmerkfug konprr voof dit geÉuren; helaas kon de redal<tie niet
op dit verzoelc irgaan,
De pl.q)il ],"an deze !,Ieel< !,as Martin v.d. »ond< die als zijn steorspeler koos Fïed qpa.

,t

I

ie
:i,'i*-,,-JJ<li:.,-,

n( vdd het een heel l-ed(e dag. De wedstrijd vJas erg spannend, janurer wan het gelijke
qre1, rnaar voor de rest vond jk het een'he1e Ier:ke dag.
trc wil" de redalcte en Ton bedanken vmr de ler:)<e ontrrarrgst.
Dag.

}BRIIN

De fotors !,orden ool< èit seizoen r,rcer tÉschi-kbaar

-.)-

gesteld door ':

a.t

.l

I
,.r

lraaar

i. i,'

J.

t.

'r.:

al

',,.tli'.:,i'
i.ii1

".i't:'
*1.;!j 3'i

,í.,t
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I,let b1i jdsàap ge'ren

Otr'tr'IC]EEL:
Nieuwe 1eden.

Wi,l zi Íng lid-neatschap:
?229 R.J. Blokpoel vord.t Seza.

lcennis rnn tb gebocÉe n'hrrr docfiter gr .^rj.

Karin Zielstra,
Peter Bos,

Lerutard en ye?n

LIÀI\INE.
I

NarÍEns heel LENS irran tnite gefeliciteeÈd !i

'i' Vcrn' He[ BesLuur

3089
teL;
3090
309'
2300
tel-:
3096
3097
3098

Adïes ïij ziging:
279, H.B.J. Vermolen word.t Cypresstraat 53
2B3l- M.E. Knops wortlt MiJtenstraat 33,.252

J.T. de Ruiter, Seza, 13-12-19T1, Ankeveensestraat B, ZSttt II4 Den Haag,
3658313
E. LamFe, Sezo., 02-03-1973, Berenrade 3c, 251+l+ iIV Den Haag, telt 367 6206
B. Bruyn, A, 0)+-0?-1976, het Zicht'2t, z:)\3 AJ Den Haag, iér: S66pIfS
J.N. I,leststrate, Seza, 07-11-1971, Vlasàkkerstraat TO, Z5.l\ SK den Haag,
3fi65oT
O. Du.man, E. 12-05-I98h, Wol-maranstraat Zd+, Z57Z W Den Haag, teI: 3806913L,B. Jarse, E,-16-10-I983, Cartesiusclvarsstraat Z:-, 256? SW Dón Haag, te:-: 3\52332A. Susan, F, 28-08:198)+, de HeeEstraat \: ZjZ5 EK Den Haag, tef: lBO6?Th.

c

5G
565 LI Den Haag, tel: 3607T39
D Den Haag.

- ODB - LENS
Steun het eerste en kom met grote get&11en

Yan Heb Bestuur
Sponsor ing en Rekla.ne

Het Bestuur heeft John v/d Lubbe bereid gevonden de portefeuille sponsoring en Reklane op
3TI t" nemer, LENS- zoekt al enige tijd bronnen van. inkoren, uelke nod.ig zurren ziJn on
TI!_:t ::: hog:. lt*-!" kunnen J_eten voetballen en uiteraard. .un6ul""rd noeten vorden ,
9r- -orr9 akkoxnnodatie aan te passen aan dé eisen van'een bLoeiende voetbalcLub. John v/d'
Lubbe is een bekende persoonlii kheiil in de Haagse voetbalwereld en zeker biJ LENS. Het
Bestuur.is -er derhalíe .van overtuigd., dat John er in zal slagen een goed tuiktioneren6
sponsoring 1en ÈeirJ.aiue . apparaa.t voor IENS op te zetten.

l+

t



i{ij zal hierbÍJ uiteraard gesteund .l;orden door het Bestuur. BiJ
nieuHe JOb 

-rèkeuerÍ lr'e op de madeverking' vàn veel IrENS-ers..
de uitoefening van ziJn

evaL A ilo enbrouwers

AD I{oppenblouwers

Het Sestuur.

het ongevaf vat onze trouHe Bede-
hopen_ uet' naaste fanilie, yrienden
Ap een kaartje. Het za1 hem goed

. '.ii; tl

0p weg naar LENS, voor zijn vekeriJksé bijdrege aan het verzenden van de,LE1srevue, isAp net_ziJn fiets op de brug biJ de ingang ,rn ons comprex ten va1 gekomea door een uit-stehende boorntak. Dit gebeurde woensdagoóhtend. HiJ'is hierblj tet à:.;n r,oora tee." Àeleuning gekJ-aPt en buiten bevustziin geraakt, fn bet ziekenluis l,eyeniurg, ïaar tliJ nomer,teel is opgeno,en ' coDcludeerden de artsen, d.at are rrstamader" geraàkt vas. rn zi.in ce- .zicht zit aan de ]ihkerkant een bloealuitstorting en ziJn linkeioog àit, aicfrt l.".ul"ee"zre1ling. \rriJ dagavond: J.r. klrs,B hiJ pds biJ keànis'eà vlst zich'iiets;meer te heiÍtr;;;er
ÏÉn dit ongevaL. Ap herkende vel- direct ziJn neaste farnilíe, prateÉ gaat hem moeiLljk af,
Hi j sl-aapt er'g vèer en. is 1 

_ 
eèn hsr.f uu-r per -dag waklier. Bezoek naiE ti,1 nog- ri.i:ilil";l 

-

aan8ezien hÍJ &11e rust nodig heeft. Het herstei zal enige veken gian àurerj. Hierna kan
men verder hekiJken veJ.ke complicaties er: eventueel ziJn opgetredén, Wilt U een kaartJesturen d.al] kan dat natuu-r].iJk adres:
Ziekenhuis leyenburg, haner 1ib 3l+, lewee ?75. Zr\5 CH Den Haas.Ik hou U op d.e hocgte. ,

Jos Hoopenbrouwers.

Héél LmtS is hevig gesàhroxrun d.oor dJ berichten oyer
r+erker Ap Hoppenbrouwers voxige veek is overkonen. I,Ie
en al-Ie IEllSer6, vurig op een algeheel- herstel. Stuur
doen, Ap s+"erkre !

Het Bestuur.

- ODB _ I,XNS'Wedde? dat het nu gèat lukken

In I'iemorÍan -:-r r.r. rr
.q.ntonius JchaDDes Cornelis I,IA-L,HAIN

' ,5. {0p 1à sept,ember 1.]. is na een rangd.urige periode ,* urn"iig ziËr zi;n een eind gekonenaan het aards bestaan van Anton .t.IarhaÍn. Gee weken eerder wàs ni; gó";aar geworden na ,.ieen d.ruk Leven in dienst, van ziJn gezin en zijn maat schappeliJke frrnctÍe. ZiJn vrour,ziJn- kinóeren en ziJn s,rbeid. varen hen aLLes. -TiJtiens d9- rourrplechti.gheid uer.è door.d.e ,
sprekers hwl dierbare veder de henèl- in geprezen: onze sterke vaderl onzJ ii"""-ó""rËr+iJ, de oud.ere LENSers, kunnen ons dat ró fev".raig indenken, r,rant d.at kl;pi;;;;;;;à";;
lr'ocent .net onze nening over Bob walhain. HiJ we1-een trouv ]id., ..n p"ir* voetb6lr.er,
vuaJí nÍddenhaif in LENS 1 actief, die net ropr,rerÉ-harde lmallen nenigË àanval van de te-genpartiJ vist te onderbreken, In ons Jubil-eumboek van LENS 25 ;aar Icfrreer-r,ij.iiat 

-irààe"f
interessente UIT LXNS ' RIJKE LEVEN. Van 1932 tot 1939 """ ni; 

- 
onru- "."iut,u"i". ïiJ ver_richtte ook nog verk in cornmi.ssigs. HiJ kon voordïechten en ioneelspelàn scnrl;ven en,, .

speerde zelf grau,g en goed toneer tot ieders. vermaak. Iïij stond teràege in ir"i"""nt"r,Yan de cLub, Jaren lang door iedereen geïaardeerd.. Ànton, vÍj t'nner1 ie nooit vergetenen uÍJ bi.dden tot cod, in het vertrou$en dat Je biJ Hem j" eërr-k hebt"gevonaen. Deppie,voor iou en jurlie kinderen Ís het een troost dat Antons-tijd.en voorbil fB_. Moge ons ued.e.Leven tot l.erdere tl.oost strekken.r " ;,., , - i ,.
, P.J.

OPB '- IENS
2 punten naar Esca,np -'ïeker weten

'f
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U heeft het vorige vJeek reeds ]flmxen lezen; Jan Ham en Jos wittiïg organiseren od( dit
jaar ueer op 1'1 er 18 decsriber de bel<erde

ï0*t vt*a rt*ö ït*a va+ö rr+a
. K.LAV,ER,f ÀS- en JoKEREN KÀÀRf ÀVONDEN.

ï{+a.. rr*{ ït*a ?f *a 9rt+ ïa*a.

olrt voor- die tijd een en anler goed te regelen wiIlen ze graag wetsl wie - en hoeveel
rÉnsen rree doen en riat de wensen mn de gpelers zijn en ool< $,at er il de tel<csÍsL voor
faarbwedstrijdel georganiseerd diensr te worden.
D{arcrn uorden de (a.s.) spelers verzetrt orderstaarxt ergueteformulier jn te vutlen.
( ! ! ook als u nÍet ot: L1 en 18 decsnber kan konen ! ! ) .

v0+a ENQUETEFORHULIER rtiÈl

1. I( kc[r

2. Àl-s aarvartgsttijd koÉ rnij het beste uit
3. ft qeef de voorkew aan

4. Ik geef de voorkerr aàn

5, Bij een drive geef jlr de voorkeur aan

: KIÀVER.IÀSSE{ - JOKERN

uur.

IO6SE AvOt{DEI.l JÀ / NE

4 - 5 ÀViSr,rDEN / GEEN DRWE

4-5 ACTERIE.IVIOIGEDE VRIJDÀSEN

1 of Mm, I{EKEN TTJSSE{ DE À\TONDEN

*

*

*

*

6. ÀIs ihschriJfgeld geef ik de voorkeur aan : f
?. ÀIs klaverjasser speel ilc 1Íever : \mPLIcm GÀÀN / DRÀÀI ïRoUr

S. Ik speel liever net . .: \ÀSIE PÀRINm / PèRINm, VIÀ IXÍSI]'IG *

9. ÀIs suggesEies heb.il< het íolgende nog op te rÉrken :

}.8ÀI'Í TELEFOON

]]< doe wEJ / NIËT nEe cp wijdag 11 E{ / OF L8 decqnber a.s,

Bij deelIlane voor O JOKREN f 7,50 p.p. per avord
0 Ki,ÀVER.TÀSSEN f 5,00 p.p, per avord. Inschrijfgeld irrleveren.

Dit fornnrli_er qraag afgeven aan de bar of aan filN HAM / JOS Wïfflrc-

*

I = Aocoàaf-en rat niet rlan toqnssirg i.s.

6



Assortiment en inkooen:
Gerord von den STEEN 070'- 3.45.87.07.

Contoctpersoon bormedewerkeÍs:
René von den STEEN 070 - 3.45.54.34

a

HELP, DE BARKEEPER VERZUIPT
- ..,1'

Een bekende kreet riU voor veel LENSERS.''
En lr. moor hopen dot er veel reoktiés óp komen.'ue ofleven ztjn nog moor net blj de mensèn thuis. .

ls dlt Abokodobro voor u???? .-
Volg don de publikoties ln dit blod.
Brieven ofgeven ochter de bor mog ook. l

: ,, r\il"

Heeft u geen brlef von mii onfuonoen ??
En bent u wel nieuwsgleri§ ???
U kunt ïerecht blj....,
René von den STEEN tel 070 - 9.4S.S4.34

U

?

Glfr@ . €venam onle,n Hommissià
Kontaktpersoon: René v.d. St6en, telefoon: 345.54.34

NIET VERGETEN :

,! ' í''1. ,.'.t : .,i'muOmoaC 8 oKioBER

STARf BIJ I,ENS VAN DE IIYTEN \IÀN DE GFCÍIE CÍIJBAKTÏE

u c.ÀÀa zE ,ioai oor< '

r .i..)

BI,] I,BIS KOPE.I ??????
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iets echt leuks en heel origineë.Is te or6aniseren,
in d.e LENSreYue, i .

- Playbackshov? 1.? ? 22 ? ? ? -" '

Zodra dit rohd is komt er meer nieuws

Wij hebben U beloofd dat ve een.soort agenda.zoud.en pleatsen. Voor tie eveneuenten tlie
nu vaststaan het ïoLgende: ^,'.,,.í,; t- .ri.,.'.
Noteer op uv prikbordrof in U .agend.a' de daíe d.ie voor U ven belang zijnl-,. 'r'

- HeÍfstlreek alle Í en E jeugd Eaandeg L9 t/n donderdag 22 oktober.
- Sinterklaes feest hele I' Jeugd vrijdag 27 novenber 1992.
- KlaverJ asdir'ieve voor iedereen vriJ d.agavontl 11 en 18 december.
- AutoraLley voor Íedereen zaterdag 26 decenber 11992 (2e kerstdag),
- Nieuwjaers receptie Gehele vöreniging l januàri 1993.
-o].iebo11entoeInooiFenËk1ass.erswoensdagx0id'dag6januari1993.
- Vossëijacht heldrpI'grqSp zaterdag ! Januari 1p!1.; .'i ," ii."i : ; :1

Jan/feb zïemaen hele D groep + gezellige avond ( d.e Juiste daturn'woïdt nog bekend gernaaÈt

tr'ebrueri Schaatsen a1le C klas.s.els +.6eze11ige avond. (ae ,luiste:datum voratt nog bekend .

.:r.l,r {r: '-i ).,t l'
voor d.e A..en'de B groepeb is ook nog geen tlatun ïekend,, riaai we zíjn bezig orlíà6" t 

3rrt:,i,

l,

- Paasfeest all-e tr' klassers de detuÍ }Íord.t nog bekend. gemaakt. * 
,

- Sport en speltlag aLl"e I'-E-D en C-k1s,ssers. ( aatum wordt nog bekehtt genaakt). '. r

- Voor ieder tlie vil, met de hele Jeugd van F t/n D naar Drievliet (einde seizoen). ,.
. . ' i, _'- - '.

U ziet het,.er ziJn v-eer'heeI vat évenenen-ben.op LENST, iedereen komt aen z'n trekhen.
Zijn er LeÍd.ers dië lrat extra lril.len voor hun Jongens, neld U biJ de eveneloentencounis si(
Gaat hét aLLeen orD.voetlal àktiviteite.n dÉn moet U biJ ale JIIKo ziJn.
Even teruc naar de herfstveek

{ -t

- 0p maantlag l-9 oktober vel'wachten vij de bele F groep om 12.30 urlr, Er is een heel Leuk
voetbal progra.rma en stavonds een spannende strandwantiel-ing daarne een bingo en natuurli;
allenaal bl-iiven slapen op IENS. DipsQag veer. lekker voetbalieri'en nad.at Jullie panne-
kóekeri gegeten hebben gaan Jul1ie öil 12 :30 uur ríeer near hriié .' -' ; ri- ' ^ ..' .-" .l
-:De E selektie groep kont dinsdag: on :-e,3O uuÍ op LENS, ook voor aere'ionge!ó een" leutr
voetbal progrÍutrma en sravonds zvemoen'd.aarna een bingo en slalen op LENS. De volgende dèi
s'uorgens voetbeLLen en on 12.00 uur pannekoeken eterr en dan om l-2,30 uur veer naar huig
* De overige E Sroepen konen woensdag oD 12,30 uur op L,EIYS. ook deze nemen z!Íemkleding
mee om sravonds te gaan ztleurnen. Voor.,Jritlie 

. 
ià Lr-ook een leuk voetbal progra,mna in e1-

kaar Sezet en na het zrÍe1 nen ook een bingo én slapen op LENS. En na op alonderdag het voel
baI programua afgeverkt, te hebben, 6ean Jul1ie na he! pannekoek eten óok on 12.30 uur
veer naar huis, t"til ,o ï
Meer nÍeuns over de herfstweek staat ín de volgende LENSrevue. ZiJn er vragen be1 even
Marian v/d Donck, tel : 39?6fi2 . i. ' I r l"

ODB - LENS
Steun het eerste en kon met grote getaleIr'

S(BIfr S€NIOR€N zondog
IIEN DAGJE ZONDAGSENIORE].I

Dankzij voortreffelijke veers- en veld.onstandigheden beleefden ve een lekkere voetbal-
zond.a8. Over het eeTste en tïeede elders Ioeel in deze revue, terwiJL het tierde een ver-
plichte vrije (baal)dag had omdat, ontiànlts pogipgen daartoe, 3 arrmer gàíïEg-[een tegen-
stand.er kon Yorden ge8trÍkt, IIet vierde, toog naar zoèterBeer om daar ale FC te berrechten
helaas l[et een negatief resultaat (3-1)..UiËsèhleD had een rgehelder strafschop in het
laatste kvartier ,iets kunnen doen. veranderen f"ng.ar de scheitlsrechter zag het helaBs anèel
Hopenlijk doen ëtraks'de 'eigenr seheidsrecÈtérs het beterl

8



Nè een gefijkopg aande 1e helft haal-de het vijfde tegen Delfb na rust genadeLooo uÍt
(5-t), OgenschiJnlijk een aard.ige lot tusseD que leeftijd en ervaring ge}ÍJke. ploegen,
near scheid.srechter Gerard Kenpernan heeft ongetwijfeLd een andere nening, geJ'uige- d.e nin
der vleiende..q!àé5kingen. van . enlíe1e DelftenareD die hem ben- tieel viel-en. Nógieen tip voor
spétert nrit.eiltitïe= richtirg topscorersliJ st i' Haast u, vant"trYans Disseldorf daat dit
seizoen weer tekèer (een hattrick d.itmaal-) t t !Sj_-gss-de. trof een optioeal opgever.male te8en
staDd.er DWo det een te vroeg aanvangstÍJ Astip had doorgekregen. Na uat conmotie.aangaqr.rde
het thena rlDogn ve.het !gg4 of doen ïe "het,nlet'r kou uiteindeliJk tegen 9 man toch wor-.
den gespeeld. Afs èociale tegenpréstht.ie ga.ven DuijvesteiJri,i,s. de punten maar Eee naar
Zoetermeer (1-b). opnerxellJk vad zo nu en'dah de (voortlen ) àtrij d tussen scheids l,eo
(keurig met stfopd.ai ) en speler'(en brder) Geiard van der Ve1tte. -Volgencte keer'nraà[ ne-
men en d.e rolIen genoon ondiài,eri §erardl Het zevende trof het vooràf gevreeddè'tèau ven
Azzrtri 3. Ontlanks de biJ rust (en een 1-2 achtergtanO) ópfaàienae intèrne tvisten, wisten
Beir6 Keus en de zÍJnen de" ( pseudo: )itàliqnen uiteindeliJk töch te'verslg.dn(3-2)."Met de
konplirneritàn van dÀ 

^t-egenstànder voor aelrima (eigen) àcheidsrechter werd. ód zége ne af-
loop liroederliJk qn op .Sed:S:n .rii 

j ze gevierd .. ,'. ,.,. ; ..,. 
,

Senioren'zondag ' ..

[rtsIàil. v""*t efse].open veek( end) '
IENS 1 ' ,- DSO ].
IEflS.2 *- * Yredenburch 2
F,C. Zoeterneer 2 - IENS l+

LE{S ,'- - Delft ?.'r,Èws6'" -Dt.loI'''
LENS ?' - Azztrí 3 '

'r. :]'. I Í
Zond.ag 2J Èeptember -.. 1. tl. IÍí.IIREIQULE scheídslqqhier

. 1-1
' '"?')''''

3-1"
' 5-l-
L-4

r-

i.:i

vel-d
1lr.OO uur ODB ,1 - LENS 1, ,,. .' .,
L0.00 uur RKAW 2, - IiENS 2 . i.
1L,00 uur I,ENS 3 - BI(AW 6- 13.00 uur LENS \" - Uass'ènaar 3
10.00 uur DWO 5 - IENS,5
10.00 uur WC LO - IENS'6 '

- 
10. o0 uur A.DS )+ - LENS 7
Aanspreekpunt Seko 27 septenter: !Íim van d.eir

l6r4de6 h oktoter -

, 1029/532
\ '1096/62L

3080/55)+
3LL2/56\
3L\o/168

, 323r/6?2' 33?9/6\9
Linden.

R.M.-D8man
L. Sykes
J, . OpreL

n..n.
n. n.
n -n.
n. n.

1

Ll+. OO uur LENS 1
Ll-.00 uuï LENS 2
LL.00 uur LENS 3

OPSTEI,LINGEN : a1s ;torige wqe}5, 
-1

-AfschriJven:

- Quick Steps 1 TOB9/532
,_ .-. Alphense Soys 2 7O9B 162l
r\.'--veLo 6' . . lll ) ./ ' t' 30791551+ \

. 3?3t+/622-
$27/6\9

J. G.P.
J. Oost

' n.l{t Me- 3t1u56t4 .,--;P,..W. Mi
itl6 / 568',-::;1 1. n. n.

Zuidwij
erling
eng ' -r'

llenaar

k

.:
J

Llr ; e0. ugr -_!KD_Eo-.lr-- . :.- LENS _"b = 
-. tï L;:.:: -,.;. ï;.a

10. oo- uur 0liyeg '7. :. :jI.,EI6 5 -" ' ": .::

l-3:00-uirr LENS 6 ' - Groen YIit'rB 6
11.00 uur I,ENS ? * -- Maiathon 3
* IENS ? bardienÉt h okt,ober!!!! !t!

n.n.
. i rr' :y1.11..'

z..l

r

LENS 3
IENS I+

IENS 5
IENS 6
LEI{S 7

Jan ileins
Fred v. I(níJ ff
Hi1 Heijnen j: 

-.

Gerard Duivestei.jn.
Ben6 Keus

- Albard.astrget 15, tel:-
- aan d.e Kestelenririg, te

NeLt" 36'(3673
tel:389?176
tel: 3h61oBB
teI: 0L691-179L3 1

tel: 36oLrL1, b.s.s. J. Pronk, tel: 312?].06.

3*6992'
iaschéirdem, rel: 32]7215

Attentie LIINS ll en 6
De scheidsrechterscursus is verzet naar 28 septeruber, , oktober en L2 oktober,
Bij problemen: Kontaktpersoon Ben Osse, tel: 3298353, Vrijdagevond 19.00 tot 20,00 uur.

TTGGINO IEREEINEN:
ODB

NKAW
D'.tí0

VUC

ADS

'- Westerliark, ineiang He=uvelveg Zoèteimeer, te].: Oï9-51T899'-'
- Sportparlí Het Kleine !oo, tel: 3B5B01B
- Madesteinweg L,oosduinen, tel: 3978763. .'\

-9- i+



€+J Lrofee
LEI.IS - D.S.O.,

Vorif seizoen verl-oor lrus uèioe sedstrijtlen tegen DSO. De plóeg uit Zoetei"mér verd net
een straatLengte voorsprong kampioen en LINS vist zich vía een spannentle, naconpeiitie alr
nog tran promotle te verzekeren. Dit Jaar liJken de kaarten analers geschud. LENS is duid.e-
lijk sterker geworden en toone zich gelijkrraardig aan D.S,o. De start was voor LENS niet
al te best, ïant na een aanta1 nissers in de tlefensÍe wist D,S.o. speler Bewien Malaha
reeds in de vÍerde minuut fraai iE te koppen. Na een half uur verd, trïank d.e BoeÍ van D.S.i
d.oor de écheidsrechter vegens hands op róod getratsteerd en moest D.S.O. met tien nan ver-
der. MBarteD Rog wisselde CLaudio Bol-tran voor d.e rs.t neer aanvallend ingeEtelde Ha"old
Rannan. LINS gíng neer en neer aarvaLlen en D.S.o. §peel,de begrijpeliJk op de counter ' II
tle veertigste Einuut zorgAe onze keeper Patlick Puister er Bet een prachtige red.èiDg voor
dat d.e achterstand [iet groter verd. De geliJloÉker viel pa1 voor rust toeD Haro]d. ult
een corner op de doelliJn de IÈI in het net tleponeertle. Na de thee was LEIIS gedurende eer
half uur duialel-iJk sterker maar doefpunten bleven uit. De uitstekenale D.S.O. doeLnan
Edwln Cle Kooter liet zich door kopballen van Marco en ÍYed niet verrassen. Een kwartier
voor tiJd kïa.m Marco fruners rog yoor Bicarde Tettero ir: de ploeg maar ook deze $issel
hlelp IENS niet aan het vinnend,e doelpunt. Nédat Marcel Zaalberg meend.e ziJn t$eede geLe
ka.art te kru8en liep hiJ zelf s.I het veld uit (toch maar niet doen Marce1) en moest LXNI
tle Laatste tien roÍnuten ook uet tien spelers verder. Gescoord werd er niet neer zoèBt de
ved.striJd eind.igd.e in 1-1, een stand vaar beide partiJen rrrede uee kond.en hebben. lYaast .
tle tree geuemoreerde rotlé kearten verd.en volgens niJn telLing hog vier gele uitgedeel-d.
Daar trad de scheitlsrechter van hedenmiddaB rrel e"g nee op de voorgrand hetgeen volgens
EiJ niet de bedoeling Ís.

Harry Dietz.

ODB - LENS
Wedtle? dat het uu gaat l-ukken.

Lcrngs de =1>orL@n \./crn de Zt\A laddèr

Uitsl-agen ven het afBefopen week(entt)
LENS l- - de Js.gers 1
IENS 2 - Monster 6

4qtS1.dSe 26 septerober

\4
1-3

ll.NB/PoIIIjE sqheidqreclgel,i veLd
l-b.30 uur SchÍpluideu L
1à.00 uur GrlI If vac 2

Zatertlag 3 oktober
f!,SO ur:r I;EX{S 1
l-l-, \5 uur LENS 2

- I,ENS ].
- I,EN§ 2

r-021l00)t
to62/otz

- r' roeo/ool+
to6tl072

J. vau Slaricuu
H.A.3ergh

.M, Opdan

. Wiflens
P.M
c.I.1

1- RiJBa'iJk 1
- Marine 2

0pste}lingen; vord.en d.oor de trainer vastgestel-d..

Byentueel afnelden bii John Boerema, teLz 39772'13.

ODB -,.lnrls
2 pr:nten naar Escamp - zeker veten

-10-
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ZRflL

VCÉTBflL

Uitslagen vq.D de afgel"oDen v'eken
LXNS ].
I,ENS 2
Í,ENS 3
TENS 1.

LElls 2
Lm{s 3

16-l
6-B
t+.?
[-3

' 7-2
5-2

Blinc L
Gyonova, 3 .,

Gyonova 6
KSD 1
Attent Zt75 3
DSS 2

I{oensd.èg 3O-O9-L992 klasse z,aaL scheidsrechter
21.00 uur KÍJkduin 1 - LENS l- 3A Ockenbrugh ' J. Vermeef

VAN HET JË,UGDFRONT algemeen ko4taktpersoon:
Paul v.d. Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag te1.397.01.S4

Bij geen gehoor: Amold v.d. Donck, tel 397.65.32

I{edstril tlprog ramma A-B-C-D-E en tr' .leued.

AfbelleD vooï onderst€,anèe vedstrijden alleen biJ Paul v,d.Steen (39?0f-5à)
zo snel nogelÍjk doch uÍterLiJk de dag voor de ïedstriJd voor 19.00 uur. Bij geen
gehoor betrlen naar Aïnol-d. vd. Donck (39'rcfi2). In uiterste nood nog op de ilag ze].f
belIen naar LENS ( 3661-311+ ) biJ ienand van d.e j eugtikomissie, i
El-Ítal datum aanvang tegenstaEtler uit/thuiE terrein/veld sao.k.Lens

AL 26 sept
30 sept
26 sept
26 sept
26 sept
26 sept
28.sept
26 sept
26 sept
26 sept
26 sept
26 sept
26 sept
26 sept
26 sept
26 sept
28 sept
26 sept
28 sept
26 sept
28 sept
26 sept
28 sept
26' sept
28 sept
26 sept
26 sept
26 sept

1l+
10
19
11! 00
9'30.

L0.00
. 9.30
11.00
13.00
9.30
9 .30

11. 30
17;00
13. 30
u.00
11. 30
17,00
13.30
17 .00
11.30
IB .15
9.00.

, 10 .00
.9'00

30
00
30
30
30
30
00

1\.
19.
1l+ .
12.

lyra 41 thuis Vl
nCL AL (vr) uit Leiderdorp

Scheveningen 81 thuis VL
HBS 83 uit DaaI en Bergselaan
SchevenÍlge! Cf thuis Vl
tr'eyenoortl thui6 \2
Cronvliet Cl thuis V3 ,

Quick C! thuis V3
DSO DL uit v. TqylJ-sp. parkfzt meer
HBS D2 uit Daa.l- en BergseJ-aan ,.

HBS D3 uit Daal- en Bergselaan
Triomph Dl 'uit Zuicierperk
1(]C E1 thuis Yz
HS Texas DHB El- thuÍs Y2
DuÍnèorp SV E2 thuis Y2
Drtra training E-klasEers op LENS
Crornvliet E1+ thuis Yz'
Extra training E-klèssers op ITETIS

Vredenburch E! thuis Y2
Extla training E-klassers op I,IX{S

Quick E9 thuis Y2
Extra training E-klessers op LmS
Tonegido F1 uit Rood.elaan/Voorburg
Quick Steps Fl-(vr)uit NiJlterklaan ,

QuÍck F3 uit Sav. Lohnenlaan
GoDa El uit Berensteinlaarr
Quick F6 uit, Sav. Loh:lanlaan

f3.30
17.30(auto ) ' .

.r.3. )45 '

1r_.30
13.30(fiets )
9.30

r-8. 00
10. 30

( auto )
( àuto )
( auto )
( euto )

L6 .l+5
11" , 00
16.àt

,00
.\5 '

.30 ( auto )

.30( auto )

.1) ( auto )
,15 ( auto )
. r)( auto )

c2
C3
D1
D2
D3
DI}
E1-

E2
E3

BL
B2
C1

Eh

-Eib

F1

!2
r'3
El+

9. 00
B. 30
B .30

l-0 . 00
12.00

9. 00
9. 00

11.00
16. L5
13.00

't?
Jtr
10
t7

B

9
B

BIJ ZONDffiITEDEI{:

=eBAËezíE j eugdkoD8j,ssie : J. Pronk en P. vè. Steen
-lees onèerstaande kopy eens heel- aantlachtig- d.oor
-opstel-lingen als bskentl net uitzontlerin8 va.n:

o LANS a2 l0et B. Bruyn
o LENS C3 xoet IC. BEmtU anansingh en B. de hoode
o I'ENS D2 roet Y. Ozsoy en P. Stastrà

- 11 -



o IENS D\ net A. Caknak
o LENS E3 net R. Janse.

Training niet geselekteerden A-B-C- en D-l eugd

De niet geselekteerd.en A-B- en C-jeugal tralnt ied.ere dinsdagavond van l-9.00 t/n 20.00 uu
Daarnaast traint de ene }Íeek op de vriJdagavonal van 18.00 t/n l-9.00 uur (le A- en B-Jeugd
De antlere veek op de vrijatagavond van 18.00 t/n a9.0O uur verwachten ve de C-JeuBd.. Dit
alles op jul}ie verzoek. Helaas v'aren er afgelopen vriJdag slechts ? A/B-spelers eanve-
zig. Te veinig! ! We zÍJn benieu$d hoeveel C-kls.ssers er &'s. vriialag ziln (25 septenber )

en hoeveel A/3-kLassers een rleek later (2 oktober). voortaan vernelden ve ond.er het kopj
biJzonderhed.en wie er extra training hebben. KiJk tlus goed. iedere week. De D-Jeugd
traint altijd tvee keer per week t.H':
naantlagavoird. : 18.1, t/n 19.15 uur t
donderd.a8avond: 17,00 t/n 18.00 uur,

Op dinsdag 29 Èeptember hebben ate C- en D-klassers rreer looptraining. De C-klassers ,tàn
1?.30 t/n 18.oo uur en d.e D-kLassers van 18.00 t/n 18.30 uur. 0p 6 oktober is de A-seLek
tie aan de beurt, van 18.30 t/rn 19.30 uur.

Keeperstraining

He zoeken nog steeds een keeperstrainer voor oDze E-keepers (82 t/n E6). Hie heeft inte-
resse?? 3e1: 397015\ P. vd. Steen.

Elftalfoto I e

A.s. zaterdag rnaken we een elftalfoto van de thuisspelende tears. Zorg ervoor dat je op-
tiJd aanvezig bent en dBt Je het Juiste LENStenue aan hebt, De fotors ziJn t.z.t. via de
leider biJ te bestel,fen voor 5 1,- per stu.k.

Scheid srechterscursus

0p- ma€rdag 28 september, 5 en 12 oktober gaan.de volgende personen de klub scheidsrech-
terscursus op LENS volgen: M. Reuver, A. vd. Donck, J. Pronk, J. Laners, E, Scbuurnan,
J. I(ouuenhoven, L. vd.. Berg, I1. Hegedoorn, H. ter Linden, H. Buyters en n.A.L. Blon. He
verwachten Jull-ie steeds van 19.30 t/n 22.30 uur in ons klubgebouv. 0p de laatste avond
volgt een verrassing en mogen Ju.].]ie voortaan officieel- de rode en geLe kaarten gaan ge-
bruj-ken. Zijn er s,Lsnog personen die deze gratis cursus uil].en volgen? ? BeI den snel
A. vd. Donck: 3916532.

HerÍstveek overf aktÍviteiten
Ns.tuurliJk ook dit jaar ïreer veel aktiviteiten tiJdens de herfstveek voor onze Jeuga. De
D- eD f'-jeugd gaat natuur.Lijk niet op vakantie lrant het, rÍordt feest opLENS voor Ju11ie
met veel voetbal, eten, slapen etc. op LENS. Met de C- en D-Jeugd proberen ve extra ved.-
striJden te regel-en op de voensd.ag. Meer nieuws vofgt. lees voor roeer nieuwg n.b.t. jeug
festiviteiten de kopy van rle evenementenconrtrissie voor in deze LENSïevue.

Ouders attentie
onze kLeedlokaLen zijn erg kLein. Het aantal- teams is redeliJk hoog. De E- en f'-teans
zitten neestaL Inet tvee teans tege]iJk in één kLeedlokaaL. HeeL dru.h dus. Zeke] als er
tlan ook nog eens heel- veel vaèers, moed.ers, broertJes, zusjes, kÍnderwagens en huisdiere
mee naar binnen noeten. Een gekrioel van jewelste. WiJ verzoeken de ouders on het omkl-e-
den zoveel uogelijk dóor de jongens zelf te l-eten d.oen. De leid.er en misschien bij toe-
beurt één of tlree moeders,/varlers ku.nnen de jongens alan wel helpen. De leiders noeter er
dan natuur]Íjk we]'biJbLijven. Ook bij de tr8iningen is alit het geval. Douchen, bevegen
is vaak beel Lastig zo druk als het is. Probeer ook bier het aantal personen in het kLee
fokaal zoveel- mogel-ijk te beperken. Doe het'per toebeult. D€.arna€,st vlagen wiJ de ouders
om zoveel rnogeliJk e,chter het hek te bliJven biJ het kiJken íaar ale UedstiiJden. Het pa1
op het velè staan en het alsnaar bliJven roepen naar d.e Jongens geeft heel 1ree]. ver$ar-
ring. .Laat tle .l-eitlers rusti8 met d.e Jongens verken en probeer zoveel mogeliJk Elechts te
kijken en Laat taktiscbe aanvijzingen svp. achterwege.

-t?-



U]TSLAGEN JEUGD:
Hil-hel-uus A]
Juventas A1
ADo B2. . _ ;"
IENS. B2
VCS C1 . r, ',
Toofan gI
H3S C3
IENS Dl
IENS D2
IENS Dà

- LEN§ A].
- LENS A2
- .I,ENS . B1
: Gona 81 '
- I,EI{S C]. -I
- LENS C2 ', ;.

- LENS C3

-Yl,CD1
- VÍos D1

- Quick StèpË

Tonegido EL - I,ENS X1

D3

q-n

2-L
r--5 .

.3-2 -,

..0-12.
2-5
2-2
'I -E
3-O

LEIIS E2 . I
§cheveningen E)+ .-
Trionph.'XL
Juventas E2 t
Loosduinen E2 r-
LEN§ T'1 .

LH{S I'2
IENS F3
IENS r)+ '- ' i:

ScheÍeningen El-
I,ENS t3 .

rENs E\ l

LENS E5
Lu,r§.E6
ADo Fl . "..
Yitesse DeLft ï'1
RiJsvÍJk F2
Eirv rl+ '

1-1
. ,-2

. + 2-l+

"; 11-2
, 9:0
,.". 3-'(
- l+_3

lr_t
b--L

1

Weel. een voIl
Voor A2 is be
3 oktober de
ziJn ingeleve

. i-
WiLhel-nus A1

edi,g prograorna d.eze week, BiJ d€i A-kLassers nog. steetis geen overwiming.
rÍrtdeling aangevraagtl. A.s. zaterdag nog de '!oude!' poules, Met ingang van
nleuwe intlel-ingen. Deze v.eek beperken viJ ons tot-de versLagen -die b_iJ ons.
r.d, Ook vermel-d,en vlJ_ nog twee .rrvergeten'r v,erslagen van vor-ige veek;, . :i:
r IENS A1 '5-0 'r 't ..i ,f,,., :. ' ,....' ',

Een super gemotiveerè IEI{S 41 'betrad de perfect geprepel
te pakken. Na 26 min.-,sl:eLen stond er echter,0-2 op dat
90 min, had men dus de 0-5 op laten Lichten. Negentig ni
(ktasset ), weer vat kansen missen en d.an toch nàt 1ege b
reen natuurLiJk b&Ien! Echter een te laag hantlelingstenpo (positie spelLetJe1), veel ba1
Yerlies e! slordi8 voetbal, wordt in aleze klasse onrdddelijk qfgestreft. Met een ponbj-Da "

li" yT slimheid, zuiniger net tte beI ongaan (barbezit!), àe tet<ende inzet en de z.g.n.
tvaalfde ne^n/wouv die zótertlag in grode getele àanwezig zouden kunnen ziJn, rooet rJra
ons eérste siàótrtorrer mrinen'noràeil ' 

* .- -"'ta -; . ." ', '; 
- - .l - - 

,i/" ''n;'r, rs,,s Èorltl" ',.:.'.{.

. ii .. i , .-'' t ,', t -

eerde na.t om nininael een puntJ e
fel- verlichte scorebord, en na'
nuten Je helenael leeg}nokken
and.en richting LENS, Ís voor ied.,

vcs cl - LENS C1 . 3-2 l,
rn de.èerste hèLf'b hàdden Jtiilie de eerst'e ti pinuten de scÉrÍk'in Jul]ie bènèn pnaàt ae

- '"ze jöngens van YCS e'en stuk groter waren, dlt ]eidd.e tot 3 doelpuntà" in r: ,i;ri;".;il-dit kvartier kïaxoelr viJ Soeal terug d.oor vee]. beter te voetball-en ,' Eierdoor'l kva.4eil wiJ v1
Yoor rust op 3-2 deze tvee' d.oelpunten veren schitterentle uit8espeeltle kansen uit het:- boekJe' De tïeede helft begon vCS zeer sterk, noaar d.oor onze veóhtlust bl-eef het 3-2 -toe:
VCS na 10 ninuten $as uitgeraesd. kregen íÍ3 de betere ks.nsen'en dit leidde vlak vóor tiJ:tot een 4uiY.erq strafschop. terviil- de scheiosrechter floot was het tijd en floot geLijk
door voor tiJd. Zodet vcs met de vÍnst naar huis. kgu. Maar yergeet nièt aat wi,j .de beier
voetbBLlende pl-oeg vareD die net iets een.kracht te kort kríam. Maar Jull-ie zien.d.at,net
goetl eonbiuatie voetbel zelfs deze Jongens de veg krrijt, reken en d.at ze alleen maar 6eshixts van ons kond.en vastpekken, Jongens ga. zo d.oor net ttit yoetlar, het is -een groot ge.
not on naar te kiJhen. ,::. , t. . .tr ... , -t , :i rl

IENS DI - Vt]C D1

Even dachten ve dat v(Jc niet op kwam d.agen, Ja hoor daar kwamen ze! De vedst"riJtt kon be-ginnen' Ie helft door.een mooie voorzet van Daniër' schoot Marvitr een d.oeLpunt rl r-0. " wc
ms.a.kte er t-1 van. 2e helfÈ scoorde Ricky 2-1,. en dooi i."tjà """-à. ""ràËaiei"g ti."i-r,"bij een geríJk spel,i 2-2. rElÍs had. veel neèr iÉrnsen uaar haó het geLuk niei Ë, i; eÀÀi" tbenu-tten,. Tot zaterdag biJ he vereniàinà DSO. Jdngens.tot zàteraall. ', | ,

IENS D3 Quick D3. Uit : 1-h
{e Ouclers r

l;

Na een achteïstand. van o-1 verd het ar snel 1-1, TiJdens de rust vas het r--2
s,1,. heeL snel 1-3. LENS probeerde yan alIes, naar het 1ukte nÍet. Na. 20 uÍnut1-L. IENS d.ie. terug vocht probeerde geJ.iJk te konen naa.t, lrat ze ook deden he

. Quick eaakt, .

en vas het
t lukte niet.

Steven .
Voordat de vedstriJd beSon ïrs,s er enÍge veqgrarrÍng en de :-èi.àër stond dan ook ko zrn hoof.te krabbea, want vasr vas d.e scheid.srechtdi.i De spelelrs deden no6 maar een tweede ríarping.
up ora cle spieren 6oepe] te houtlen. Gelukkig vas Fred. Grens bereid. onr als inval-fluitist ó'te tretlen. Zoa1s Je hierboven hebt geJ-ezen lukte het, ondanks veeL kansen, niet om te vin.nen' Fred bealankt voor het fluiten en oud.ers voor de aanroetlÍgingen. Zaterdag zuLLen we
eens Laten zien hoe D3 kan voetbal]en - efgesplokeu?

_l-3_
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I'ENS E3 - Postduiven EI: li-l+ (12/9) .l

Onze tïeede coEpetitieÍedstriJ d teÉen óe sterspelertJes van ?ostduiveD bleek een zeer spa

neDde vedstriJè te Hordeu. ÓnArints een achterstènd vau 1-3 op een Segeven mol[ent flerkten
iedereen zich cle beentjes uit het }ljf . De doelpunten van I,ENS verden 8emaa.h,t tioor WesLey

(3x naer liefst) eu Barry Ix. federeen verdiende vaDtiaag achter een dÍlrke pIuin. Toroy-.
NieLe-Viucent-tr'erdy-Berrï-I,iÍchae1-I{esley-ldichael geÍeliciteerd. ' '

Ja!
P. . voor een uitgebreider verslag leeB het speciale E3 bull-etÍn'

Schevenlnaen Ul+ - lUfS U3: 2-l+ ( r9l9

We ziJD erarlD geveilil dat bet B].tiJd }rard verken is tegen Scheveningen. Vaa.k is heu zelfs
knokkàn voor zelfbehbud; Dit hebben ve onze"Jongens vandaag tlen ook zien aloen; Als een

vechtend,e ploeg, ret één uieuweling, nodry, geven He Scbeveningen in Ae eerste helff Seen
schiJn vs& kaoÀ. noaay, I.iesley en ïeer Roddy zorgd.en voor 3-0r naarna Scheveningen einde-.
liJk de kaus kiedg ori. !íat terug te doen. ÍD de tveede helft bleef de pl-oeg haïd HerkeD.

Een doelpult yan ScheveÉingen àn èen van Rotitiy. bepaal.de. de eintlstand, op l+-2 voor LENS.
, !'+ ) -: I ,:, : I -

-. ,:,r' , ,. -i - Ilans. ', .. .": : l

ffiNS E5 - velo E5 (3-L) (1219) 'i !
----:-- ri .,.. : - I ., 1 .

Jongens Da het verlies van vorige'veek (op funstgras,) Aan nu zoalÉ ik a1_ rlgeh! de ovenrin
aing. Gewoon gras is l-ekker voetÉaIIen. Doordat we goed gver6peelden ]traskten ve 2 goalB
in àe eerste helft door Abdel en 0zkan. In de rust sprak ik nog eveD net ;uI]ie d8.t Ju1li"
Eo Eoesten bliJven voetbaLlen. Dat ging Soed totdat de keeper van VeLo nog eeu eigen doel
punt roaakte. Juuie dachten tlat de wettstriJd af gewonneD vas en n€Jren het gerna.k erven zo-
àat Velo toch_nog een doeLpunt. koD maken, De redstriJd vas leuk on te zien en tle vissels
(rfJ Uaàaen 1'noi neer) glirg,en goe6 er verd. goed opgelet. Joógens ga zo.dobr eD eï vo1ger.,
nog Eeer overvinningen..

Ju-Llie ]eiAer Melis.

JuveDtaE - LENS E5 (9-0) (19/9

Jongens nad8t ïe vorlge veek hadden lateu zíen tlat lre kuunen vinnen ging het nu rÍLis; Jul-
1ie hedden vol-gen6 mlJ geen zin vandaafi. In de 1e he]ft gln8 het na 3-0 oog,goed en kÈege

aog vé1 eens een kalsJe. In de.ze belfË ging het helenaal nis, ve gingen Juvetrtas 2elfs
nog helpen èoor 2 goal'6 te naken biJ Bicardo (j"t'er)' Toch na efLoop nog penaLtyr s en tc
fiàten ve zien'dàt ze eèht geluk badden dat juflie geen.ziD hatlaleB vant er verd.en ei naar
twee riet benut ( geraakt ) terri;f Ricardo er ttreer stopte. Volgende veek de zin or te voet-
betLen niet vergeten dan 'rinnen ve veer'

Ju].lie leitler MeLis.

r,Er{s ' F1' - ADO I.1 ( 19/9

De zaterdagoèhiend begonnen viJ.nL een
Ëegonnen geliJk in de aanvel, near ADO

spe]-eftles ueral het eeu spannende lred.s
ïachten van onze Cocky. MaÈr het glag

) -.

ksa.n Stefan net een schuiver oei vat vas
de. Dearne gingeo we de rust in net lr-L.
r[ear Jongens! we hebben genoten (alveer)
pluin. '

,, .. : 'r.i
paar rondJds te hebben Eelopen aaa de EedstriJd. I'

vas er ook nog. Na. goed overspelen van echt ell-e r

triJtl. Eet eerste doefpunt liet .niet ào lang op zic,
nog'vérder, d&a"na wa6 het Keviu die scoorde toen

deze nooi. A16 laatste ras het Meurice die scoor
Nè cle rust kÍ.Is,m 4D0 .terug rnet 2 tloel-punteD. Xcht
van Jull-ie. En voor nenco de keepèr een Srote -

' EFo Doeder. I ' .i -

ODB - LEqS
Steun het eerEte en kom net grote 8etaIen.

'- 1l+ -
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"I/AAI DE FIEDAT<TIE.
' ," tji$rsteïnleirertermijn i<opij: '' 

-

moondog 20,00 uur ín het klubgebouw
Tja, daÈ uas re wat ten vorige uëek wr'I€ns-
rewe jrr de bls viel; dat zag er iets arÉers uit
dan u gevlerd was,

Dat nEn bij .LENs.de jeugcl rcer .r.riI betrekl(en bij het jeugdgebeurerr
sbtkje verantr,rcordetijld:eid graag opzictr willen nsnen i-s zelcei.uaar
zijn de afgelopen-"en dezeu !red( enthousÍast - aan de.sleggegaan
enrarirg,over te trergen op onze jeu@ige doelverdedigers. '

De redaktie È overstelpÈ met realcties ZGleI
postief als negatief en helaas rcrden de
laatsten niet dÍrect bij de reda)<tie aargekaart
naar werien gehoord in het z.g. flui-stercirs:it.'

Beden]É u edrter weL dat negaÈief vaak een
positieve uituerkÍng I€n heben en heefE, u
rrproblqrentr op redal<tioneel gebied, de
reda],Èie i-s altijd bareid net u hierover
van gedachrte te wisselen op naardag vanaf 2O.OO
uur aan de redalctietafel irr het clubgebculr.

i.Iij zijn ons er van be\,rust dat nieÈ elke
veranderirg een verbeterirg is, rnaar iíe doen ons
best crn van de LENS-revue dat te nraken r,Jaarr/mr
het besterÍxl is n.I. een gezellig leesbaar cJ.lb-
en fardlieblad.

elt 'deze nerrsen dat
, 

''r,mnt drie rmnnó
cm tun 

, 

lcennis en

HeË zijn'de ke€pers lGichiel' vdn de' Berg :(À1), Meruro Àlting (81) en lfuiks back van À2
l6rcel dè Klerk (De rclers keruren. hqn àl.s nass'<tent-t ajler',) i natuurlijk v,as de
redaktie nieurrrgierig en. aarnvezÍg bij deib:ainins en het Ípet gezegd worden het zag
er perf@ uit, . ''i. - - l- 1 j .! ' ; -' 'i.'' - rr .

WiJ aLs redaktie hebben niet zoveel verfoàrd'*n Xeep"rc en trainirq raar volgers orrs
i-s dit heÈ betere \rerk : ' ': - '| 

''
r .- i,, .,

i

4,)

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

,forgelui veel plezier en succes !

-r-

De redaktie

spon$rtatr'l
J, v.d, Lrrbbo
Vlieóooírstroot 303
95ó4 JA oeo Hoog

. _ t€1,:070-3933515
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Ook zo genoten va.E het "optràden" van ons nationale oranjetean ?1 nee, geef dan Eaar
een l-eklier ' voetbalweekend biJ LENS.
Op zaterdeg biJ de Jeugd uerden supporters gebrakteerd op prachti ge vedstriJden, - 

.

waarbiJ vooz'a1 de vedstriJd. van EI opviel i r wqrkelij k mooi voeïballpel - lekter breeti-
"goed oyer de hel-el - iedereen stond waat-hÍJ moest staan en menig ander el_ft,al_ han,
hier een voorbeeld aan nenen,

.,Al en 81 ha-alhën de zo feL legeerde pr:nten bÍnner.3 uiteindelijk 1oon naar verken,' Gemid.deLti verd er per vedstrÍjd ï uaal gescoord; q. ,, :, )Vorige'ueek is de uitslag va.n D3 tegen euick qiét verneLd bij de uitslagen d.it vas 1-)r
in het voor:d.eeL van.tle tegenstand.er.

De zaterdag senioren iaren elkaars tegenpool v.v,b. LriDSt en verlj.es.
Wel, genoten hebben natuu'liJ k',vari on" u".Éi", die nu verdiend de rangliJst
Eanvoert .
Voor verdere ectiviteÍten van de senioren l-eest u biJ hun
verslagen. : i _

}IBts E IE BAH(EEPEH IS ECHT vEnzffiN E

475 ffiEITEN I'ERSTITHTI T{ÀAR LEI$ERS-
ALLEEN ÏÏEE EAKTES V,l}I IE PTT"-[

^[}HES 
IBTEEKEàEI- IIIS FETÍIE.

MAA.H ffi PTT. EÀAT TST AE}ITER
IIE EIrR-
ALLE LEICIEHS EiTIA}{<T VflN }ET
TWT EAEERE}t
ttLS U ZEII 

^l-St{E 
ECIE}{(T.

qEL oir{ trET HEt* Vrl}.t ÍrEN STEEN
TE- u7[l - 3-45_H-34-IflIf E ÀLTLII h'HJ<TIUI Ë

R5
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De vedstrÍJtl oDB-IENS Í{ertl vekk-undig geanalÍseerd. dool de heer 3en Snultiers van EuRo-
DROGISI en a1 Jaren supporter van LENS .1. 8en.die ons nooit in iie steek Ia€,t voor spon-
soring van Jeugd- en andere activiteiten en bovendien aI Jarenlang adverteerd.er in de
LENS-revue is., .bedanken viJ hieïbÍJ voor zijn spontane medeverking Ín d.eze,

d.e reclactie.
ODB - ITNS

B.S

De eerste helft verd er goed en geconcentreerd gevoettaLd., vat resuLteerd.e rÍet een d.oel-
punt in de 20ste nÍnuut van Murco Endlich en l miauut later met een schot tegen de paal
van Maurice Schuurman. fn de 2Be minuut ee! tveede doeldpunt van.Peter Klonpr.na een
voorzet op naat van Ricard.o Tetteroo. Da€rna k{a,n ODB even-terug, r[aar onze kéeper ves.
zeer attent en r,Iist tuee tegeDstanderÀ het scoren te beletten. Ja.mer dBt na de rust het
wetlstriJtl verloop niet werrl voort6ezet.van'd.e Lste helft. Was het sons Ae va.rEte of gebre
aan concentratie? Het eerste kws,rtier vas erg roDnelig en verscheÍdene, spelers varen niet
neer bij d.e Ies. Veelvuldig buitenspel, toch vielen er nog 2 doe.l-punten van Earald. en van
ale Bruin, die voor.oscar van der laer wes ingevallen ( publlekswls seI) . IÍet treer conceD-
tratie vas er èen gràtere oVervinning uit de bus gekonen vant ODB speelde er6 zvàk.

OFFICIEEL: ' ,

Nieuwe Ieden.
3099 I.J.. Bektas, A, 15-05-19ï6, VailtantLaan 559, 2526 AE.Deil Heag.

Afvoeren als Lid i
2923 A. Essabri.

Vau het Bestuur.
I

,.De benodigtle vergunningen voor de plaBtsilg v&n de lichtinstBll-atÍe rond.on ons 3e veld.
ziJn blnnen. Dat houdt in, ,dat de fa Oosterbos en het G.E.B. in week l+2 aan tle slag gaan.
De werkzaamhed.en. zuLlen enkele dagen in beslag nemen en kr:nnea uiteraard. vat ongerief
veroorzaken. U$ begri! hÍervoor. Er worden op dig nonent voorbereid.ingen getroffen om te
komen tot d.e aanleg vart een heuse fiet senstal]ing. De talriJke tweewielers, die her en
d.er a.an de hekken worden vestgeketend ziJn een doorn in het oog. Dit probleen zal dís bin
nenkort ziJn opgelost naar we vervachten. l.le houden U op de hoogte. We kunnen het; net
nEme op trainingsavond.en, Eaar niet laten autors te parkeren op het pad richting klubge-
bouw. De afstand Hengelolaan-kleed.ka.uers schiJnt voor een aartal LENS-er6 te groot te ziJ
BelacheliJk natuurliJkl Nograals verzoeken wiJ een ieder dit niet te dloen en 50 ueter
extra aan tle training toe te voegen. lIe vragen dit niet voor d.e 1ol-!! I Ku:rnen lre re}enen
op ieders medewerkÍng? IDmiddëIs is John van tle.IJubbe enthousiest begonnen aan ziJn nÍeuv
k1us, tle sp'onsoring. Midttels de enquette is overtlul d.eJ.i J k gebleken, dat de LENSleden net
de vereniging hogerop iril,len. Het Sestuur staat dÀarvoor. GeleiaeliJk za1 tle acËonàdatÍe
aengepast worden. (zie biJv. verlÍchting ) . I'acÍliteiten rondon de selektie d.ienen eveneens
steetls bÍjgesteLd te vorden. Det'vÍllen ve nu echt net zlJn allen goecl voor el,kaer kriJge'Al, die inSpanningen kosten echter veel ge1d. Getd, l,at niet even kojlt aauwaaj.en I Hoe\.Íe1
daar yaak gemakkel-iJk over ged.ecbt vordt. Zo va.n.....Het Bestuur regelt het veJ-. Nou, zo
verkt d.at niet helèmaai. Extra inkomsten ziJn dringend nodig, vil1en lre ons doeL bereiken

-'r.

-3-

ffi-ffiE



I.le prijzen ons dan ook gel-ukkig, dat John van de Lubbe dit circuit voor LENS Hil olen- -
breken. Uv med.eïerking en inspanning ziJn daarbiJ beslist onontbeerliJk.. Ei is'.n'og pLtiJc
volop ruimte voor reclameborden (5 meter x O.,BO meber) rondon ons eerstè,vel-d.. Binnenkort
konen- we dàr op'terug. Denk er alvast over na, KiJk eens on Jé heen! Advertenties LENS-
reyue, vedstriJdba[en enz-enz. Genoe6 nogelijkheden Lrw club een extre zetJe te geven.
Binnenkort start John een ]-udieke aktie. Help hem en dus LENS hier een succes van te ma-
ken! Mocht U op een of and.ere nanÍer LENS riLlen steunen nee . d.an snel kontakt op met UÍ{
Sponsof-Kontaktman John van d.e lubbe of met'een van de Bestuursled.en. Met deze voorzet
xekenen we op korte terBj.jn op een öoeltreffendé afronding. IENS écht veeL beter.

flet Bestuur.

lEEf: De kampioen pronoveert naer de 2e k.Lasse, aLsmede de vinnaar van d.e beslissings-
redstrijd tussen de klasse-periodekampioenen van d.e. 3e klasse A en 3.
De numers 10, l-1 en 1"2 degradere! naar de 4e k.Iasse,

Begeling periodeka.npioens chap IENS 1 i

Pronotie-d.egradaUieregeling Zond.agveltlvoetbal

Elftallen die reeds een voorgaand.e periorletitle] hebben verlÍorven,
perÍod.eke^urpioenschap verkriJgen en atus niet deelnemen aan een besli
een hal,ve eonpetitie.

De conrpetitie vord.t verd.eeld in 3 perioden ie weten:

- een eeïste periode van B wedstriJèen ( prograotna's 1t/m B)
- een tveede leriod.e van J vedstrijtlen (progra-nrno's 9 t/n a5) .

- een tlerd.e periode van 7 vedstrij <Ien ( prograrmat s f6 f/n 22)

Na iedere periode wordt de siand opgernaakt over die period.e. Het elftat dat in die period
de neeste punten heeft beheald, Dag zich perioclekampioen noemen. Eiudigen eLftaLlen in ee

leriode gelijk, dan is het doelsaldo van d.e betreffende pe:'iod.e van doorsLaggevende be-
tekenis. Is ook dit gel-ijk, dan l,orèt een be§1i ssingswedstriJ d c,q. een halve conpetitie
gespeel-d.

kun
ssi
!.

nen geen, volgend.
ngslÍedstriJd c, q,

'd...-}"--.'.1.aan eindigt, vordt-a. A]-s 4e periodekanpioen van d.e eerste ook i"n de tveede periode boven
de nuBner 2 van de tveede periode aargeme!'kt als veïvangentle periodeksltrpioen.

b. A1s de periodekanpÍoen van de eerste of tlreede periode(of het els zodanig aangemerkte -- elfta]) ook in d.e derde pe.-iode bovenaan eindigt, worèt het eerstvolgende eIftal .Ín d€
periode stend. van de derde periode, d.at Éog geen periodekampioen is,(of als zodarig
is aangenerkt ) beschouvd a1s de vervangende perioalekanpÍoen.

De drj-e periodeka.:npioenen spelen:

Een haLve conpetitie on het kl-asseperiod.eko.npioenschap. Eindigen in tleze competitie elfta
Ien gelijk, dan is het tloelsaldo van de halye competitie van d.oorsl-aggevenale betekenis.
Is dit ook gelijk, dan beslist het aantal- punten, behaald. in d.e oorspr'otlkeuJke competiti
Mocht ook dit niet tot een besl,issing ]eiden, dan besList het d.oelsaldo v8'n de oorspron-
keliike conpetitie, Indien ook dit geen uitsluitse] geeft, dienen strafschoppen op tle vij
ze zoals bepaald ih de spelregels uitkomst te bleden.
LENS 2

De kanpioen pronoveert naar de reseïve Ie klasse.
De nummers l"aatst en voorlaatst degrad.eren naar de reserve 3e klasse. .

Ongevql AP Hoppenbrouvers

Ap Hoppenbrouwers wa.s vorige veek te ziek om aI Uw reacti-es te zien, HiJ had longonste-
king opgelopen en 39.5 koorts. SÍnds zaterdag, 26 septerober, is er enige verbetering op-
getred.en. De koorts vas lreg, hiJ noest vel plat bl-iJven liggen on goed te rusten met een
infuus en antibÍotica. Hij reageerde goed., Has vo&ker en hiJ probeerde te piaten. Toen
heb ik aLl-e kaarten voorgel-ezen. ilij nag nog steeds geen bezoek krijgen, ond.at hiJ veel
rust nodig heeft. Ik $il U au.en bedanken, vooral de oudere gard.e van LENS.dÍè her en der
in het land rr'onen, voor all-e reacties die ik heb mogen ontvangen. Veel reacties heb ik
nogen ontvangen van mensen sie persoonlijk met mij neeleven, want het is niet alfeen d.e
patiënt l[aar ook de diïecte faEilie die erbij betroklen wordt. Vriend.ert hartstikke bed.ank
IIet gaat vooruit en Ap weet dat LENS I boyenaan staet.

_4_ Jos Hoppenbrouwers.
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BiJ d.eze ,,ri1 .ik ae technis_che staf, begeleiding Ën elle spelers van de.selektie vàn de

zondag harteliJk ttenken voor.de biJzondere aardige attentie rrie ik mocht ontvangen tii-
dens,Eijn hersleL van de kaakop"r"iiu. Zeer- binnenkort hoop Ík de training te hervatten.
Nogmaals beclanht. ,' ,..... : ..- ' Patrick Hitzert.

Zoals U nisschien veet is Patrick, de veel scorende
kaak geopereerd. Thans is het een genot om Patrick
gezell-ig en heeeerliJk rustIB. lÍaar toch vordt het
(Zegt ztn vriend.iD trouwens ook). Patrick een Yoors
weer in ons mÍdden, tussen ale liJnen, te hebben.

.. t' ', " i.

12 trouwd.

Ileden, meand.ag 28 september L992, tiidens de
kun, het beri.cht dat onze typiste Dians Oöste
feest viert. NatuurliJk namens een ieder die
I{ij begriJpen dat het norgen (Iees dinsdag) v
te tikken. WÍJ helben er rekening neegehouden
I,lij vaD de redactie heïben er alvast een paar
Ën de taart snaakte prilna, bedankt. ;

en ook veel pratend.e spits Lan ziJn
biJ Je in de buurt te hebben. Gevoon
ïeer liJd dat èie kakeD van elka,ar 98.
poedig herstef en ve hopen ttat 3e gau
-1s.

I Redactie. . 't:- .'-' ' 'l ;' . :..' .' . '., ï- . r -; j-- ,r./ - ., -.-f

rddactie -vergadering, beriikt ons, heé1;sti
rvee:', met haar rtar Hans' hun i-2| huvelÍjks
de tENs-revue Leest ven harte gefeliciteerd
oor Jou noeilijk wordt on aL.Les keurig uit
. vandaar een vat dunne LENS-reYue deze ree
slokl<ies opgenomen. Proost en op naar de 2

Bedectie.

Glfi@ €vonom@nt@n Hommissia
Kontaktpe rsoon: René v.d. Stegn, teleÍoon: 345.54.34

GNOTE CI'UBAKTIE

Weet u het nog? Kopen dÍe loten
biJ LENS natuurlijk.

Even het beloofde stukje over de herfstveek

Zoels Jullie vorige veek gel-ezen hebben, verwachten wiJ de F-klassers oP tnabnttsg 19 oktc
ber om 12.30 uur op LEi{S. ïee1 voetbal- en er 1s ook een penefty-bokasl- te lrinnen. Een

bingo voor het slapen gaan en de strandrÍànd.e1ing ! Hier sil ik het greeg even over hebber

De itrandwandeling, heel leuk en erg spannend voor tle kteinties, Ïan al-leen doorgaan nit
er voltloende yervoer van de buders is. Boventlien hebben \.íe alsn voldoende begeleidin8. Kc

ouders, geef je op yoor de strand!íandeling, het Í8 echt heel erg gezellig en terug op

LENS drinken we gezellig aLlesaeL, koffie'. De F-jes ga.an dÍnsdag ne het pannekoeken etep
om 12.30 uur lreer naar huis.

De E-selehtie(Af en 12) veníachten wiJ op dinsdeg 20 oktober om 12.30 uur'op LENS. Ook v

Jullie eer: heef ]euk prograrma net o.a. penalty-bokaal, sl-8,9b41, bingo, zverunen en sla!€
op J,ENS. ED vearschiJnlijk een echte vriendschappelij ke vedstrijd. Woensdag n& het lalnn€
kàeken eten gaan jul1ie ook oe 12.30 uur weer naar huis. De overige E-groepen E3, Xl+, E,
en D6 vervachten uiJ o! voenstlag 21 oktober on 12.30 uur op I,ENS. IÍet voetbal progrs.Dna

is al bekend en heel Leuk. voor juflie ook dé Éenelty-bokeal, de bingo, slapen op IENS

en zïennen, inaarl!! Het zvemmen kan ell-een d.oorgaen mi.ts er voldoenöe vervoer is van de

ouders. Alteen het zvemba.d t'DE !{ATERTEOR'| is op voeDsdag-avond voor viijzwermen opeii. Di

is echter te ver om te lopen. Dus ouders geef Je op als vervoer naar het zvenbad. In dit
zïembEd is een gezellig restaurant wÉar Je onöer het genot van een kop koffie naar de z1

mende kilèeren kunt kijken. De Leiding gaat ook mee naBr en in het zwenled.. 0p donderda€
gaèt ook deze groep het pannekoekën 

"ien on 12.30 urrr weer naar huis.

(
tí

lql
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Vol-gende veek een stukje wat de kinderen aan kleding en endere a.ttributen nodíg hebben.
Voor de goede orde nog èven dit, elles wat de kinderen nodig heblen oP'gebied. van eteh en
d.rinken kriJgen ze op LENS. Er hoeft alus niets betaald te worden. Vanef 10 olrbober haDgt
bp het prikbord. in de ha1, het hele piogra.nna'ya,n de^.I'- en E-Jeugd. zodat u precies kunt
zien op velk uur uw kind waar lnee bezig is. Heeft U vragen, beI geurst evén Marianne vd.
Donck, tel: 39'16532,

S(EIí S€NlOÍ?€N zondog

Uits.lagen van het efgelopen veek(end)
Kranenburg 2
ODB 1
RI(AW 2
IENS 3
LENS IT

DWo 5
VUC 10
ADS L

- LENS 3
- LENS 1
- LENS 2

- RKAW 6

- Wassenaar 3
- LEI{S 5
- IENS 6
- LENS ?

l+-2
o-\'
?-'r

3-3

l-h,
3-'
]'-2

Zon l+ okbober
1 .00 uur LrNS 1
l-1,00 uur LENS 2

W.IIR ul-e scheitlsrechter 1
I
1

ve d

Quick Steps I lO30/532
Alphense Boys 2 lOgBl62L
Ve:.bí6 ,-,,,.,,r.3079/rr\
I,ENS lr '' lt]--t/56t+
r,ENs 5 . ..'t37361568
Groen wÍt I 58 6 323\ 1622
Marathon 3 . 332'l 16l+9

J.G,P. ZuidlÍiJk
J. oosterling.
8.1Í, Meeng'
P.1í, Mil]enaar-

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

J. oosterlaken
G.J. Mur
H. Strelitski

11.00
1l{, 00
l-0 .00
13 .00
11.00

uur l

uur
uur
uur
uur

I,ENS 3
RroEo .h'.;
oliveo T
IENS 6
Im{S 7 #

2/3
J

* LXNS 7 tardiensi. l+ oktolerllf ll !
Aanspreekpunt Bèt<o lr óÈtoler: Gerad 'r-d. K1ei.i

Dinsdag 6 oktober ,
-L9.30 uur DWq 2'
l-8.\5 uur LHIS 3'

Vri da oktoler
19.30 uur LENS 7

Zondag LL oktober
l-l+,00 uur RKSVM 1
LL.00 uur nVC 2
12,00 uur Celeritas 3 -
11. OO uur ],ENS l+

11.00 uur IJENS 5
1)+.00 uur Westlsndia l-7 -
1l+ .00 uur Tonegido J.3

- ].ENS 2

-GD§3

TaptaxÍ

I,ENS ].
LENS 2
I,ENS 3
BIlrI 3
RIOEO 6
LENS 6
IENS ?

ro29/r32
Lo99/62t
3080/5rl+
vr.
3a3t+/568
32321622
T26/6+9

n.n.
n. n..
n.n.
n. n.

2

Dinsdag L3 oktober
19.30 uur DWo 1 . - LENS 1

0PSTELIINGEN. aIs vorige veek.

Afschrijven:
3 : Jan Heins
b : tr'retl v. KnÍJ ff
5 : Wil Heijnen .

6 : Gerard Duivesteijn
7 :. I. Keus

tel: 36?3673
te]: 38971?6
tel:3h61àBB
tel: 01891-1791+3
tet: 3601511, b.e.g. J. Pronï, teI: 3522]'06

I,EN
LEN
LEN
],EN

D

S

S
IENS

Bij probLemen: kontaktpersoon Ben Osse, te:-: 3298353, b.g,g. An Bergenhenegouven, tel:
3660658. Vrijèegavond 19.00 tot 20.00 uur.

6



LIGGING ÍERHEINEN:
RI(DEO

0liveo
- Sportpark

, ,- Sportpark
,t

I Centruut lportparkveg Nootdorp, tef:' órt:i-gogo (lrx.,)-], '
rDe Groene.Hijdter sportlaan 2 ?iJnacker, teL: Ol-?36-921hl-.,

I.Ioensdagavontl ? oktober a. s. ..Jons Lm{S - -Ano Deu HaaE.

Jons I^EIS - Excelsior Iend.el-iik 3-L
Dín3dag 22 sept. J.1. vas dè wed'striJd tegen ExcelsÍor rle-siàrt ïan èen.serie vedstriJder
veri Jong LENS t/u'23 Jaar tegen zeer aantrekkeliJke en bansprekende' clubË I Aong ltiNs be-].'
staat uit een selektie vs.u telentvol,le J eugtlige spelera rlit Al- en zondeg l- t/n f, èamengr
steLd door hoofdtrainer Maarten Ïog. Spelers, die in conpetitievedstrÍ j d.en en/of iràiiein6
in positieve zill opvaIIen, krijgen biJ de selektie.voor tlit eLftal. de" voorkeur.' Logisch t
natuirrlilkl De we1 zéér Jeugdi6e eif, die tegen ExcelsÍor aantraden, ded.en he{ uitsteken(
A1 irekt aa het beginsignasl va! rle prina scheid.srechter veralen de Rottertie.mers .in hoo6'
tenpo onaler druk gezet. rn de tiende niDuut kÍr'aa. - LENS op een 1-0 voorsprong d.oor een
drootr-goel van Jiiirny SpaanÉ, Eèd ontstellend.harale kril,.l- van zorn l0'rneíer'in de kruising.'
Van zorn aHie ste Je Eet kollegè suppolters uitgebrieA na te.lEenieten. Fiihtastisch. .'. ! I !
Jong LENS ging vroliJk verder en domineèrde de ïedstrijd vol,komea. ExcelsÍor vèitt"suf ge-"
tikt. Na een half uur iías,het terecht wéd.eron raàk door èen fraaie s,ktiè van Marco Endl,icl,
Een aaDtar ria.nte mogeliJkheden u-even voor rust onbeuut. oe ànige kans, rlie de gasten
kregen ging er vÉI in. Na rust ging het témpo gefeideliJk orolaag biJ enkele LENS spèlers.
vaardbor de notterds.nse jeugd bet nog retlefijk kon biJsloffen. Niettenin veid het door
ïetlero[ l{arco Endlicb nog -3-1 rta een uitstekende aanvel op rechts.' Deze]-fde Marco'roiste'
overlgens de mBlkeliJkste kans op l+-1, door een strafschop,té doorzichtig ,in ie.schietën,''
AL Eet e,l- een l"ekkere vedstriJri 1n een hoog tenpo met goede uitgespeèIde uogeliJkheden.
Xcht leut om te zien.....tENS heef! een groot aBDtaI tal-entvoll-e voetbal-l-ers in huis, Erzlt echter een groot verschll tussen het kgachtvoetbel in ale ïekeliJkse competitie en het
'rtÍk'r voetbal ln dÍt soolt vedstrÍjden. Dai is voor deze Jon6e telentvo]Ie LENSers een.-
leerproces, vat nÍet echt eenvoud.ig is, Maar ze komen eraan,.. Dat is zeker!lt De ríoteeÈ
de vedstrijtt in d.eze reeks, vindt llaats op líoenedag ? oktober a.s. (Ja; vofgenaeifieeÉt. ileI!). Tegenstand.er is dan AnO Den Èaag lanàelÍJk;. Dat, lÍordt,:genieten !' viiJ nóuaen"."aèze 

' l
trYans van Dijk. -.

SekorriJzer..l..2
Achter ons J-igt teer een LeklÉer varu voetbelweekendJ e, zij het Íöor tte diversé LENS-teais'
net vissel-val]ige, soms ronduit teleursteLLende (2a1, zon2) resuLteteu, DuÍdeliJk.is wel,
dat zondeg eenr vijf en zeven en zaterds.6. twee snode plannéri fiJken te hebbeà getriige de ^'
scoles tot nu toe. Van F§ was dat aI bekend, d.eze vedstrÍJd. weer tvee tiuiten in net (tóp-,,
scoreres) zakJe. Een opmerheliJk feit vas d.it veekeud. het massele afschrl.Íven d.oor tle I I

zontlegsenioren, dat velhaast s.fs een epitieuie kon worden beschouvd.. Of het nu. aan het wee
l-eg of niet' een feit lras -da.t a'11-e tea.ns nooalsprongen eoeÈten maken om nog enigszÍns kon-pleet ea! de start, te kunnen verschlJnen. tr'oei, heren senioren, afschriJvèn kan uatuur-
LiJk naar zoveel en dan nog op het l-aatste roment kan natuurlÍJk niet. lÍeet dat op zeter-
dagavond. of zondagmorgen er nauveliJks nog iets te regelen)valt, noch d.oór uw aanvoerder ''noch.door de SE(O. Goeè, aLs iedereen dat'veer eens in het achterhóofd houdt, scheeLt dat.in ieder geval een hoop boze gezichten bÍJ uw uedespeLerS. Dben du6l ! Eveneens opmerke-liJk was ate aenneLding van een honpleet tean nieuve led.en biJ db zondagseniore-b, Ale" s.L1e
Eoed gaat, zulIen ziJ rbi-nnenkort als achste elftal- hun entrée in de konletitie 'Dakën .
Prina zaak, zo liilrt,ons!! Veimeltlenswaard is ook dat d.e SH(O cle voorbeieidingen, is ge-,.'.
start voor èe organÍsatie van toernooien, extra wedstriJ<len en /of activit'etten e.d. gëi'.
durende en aen het eintl van dit §eizoen- Zodjra de plannen rond zijn, hoort u er neer van.''
Te4sl-otte aLle LENS-teans het konend reekend in komplete samenstelliug veer succes toege=
HeDst, And.ers gezegd: paklen die punten,

LEIíS3-nKAVV6 3-3
De tweede; t_evens veer'-thuis= ïédst rij d -vdn .oís aeioé team".vË" .Ëeór-iaàíË-
Na het spektakell !! tegeb YUC. (10.. doelpr:ïten ) noesten elgenliJk d.e speleri'
vaarschuïd. zijn. Edoch aLs je de eerste helfb beschouwd blijkt toch dat, on
schuringen,vooraf de spelers deze tegenctander zvqar ond.erschat hebbeq.. ..

tegen XKAYV, ..
van LENS 

-3 
EË-

danks de $aar-
,, i.:,

-7 -

.l



Zeer slecht Épel van LEI{S in de 1e helft gaf een t'uetstand te zlen vau 0-2, ondarks een
paar freaie ïeddingen'vaD 'de inval keeper Ma,rcel Apontoweil ( huLde Marcel), Ín de rust ee:
2 tal onzettin8en en tle Jeugdspeler Deniël JongeJan erin. Toeu liet LEÍS 3 zien dat het
ve1 kan voetbalLen. In een redel-iJk sneJ- tempo uerd er thans goetl gecoEbÍneerd en er veral
6triJd. geleverd. Dit alles reoulteertlé in een.3-2 voorsprong, ' dankziJ 2 tloel-trrunten van
ttMagictt Jeffrey NaIery en Één doelpult van Pqtrich BíJlsna, mid.ttels een snoeihard onhoud.-
baar schot van i 20 Eeter. Dat daarna BKAVY, tloor stontalverlies en concentfatieverlies
vea IJENS, nog ge1íJk kon komen was (verdornd) J arEmer en. oDnodig. Mas,r pqsitief vas dat in i
alie 2e helft ïeral eangetoond dat JuILie vel- een teao kunnen z{n. Positief lÉ ook d.at er-
nlet gemopperd rqerrl, buiten.een verkeerde pass richting tlug-out(Don). Gezien de geheJ-e
weqltriJA een terechte uitslag, doch roet èezelfde nentaliteit .en vilskrac-ht over de. gehelr
vedstrud \ad...er neer.ingezeten. . .r i. . .1

. j , Jan Heins- r' '-'t .) .. t'., '.

I,ENS4-Ha.ssenaar3
Natlat ve !oét, veeJ. Eoeite weer elf ilan'biJ mekear 

-hadden 
(een tga.m) .konden ve aan onze Le'

ve.tlstriJd beginnen. lerste belft kÏamen ve snel 0-1 aghter.naarna we alleneal goed 'bleven
voetballen en genoeg kansen kregen, naEr d.e bal wou er gevooD niet in. In cle tveede helfb
behiel,den ve bet initiatief ï&t ne ongeveel L, lxinuten .speLen resulteerd.e in de geliJkaa-
ker ve.D EdviD val. KniJff, 2 4inuten later 2-1. Een nlangerr spri_nt oprechts van Edwin de .'
voorzet en het tloelpunt. van Grica de Nenny vlak erna het ttertte d.oelpunt van ,I,ENS nu ïas ,.-

bet Robers Wassertan clie een flitsende aanval doeltreffentl efrontiàe. Na. deze tussenstand..
dachten lre dBt ve er welren. Echter Wasseno,er kwam terug toi 3-2. Wassenaer ging door tret,'
drulke echter Bicheral onze gastspeler scoord.e met een nooie a.k-tie l+-2. IiÍerna vas de r{'ed.-
etriJd. gespeeLd., JoD6enE :-eàereei heeft kLasse gespeeld en zich positief gedragen. Door-.
gaan zo.

_ Grica, Onuo en aei blte.

j7 OLJTÍ_ICIC' I
LENS

Sa enige weken( door ox0standighed.en ) niets te hebben geschreven volgt eÍnd.eliJk het ver'-
volg op de I,EIÍS J I'story". We hebben lnmIèdels vier conpetitie {edstrijden gespee)-tl. Van I
dÍe vier Íetl8triJtlen. hebben ire er lieftst 3t geronnen (Zx 3-2, 1 x L-2)-en één ge1íJk- --
gespeeld (S-3). Ous ll gespeeld I punten. Zond,ag a..s. wordt om l1.OO uur.de absoLute toppel
gespeeld op veLd.3..IANS 7 - MABATIION 3. De stànd bovenln:
Maiathon 3 1r-8
LEIÍS 7 \-? ,

Toeschousers, neen dus spand.oekeu, .toeters en bel-l-en roee. Jeugd.spelers, Lss.t 3" ""Íïio:a"nÍa de LEtrIS ï kLeureu(toevaflig dezelfd,e kleure4 aLs trIX,lS 1). Kort om, komt al-Les en gteun
LENS Ï op de veg naa.r. lreeuwigerr roem. Tot sLot íil ,ik nog twee nieuwe spefers vóoristelLen;
Joop Pronk - lèatste maE, ausputzer, sveeper, ale centraLe nan in de LEss T verdedigiag.
HiJ stEat bekenè on ziJn nesscher?e passes, die sons 66k bij medespelers terecht komen.
Henk de Roode -- heeft nog geén vaste plek veroyertl,, naar, gezien ziJn prestatie ven efge-
lopen zond.at zal det tr1et f-ang meer duren. IIiJ Eeeft een nieuve tliuensie aan het begrÍp:
Je eige leeglope. Ik heb dus als eanvoerder eeD zeer uitgebalauceertl elfta1 on nÍJ heen -

verza.aeld.. Met op elke p].ek 2 of 3 speler§. En dit zond.er buitenLand.ers. 'Dat kan AC Mi-
Lan niet zeggen'. Dus heer BerLuBcoEi; kon eens btJ r,ENs ? kiJtsèn. Bekend. naking uinnaers
IENS f prlJsvreas. De vinnaars ziJn: Jen Hem.en Ruud Vereecken. De priJzen voor elk tuee
seizoens kaarten voor LENS ï vorden zeer spoedÍ.g oyerhandigt. .: '-

René Keus.

Lcrngs cle sporL@n \,/crn de Zl\A lcrclcler

UitsLacen van het efaeloDen end )
SchipLuiden 1
GrW IMC 2

- LEIS ].
- I,EVS 2

2-r

I

veek(

l+-6

ffi-ffi ffi-#-ffi
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I)r.30 uur'LENS 1 -r-RiJswijk ï
11. L, uur LENS 2 - Marine 2

Zaterdag 10 oktober

ótta'te1 rlir'I n '' ''r u I,T NR/ oule -
3i

Sèheidàieèhter
1020/00
to6tlor2

P.M.M.'opdam
C.M. Willens

vèld
1

S1
S2 iJ

i. Oepasi
.L. .Mazeirac

.4. Bergh

,I1tr,oo uur oHt 1-I- r,Pu
Lo.h, uur' SEU 5 :;.IPN
Woensdag 1l+ oktober

s

i
H19.30 uur LB{S_ p -. Oie. lteeir.e. ,5 . , ur:.

Opstelfingeh:, vbrden 'door de trainers vastgestel-d.,

Eventueel- afitreLd.en bi,i Joh-n Soerema tel-:
' 'ra i .

Graaf Willen Vac 2- LENS 2 \-6
TsjB,:dat'qab even schrikken -tóèh ttie extra-dikke LENS revue bp de cleurrnat neerplofte J'Toch hopelijk,niet nog meer àandacht voor d.e zond.eg. Nee geJ.ukkig niet de uitbreiding
heeft al1es té maken met een wedstriJ dverslag, geplaatst onder de sporten va,n d.e z.m. ts.a
deï, u Heet vèI de afdeling net de nÍnste ruimte in de LENS revue (gernidtlel-d zotn kwart
pegÍna), Eén perfekte grasnat, nooi weer, veeL aanhang, kortom zalige omstandighedén voor
een ontspannèie potJe voetbal. Greaf Hil.len Vac 2 st&at bekend. om het tik tak voetbal, na-
tuurliJk geleèid biJ IENS v&nt éen eantal.Gravers heeft het BLauw vitte Bl-oed. nog in d.e
adereri -zitten..' Voorbeeltl: Jan ZoutendiJk eh,Theo Booms. Voeg daarbiJ het tactische vernuí
van gelegènheid.s coach'ioop Wiflems.en het U aLras ttuideliJk ziJn alet dit een hele ]euke
'wedstrijd Ís geword.en met'èen bpvalJ-end score verl,oop. AL vanaf het begin een veltlover-
vicht 'Íöbt , LENS: en ongèboord. veel k&nsen vaar sl-ordig nee weïd orngesprongeri. UiteindeliJli
via Mi,chèf tthij pÍkt altiJd een.'goaltJe'meetr tr'ortman werd. het verd.iend. 1-0. HeLaes ver-
zuimdé ven on d.eze voorspróng uit te touven vaardoor 'het gevaar yan de onverdiend.e geJ-iJk-
maker er altijd in bliJ ft zÍtten. Ilet vèrba.ast U natuurlijk. íiet dat,ttit Índeiderd. ook
gebeurde. Ahun, een tegenvaller alat vel- naar riog in ongeveer plus minus de zel-fde minuut
scoord.e Rol-f beheerst (?) 2-1 na een schiiterende aanval. Bust + preek van Ben + 2s hsln
+ doelpunt to'lsèhutter Merco Spa. Zo sneL ging het.ongeveer. 0p dat moment sloeg de hoog-

- noed. toe, acht U veet hoe det gaat, het b8,.letje deed het verk niet meer, balletJe kriJ-
gen v8.s geen balLetJe spèl-en ergo 3-2 veral het èrir benauwde gezichten langs d.e zijlijn. 

,

GeluJ<kig via Mióhel- trsous maakt ie er 2" tr'ortnan werd het h-2 gevolgd doór d.e 5-à uit eer
- d.iscutabeLe piÉgeL dooï Richard Btokpcie]. Grs.af I{.V. 2 kotrit toch weer in tle ved.strijd. d{t

de aI eerd.er genemoreeïde J. ZoutendiJk. Door Xric rrrciep nieptr Merghart.,staat al- snel dè
6 op het scorób.ord, Nog.a.I.Leen voor de statistieken p"oàr"""it G}{v-6-l+.'l€u.h tletai]-: Jool

.,{il+g.r: lie} hei. a1 na 25 .Di,nuten 
-afweten;'taaröm .is ons heÍaas niet -belienrl!. 

' '

Vraag: kan er uisschien eeD cLubavond vorden gepland op naan- of voensdagavond?? .

MedealeLing: Fred de bol-al de Vries schrijft vofgend.e veek het versLag zodat het eïop gaat
liJken dat àie zaterdag-afdeling lÍeer vat Leeft.

Rictrartl "kwek" 3Lokpoel,

39772't3.

ZRRL

VOflBRT
Ui'Ls1gggn van de afgelopen veken
SVHTT 2 - LENS 2 2-3

Woensdas 30-09-1992 kl-asse zàal 9èheidBrechter-2L,00 uur Kijkduin l ,- LENS'] 34. . .Ockenburgh J .. Veraeer

I,laandag f2-l0-92
21.25 urir oSC 2
22.10 uur 0§C !,
VriJ dag 16-].:0]]92
20. I+5 uur fxnè s f
LígeÍng sporthall-en
Overbosch "
uranJ epIeln
Aanvoerders

. i {.t.

.- '!u[s 2

- I,ENS, 3 
.

! i',.1 - '

- ru{s I

B18
n2B .

J.W, Verhoef- n.n.
t-

J. Verneer3A Oranj eplein

Den'Haag; tef : SLff+68b- . ".. .l
11,- Dei IIaa€, teLr 380091-1 .Í .r-rI
aloorgeven aan Ben osse, tel: 32983fi.

:'- Vl-askalap 3-,,'- Slicherstraat
S.Y, P, uitslagen

-9-

'- - '1020/oo)+

. , t !j!!O6L/OL2

i
0verbosctr- 0verbosch '



tulí@ VAN HET JEUCDFRONT algemeen kontaktpersoon:
Paul y.d. Steen, chopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag te1.397.01.54

' Bij geen gehoor: Arnold v.d. Donck, tel 397.65'32

Afbeuen voor onaerst8 antle retlstrÍJtlen alleen biJ Paul val. Steen (39?O1rh).
zo 6ne1 l[ogelijk doch ulterliJk Ae dag voof..de werlstriJd voor 19.00 uuf. BiJ geen
gehoor bel-len naar Arnokl vö. Donck e976fi2), In uiterste nootl uog op de dag zelf
tel-Ien naar IENS (3661311+) biJ Íenand. van ale JeugdkoDEissie.

Wetlstri.i tlprogr "m'na A-B-C-D-E eE f'leuf,d.

Elfta]- datue aa.nvang tegenstand.er uit/ thuis terreln/vel.tl sa.t!. k. L,en6

A1

A2
B1
B2
cl-
c2
c3
Dl_

D2
D3
DI
El_

E2
E!?

E5
E6
F1

3 okt
5 okt
3 okt
3,okt
3 okt
3 okt
3 olgt
3 okt
3 okt
3 okt
3 okt
3 okt
3 okt
3 okt
3 okt ,

3 orl
3 okt
3 olst
3 skt
5oH
3 okt
5 okt

.3okt
.5 oht
3 okb
5 ol't

l-1.00
18.30
r-\.30
]-2.\5
rl+,30
tl+.oo'
L2. 30
11.00
l-r-.00
9.30

12 .30
9.30
9 .00

L0.00 ..

9.\j
9 .00

t0.15
9. 30

1? .00
11

9.15( auto)
17 .30
13.ooi riets )
lL. r, ( fiets )
1l+.00
12.1+5(auto)
r-r..30 ( fiets )
10.00(auto) .

10 .00
9 .00

12.00
9.00

, B ._oo ( auto )
8.45 ( auto )

9 .00
9 .30 ( auto )
8. t5 (auto ) "
9 ,15 ( auto )
9.0q . .

16. lt5
11.00
16. l+5

9. oo
::6.l+,
1l- r 00
16. l+f

r.0. 30

voorschoten AL qit Sp.park Adegeest
RVC B-landeliJk thuis 112

laakkwartier A2 uit J.v. Seerstraat
quick Steps BL uit NiJkerklaan
3scr68 82 . thuis v3
Vretienburch Cl uit , Vred.enburch$eg
RAVA Ca , uit Zuialerpark
Kl4D Cl- uit Noordweg
IIIIÍI Dl . thuis V1
Duintlorp SV D1 thuis VI
nAS D1 thuis Vl-
Groen lllt|58 D2 thuis v3
Vitesse Delft El uit Tandhof-Zuid
DSO E3 . . uit. v.TuylLsppa.rk fz'aeer
VCS E3 uit Ded.e4svaarbweg
HBS El+. , uit Daal en Ber8selaan
loosd.uinen E2 .' uit Med.esteiJn
laakkwartier EIr.uit . J.v. Beerstraat
DSO F1 thuis \2
Extra training F-klassers f en I Jaar
nKSItl.Í F1(vr) thuis -- Y2
D(trè traÍning F-klassers ? en B Jaar
n4$ F1 thuis V2
Extra training F-klassers J en B Jaar .

YVP 11 - thuis \2
§(tra treihing !'-klassers T en B Jaar

Eh

F2

F3

Fl+

L7.
9.

]-7.

30
00
30
00
30
00

I
.,.

L1
!t

BIJZONDERflEDEN:

-aalwezig jeugdtornissie : A.
-lees onderstaande kopy eens
-opstellingen als bekenal Eet

A2
D3
D\
E1
E2
Ell
E5
F2

Bektas eE zonder J. Ikren
D. ale Roo
R. Nol-ten
B. Groos en $et J. Fiet§
J. Fiets (zie LENS EL)
M, Singh
R. Kipp en lí. Kipp
A. en B. Arnoldus,

vd. Donck, M. Reuier, P. vd.. Steen en R, Vereecken
aaadachtig ttooi.' (ook kopy herfstHeek voorin d.eze LENSrevue )
uitzond.ering van:

o LXNS
o I,ENS
o LENS
o LENS
o I,ENS
o T,ENS

o LENS
o I,ENS

met J.
zond.er
zo4der
zond.er
zontter
zonder
zonder
zonder

I

RoutebeschrÍl vina VoorscboteD

Volg de RiJsstreatweg vad Den Eeag richting Anstertla,n. Denk a€Ín al-le sneLbeidsueters op
deze veg langs het oud.e dierenperk. BiJ de stopl-ichten richting Voorschoten nemen (Pape-
laan). De spoonreg over en linksaf. De lÍeg afbuigend. naaÍ recht aanhouden. tot aen d.e '
stopllchten boek Veurseveg/Leidseveg. IIieï linksaf ricbting Lelalen. BiJ een kerk iets
ttoorriJ èen en dan linksdf. Veiwolgens recht doorruden tot aan het eind van deze ve§. Der
rechtsaf en tle weg volgen en Je ziet vanzelf sportpa,rk de Weddeloop ' Succes.

Erbïa trs.ininB A-B- en C-,ieucè

Op vriJdag 2 oktober a.s. is er een extra trdiuing voor de,. niet geÉelekteerddn A- en 3-
Jeugd van 18.00 t/r 19.00 uur. lIe -verv'achten meer Jongens tlaa d.e vorige keer.

-10-
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Een week Later ziJn tle niet geselekteerd.eD C-spelers ïeer aan de beurt.
2l septenber ïas goed. louden zo, '.

De opkomst oB

Keeperstraining 'i .. .

Metrno Al,tÍng, keeper vall LENS 31, gaat op de maandagavontl van 1T.00 t/u 18.00 uur sanen
met Marcel. tle Klerck, de keepers van LEIS E2 t/n E6 trainen. De.arnaast traint Machief val,
Berg, keeler..van LENS A1,. op de tlontlerdéeavond van 1T,00 t/E 18.0Q uur sarren bet Menno
Alting de keepere van LEI{S D2, D3, D)+ en 81, We verÍachten al-Ie keepers natuurlijk- zoveel
noge1lJk op de training. Kàn Je niet, tel" d.an even a,f hoor.

Keepersdag

AI1e jeugdkeepers van. Al- t/n E6 hebben tleze r eek een stenciL gehad net tetrekkÍng tot de
keepersdag va.n RKAW. NatuurJ-ij k hopen vij'dat veel keepers van LENS .zich opgeven.voor.
deze bijzond.ere leerzame d.ag. I{il Je tree doen d.an Eoet jezelf het formul-ier opsturen 'en
het Sefd voor 13 oktober overaaken. Ook zal Je op 20 oktober zelf voor het vervoer rnoeter
zorgen maar dat nag geen probLeem ziJn. Tram 6 stopt er voor de d.eur. í ,

Looptrainin s

0p ttinsdag 6 oktober heeft onze A-J eugdsel-ekt ie l-ooptraining o.1.v, Wim v. Ettinger, Dezr
traitring is van 18.30 t/n 19.30 uur. De normele training op 5 oktober Íeryalt. Op ttinsda6
13 oktober hebben tle C- en D-selektie veer. looptraining op de begruikeliJke tiJden.

TrainersoverLeg

0p Eaandag 5 oktober vord.èn verwacht voox het trainersoverleg (l-) in ons kLubgebouv:'
M. Rog, P, Bos, G. SteenïiJk na,:mens de trainers, F. Grens na&ens d.e jeugd.kommj.ssie en F.
v. DiJk nanens het bestuur. Gestart lÍordt on 2l-.00 ur:r en er za1 o.a. gesproken wortlen
over: - -

- het JeugdlLan van LENS

- de trainingen/wedstriJ den tot nu toe
- de keepérstraining
- de Jooptralnr-ng.

LENS t/rn 23 laat
0p voensda6 ? oktober spèeIt ons elfbal t/n 23 iaar tegen het landeliJk jeugdetftal van
FC Den Haag. Dit za1 beslist een sterkere tegenstander ziJn clan Excelsior-IandeliJ k waar-
van LENS recent net 3-1 vist te vinnen, Een goede eerste Ïrel-ft werd. toen gevofgd door eer
Eindere tveede hefft. BiJ IC Den Haag speelt Hans Verhey in de spits en die zal zeker
wiLlen scoren tegen ziJn oude klub. We rekenen op een hele leuke, sportieve vèdstrijd en
natuurlijk ooh op veel supporters langs de lÍJn. De aftrap is om 19.30 uur. 0p 10 noveE-
ber korot FeJrehoord op bezoek en voor 2)+. november zijn ïe nog.aan het zoeken, ,....'

Reis,les einde seizoen

Diverse trainers /Leiders zijn aI net de vraàg gèkonen'of ," "* het eind ,ril aÍt seizoen
nÍet een leuk reisJe kunnen mahen met hun toeam. NatuurliJk kan dit afs:
1) het hefe team mee gaat
2) er voldoende begeleiding is
3) er voldoend.e vervoex is.
Op het ogenbLj.k zijn vij op verzoek van d.e trainers /leiders bezig net de inventarisatie
van de vol-gende reisJes: r l
AfrBf-gn C1l }rilfen ge.zame1iJk naar Denemarken. De kosten bedragen Í 300;- per persoon.
Eurosporting regers arfes (vervoer per LulÍe touringcar, slapen in seholen, eten, verzeke.
ring en een tueedaaBs internationael toernooi), Vertrek 20 nei en terug 23 mei. Een pas-
poort/toeri stenkaart is verpticht. VIe vragen d.e spel-ers on uiterliJk a.s. zaterdag het
antwoord.strookj e in te l-evereD.

D1: is uitgenodigd voor tvee toernooien iD Duitsfanti. De inventarisatÍe is rond.. De dee1.
nex0erB word.en verzocht on nu d.e eerste ae-ubetaling van f 50,- over te naken op giro 2013Í
tnv. P. vd.. Steen, reisJes voetbal te Den llaag.
E1.82, en f'1: gaan waarschi jnl-i. jk naar Linburg toe, We wachten nog op d.e toernooikal-enàel
voor ve een definitieve keuze naken naar het zal- irel op eind mei/begin Juni uitkomen. À11
een en aDder zeker is gaan we de echte belangstelling pei]-en.
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Natuurlijk nogen ook de and.ere tears op reis. We verzoeken tle LeÍderB
Jongens/ouders te peilen uitgaande vau de d:ie uitgangspunten d.ie wiJ
hebben. Is er intersse?? Neem der kontekt op Inet PeuJ. vti. SteeD.

om de enino biJ de
el eerder genoentl

Pupif van cle veek

Deze keer is'de keus gevallen op een speler Yan IENS DL t;v. Petrick Cool-en; JiJ vordt
zonalag om 12.1+, quf op I,ENS verwecht met Je LENStenue bii Je. De taktische besprekin8, d€

ïarBing-up, de dug-out etc. Je zit er ttbovenopl' uet Je neus. Na afloop een oorkonde en oJ

de foto met je favoriete spel-er ' lledde! d.at Je het hartstikke leu]( zult vinalen.

Elftalfotors
!e fotors, zijn a. s. z'atelde.g te bestellen biJ de. Ieialer van het., teani. lleL noet erdirekt
5 1r- per foto betaaLd vorden. Dus.even geld meeneneD hoor. .. :

:!
UITSI,AGEN JEUGD:
IENS 41
I,ENS A2
I,ENS 81
HBS B3
LENS C1
TENS C2
TENS C3
DSO D1
HBS D2
.HBS D3
Triomph

,-t
)+-L

'3-.15
l+-0

3-3
L2-r

L-2
8-1
3-6
E-)Dl.

lyra A1
Quick 42
Scheveningen 81
IENS 82
Scheveuingen Cl
Cxo vliet CL

Quick C5
I,ENS Dl
IEI{S D2
LENS D3
LENS D\

TENS E]-
LENS X2
LENS E3 .

LENS EI+

LENS E'
IENS 86.
Tonegido F1
Quick F3
GONA F1
Qulct( !'b

vtJC EI
HS Texas DHB EI
Duinalorp SV E2
Cronvliet El+

Vredenburch X)
quick E9
TE]CS tr'].
I,ENS I'2
LEI.IS T'3 

.

IENS Fl+ :

9-I+
3-6
l_-b
t-7
o-11
o-6
t--1
1-3
3-1
3-1

Volgens de redactie hatlden ve vorige zeterÍd.ag nlet zorn béste zàterdag. ZiJn concfud.eerd€
ds.t a.tl.h.v. de uitslagen. I{iJ van de JeugdkommÍssie vinden dat een gevaàrlijke conc}usie
r,Í€rt viJ hopen nog steeds dat het spelpLezÍer tle graadaeter ié biJ onze Jeugd.. Een heLe
leuke spannende ved.strijd verliezen kan toch ook best een teyreden gevóeI geven vofgens.
ons. I{iJ zijn benieuvd wat de redactie van ale resultaten van deze veek gaat schriJven. Hi
bekiJken het even heeL hort per team.

LENS A1 - L.,yra. A1

De eerste hs.ralverd.iend.e oveÏvidning is afgel-open zaterdag een.feitl geword.en. Weer heel h€

werkend, en met enkele uit' de training opgepakte acties, verè tyra op een l-1- nedeil-aag É

trakteerd. Het klinkt nisschien 'weer heel vervelend na zorn fiooie over$inning, naar om

echter toch nog wat meer voetbal in dit teab'te kriJgen, zul]en veel oefenved.striJ d.en en
trainingen bezocht dienen te lrorden, probeel dit dus te plallnen met Je huisverk. Zèteralat
èen uj,t$eclstrijd in en tegen, Voorsc)ioten, ÍÍaalvoor viJ graat ïat vervoer zoiiden zien, wi;
regelen tlie overviDning daD }reI! De veken daarna speLen lre weer thuis, en ïie lleet zlin
er tlree aardige sponsoÍs te vindeD die ons aen twee perfecte balLen Yoor onze thuis-veè-
striJden.zoud.en kunne helpen gaarne meJ-den biJ 

Hans Borst.

UENS A2: is lager ingedeeld, Toch speeLde het zaterdag J.1. een knappe pot voetbal- tegén
de koploper uit 43. Doorgaan zo.
I,ENS 81: fysiek vÍas Scheveningen sterker maar voetballend ons Bl-. Dit gaf uiteindelijk d(
doorslagi Bl- won uet 4-1. Zaterdag veeï?? 1

HBS 83 - IENS B2

vanda.ag eoesten ve telen HBS speLen, Op papier een makkie, Ín praktiJk ook (of nog nàkke-
liJler).'De eérste helft speelden ve vrijwel Ía.ar net 10 nan: ondat John verkeerde spull,t
biJ zich had., kwam hi.j na t 30 ninuten aan, precies op het uo!0ent dat Vincent er uit wera
geituurd voór , ndnuten, IIet. ging d.en ook pe; Ae laat;te 5 nin. goed, met 'goetle kombina-
i:Íes, lÍat resuJ.teerde ven 2-2 naar l+-2. De tveede helft 6ing ve1 goed, aI verd er te uakl
liJk over gedecht. I{e} 11(!) goals en toch ook leu.k, met veeL aplLaus nog een d.oelpunt
voor HBS 15-3(of toch 16-3?).: Doelpuntenmakers :
VÍncent 6x lorenzo 1x
Monaum 3x Dgvid 1*, ,Patrice Lx ' . Jac§ 1x
FikIi rx(of 2x) ' Dernis/Vincent.
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IENS CI: het zag er perfect uit met clie nooie nieu'lre trainingspakken. (bealankt Mi.ster). D
vetlstriJd vès een makkie., ..:

LENS C2: een spannend.e vedstrijd rnet lang een achterstand. voor C2. Toch Histen JulLie er
nog 3-3.van te maken.
J,ENS C3: is nu kompleet en had echt een oakkie. Quick verd. met 12-1 versla8en rnaar gasrl
naar een and.ere pouIe. JuLl-ie niet.
I,ENS Dl: voetbal.lend. ' zit het wel goed. Lees het verslag nasr. I,lEt lrij j a.mler vinden i.s d
er vanuÍt het velö en vanaf tle kant nogal J-uidruchtig kritiek woldt gegeven richting
scheid.srechte::. Dit vi1len vij echt niet hebben. Zovel de spelers a1s de scheidsrechters
maken fouten. DB.t Ís een gegeven. Laten we het dan ge\íoon a.ccepteren,

DSO D]. -. LET{S D]. "'
Zaterdagrnorgen, om i B,l+5 uur afreizen near Zoetermeer voor ile lastige klus tegen DSo. Irn
ners, deze oplonent stond. op een getleelde eerste pJ-aats rnet 6 punten uit,drie wedstrijde
Vanaf het_ eerste,fluitsignaal trok LENS fe1 ven leer en drong D§0 terug op de eigen helf
I'{a t 15 rnin. nam IENS de J-eiding, Martin Kipp scoorde 0-1 met een fraai schot van buiteD
rle 16 rueter. DSO werd.'nu trat fel,ler, er irva&en enkefe kansen maar onze verdediging bleef
overeÍnd en Delnis redde op de doe]Iijn. De tveede helft gaf ee! zeLfd.e spe]beeld. tezieD
met over eo_weer líot kansen, In de 20e Ein. ,Lanceerd.e Martin vd.. Donck trnet een pass ove
l+0 neter" Danië}' die zíJn directe tegenstander ziJn hÍelen l,Íet zÍen en met een hoog, b
keken schot de keeper van DSO kansl-oos Liet. 0-2. LENS alacht tle ',Íedstrijal in de kuip te
hebben rnaer, even een }ÍiJfel-Íng in onze acbterhoede betekende 1-2. DSO zette nu al].es op,
Elles en i,ENS stond hevig onder druk, naar dBnkziJ een fantestische inzet van.alle spele
en jeffrey "hiJ ïedde op de ctoelliJnrr hÍel-d. I,DNS het doel, verder schoon. Een prloa prest
tie jongens, gefeliciteerd !

HBS Da - LENS D2 , , 
Arnord'

N&dat de scheidsrechter hríd. gefloten ging HB§,direct in de asrrval en verd het elga.uv 2-0
tegen. Na olnÍeuv de aÍ'trap genomen te hebben gíngen ve in de aanva.l- net aardig overspei
en het verd Dl síeL 2-1 net daarna nog meer kansen voor LENS. De tueede helft vas stukke
sLechter. Somrigen h'Ísten hun plaat s niet vast te houden en keer op keer verd.veen d.e ba}
aghter Bonald in het nèt. Ronald heeft goed. staar keepen maar als de verdediging niet na -
behoren ïerkt ken híJ liet all-es red.d.en. De volgende vealstrijd. beter jultie best doen.
Eintlstand B-1. Dit had. niet nodig geveest " , !

JulLie Leider: Hernan,

]{3S D3 - I,ENS D3: uitslag 3-6
Met acht nan vertrol-Len r..i.p na&r HBS en daar kregen ve versterking van alrie speLeis van D
(beda.nkt nannen:-. g]o ,},rasse!!!.) NatuurliJk wa.s er ïeer van'al1es aan het hand biJ dit
elftal; deze keer wr.- het juLf,ie leid.er d.ie vat.mank 1iep, maar als.t verhinderde hen niet -'

om ondanks zijn rrhandÍcaprt zich te gedragen a1s een E&nager va,rr een team; t'grote" uond e
opdrachten schre.euven naar zijn assistenten niet te zuini-g; maar goed. nu d.e wedstriJd:
HBS betekent: r'Houdt Sraef Stand" en het oud hollandse woortl "Braef", betekent hier noedi
of dapper. Nu moedig stand houden probeerd.e onze tegenstantlelwe1 near lukte niet zo tes
bÍnnen de kortste keren stonden we voor net 0-3. In d.e tweed.e helft gingen we vreend ge-
noeg wat ander voetbal]en: de voorboed.e speel,de voortreffeliJk sarnen - ma&r nu ging de
achterhoede soms pingelen en alat Leverde balverlies'op en zo kon HBS toch nog d.rle naal
scoren. Geluk-kig h8dden HiJ er toen nog eens drie b€.I1en achter de keeper in het net let
verd.!Íi jnen, zodat we met twee punten na,er LENS terugkeerd.en. Prlna gevoetbalti jongelui -
de supporters hebben genoten - zo tloorgaan. Nog één opmerking e! de speler ríeet zelf vel-
vie ik bedoel-: NATFAPPEN is knap onsportief en verboden!!! - De el-ftelfoto's ziJn klaar
eD jUUÍe kunnen die bestel-Ien biJ de vader van Steven tegen betaling van 1- 6u1den.

Cees.

LEI{S D!: stoDd net 2-0 achter.
het vervoLgens af en von: J-2,
I.ENS E1 - YUC E].

Daarna scoord.en vij nog t{ee keer (2-???? ) Triomph Eaakte

De wedstriJct begon IENS gelijk in d.e aanvaL. Een drietal kansen maar nog 0-0. Ex daar va
ons eerste doelpunt Ruutl scoord.e 1-0 en nog geen minuut later L,ourÍnho 2-0. Uit een corn
van Michael" tikte Foy d.e bal- binnen 3-0. Michael scoorde l+-0 eD ,-0 voor LENS. WS had h
heel noeilijk tegen onze jongens. Nu Lrexd bet 6-0 ook door Michael en tte eerste belft
zët er op.
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fweed,e helft een cornen vah Ruud en CivsÍè kopte 7-,.6 ln en nu knan WC ean de teurt ?-1
en 7-2 en ?-3 naar na een poosJe kvan LENS veer terug 8-3 door Mlchael en VUC sloeg veer
terug B-)+. Nu zat de ueastrijd er biJna op naar Ruud. scoorde nog p-L. Iíet vas een leuke
uedstïijd. AllemaaL hebben ze er hard. voor geverkt. Ga zo door, goed gedaan Jongens.'

'i-

r,xNS E2: vat beter naaï de leider luisteren: dus "*r"r';:rf,::1"*"1*ÏÏ. ats andere er
beter voor staet en goed Eeeverdedigen. Ko!0 op Jongens dit moet toch.kurnen.
LENS E3 - Duiídorp SV E2: 1-6

Vandaag lr'e.s het dan zover, onze eerste ned.erlaag. Echter niet 6etreurd. vant tle tegenstan-
dex vas natuuriiJl( vel een stuk sterker. nod.d.y scoord.e nog een uooi doeLlunt voor LENS er
Wesley kreeg 2 kansel]. Voor d.e rest van de Hedstrijd 'was het.Duinalorp SV tlat in ae eenvaj
t'as. Dit verd. ook uitedrulrt in 6 doelpunten. Jongens even 2 opnerkingen:
le: Probeer de aanviJzin6en ven de leid.er(s) op te volgen, want dat vi1 nog wer eens het

ene oor in en het and.ere oor uitgaan,
2e: I'íord je door de tegenstantler voorbij gespeeld ga er dan veer geliJk achteraan en bIiJ

dan niet staan. .1

Met d.eze 2 opmerkingen in gedachte gaaln ue. er a.s. zaterilag er gelloon veer tegenaan.
Succes. . .: , '.

Jan '
LDNS Eh: kent wat onrust in de p1oeg, Teveel nèderlagen(ook vorig seizoen) ve6ind.eren he
spelplezier. Gelukkig ziJn Julr.ie nu lager inged.eerd. IrleL Iuet zrn arlen e:"voor gaen knok-
ken en niet voor bLiJven staan kÍ,1ken hoe Je neetjes het doen h..r.
ï,ENS E5 - Vredenburch: 0-11

Iíeer niet gewonnen, boe kale d.at nou! ! Jongens nu voor de derde keer verloren hebben heeft
het Jeugd.bestuur aan de KNVB gevraagd. of ve Ia€er mogen voetbaLl,en en d.it is goerl gekeurd
dus, vanaf nu gaan ve WINNEN. Jongens probeer volgend.e L,eek SAMEN TE SPELEN en te Luiste-
ren naar de leid(st)er. Verderwens ih Jullie in de nieuve poule veeL voetbalplezier.

Ju1lie ]eÍder: Me1is.
I,ÉNS, E6: d.e l-eÍèer vas er niet .en Gaga Petruc gebl-esseerd, JuLlie d.ed.en echt ;e best maar '
QuÍck vas Bewoon te sterk.
Iqlls fl: een sterke t,egenstander near ook ond.erschatting. Dat kleine veDtJe kon toch zeke -niet voetboU.en. MÍs, hiJ Liet jullie aILe hoeken v€,n het veld zien.
LENS F2: een heerliJÉe vedstriJà waarbiJ LENS toch iets sterker was. Zaterdeg vriendscha!
le1iJk en dan een hogere poule Ín,
LENS E3: een toffe vedstriJd \roLgehs de leid.er hoeveL te veel spelers pas vlak voor tiJd
aerrkwanen. Hierdoor (tl) een sneLle 3-0 aehterBtand, Daarna.lras het sLàchts LENS Íret.aan-
vie]. en hel,aas "vel-e, kansen onbenut l-iet. Jarímer hoor.
!fNq-I!: ook een hele aarttige wedstrijd ven Jullie kant. Quick vs.6 iets sterker nragr Jul-IÍe deden heel goed.Je best.
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DI tflt'l§RfltluE
weekblod von de voetbolvereniging
66ste Jaargang, mrnrner 10,
I oktober 1992.

LENS

r/At§l 'DE F|EDAI«IE

: uitejrste inlevertermijn ioprj:'
'moondog 20.00 uur in het klubgebouw

LICET

Ibel vroeger trceft, er eens iqard ge!rc€[En : , lrer
zij lidrt'r; een tijdje' later \rqd een arder
het rrit,en zie dat uas rrci, ock voe LENS, l,a[t
en koren lidrtnast€n cp het derie veld en daÈ
uerpt, ueen lidtt cp heel ardere, todr Íle1'
trelrige zaken n.1. dat wij ret trqÈsteltenjsr
kerrris narc1 dat de bar]<eeper verzopen is:.. . . -

Daar rnet 
-nrern niet licàt o\rer denken, uarÈ dit

Ëeft, cp den ànE ogeterijfelt koeekruenties
rrcor het cpe.tÈcrFen van de bar en ÏÈt clubgeborvJ
cp Fepaalde tijden-.

_-il,.

KcNn ql I,ENsB.s itit mg todl niets uaar zijn. -.'I{IB IIEI !!l; cp'cle baikeéirer reaniratie të te
. passeJr zodat hij weer lichte teikeren rnn...leven

.'Eerl .arder, lictrbersdrijrsel is, de vuig jaar
: IictrtlorarÈ, lraa:r errF}tcusiasU geÈruiÈ van u€td
clit seizsr hargt de lo:arÈ tot rlr toe nog ret

cnze , clrb qer§IErt
-qsrEal(t.; ued gg[aakt, lrant eóte!.
i:@oofde-lichten aan-.de'.r.lard. -..''-

Ibt gappige È dat bij lie-trt je mten gaat dsiken aan strqr en dat h€eft t*""r t i
naken ret + en -i rnr is heÈ zo daL z$.:nin plus j.s zodat ue geldd<ig aarryekcnen zijn
bij positiever niqrws en dat geeft lt"at 1idtt jn de alui.sÈemis.

De redaktie is e,r inleslaaEd saskia ÀItirg te sEiJ<I€n en zij zal. de lidrtJo:ant, gaan
verzotlen zodat deze, aIs aIles rwzi!i-, mnaf volgerde v,eek rrcelc in crde gleie
hersteld zal zijn.

Deze lreek hehÈsl e€n aartal LINSERS mn de redaktie een Èrief qefsiegen ret daarh het
verzod( csn ÍEe te Ílerkerr aan qr niame rutrid< die naar alJ-e rraarsdrijnlijl*leid triJr

het spotliclttr' gaaÈ heten.

De bede rg van deze ruÈridc is qn wat neer irzidrt te l<ijgerr w"ie wie is qr daarcm
is onze doelqroq 54 eerste jrctantie qp rlcueJerr gekcrlilen en cp rniend<crnrsrr geridrt.

I{íj a1s redalctie bcpen op een grote re+cnse en als dit net zorn srccesfc ]le gaaÈ
!,orden (q,aar wij rran o\reÈtriEd zijn) a l s ttde Ir{lÍI rran de Hed(n dan lian èr ,z€k€r
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Patrick Coolen speier-
van Dl+ en d,ie naar --ij
hoorden vel.eens pgrr $tri: I -
schop mist, wiis de pugil
van de ueei{. ilÍ .; jlosrae:.E
hi.er trots met zijr: stel.-
speler }ieí,k van l,ianr.or:i j,

I
I
I
I
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fwrweW
_- Zijn kinderen riepen: rrpa gaat vol,konen uit zrn daktt en vreesden dat hi,j girg hl.pel.vel-
iri]eren maar'niets van dit allesi -LENS 3 had net gescooïd .en behao.Ide een ?el'diende
overr,rinniEg;, ; - i

- .ia d.&er ste je dan met Je'muppetface en Je housebroek;''gehóe1 eeverfO in dè LINS T t.ieo-
renl zlen ?e je niet staan en veïliezen ze ook nog eens hun tredstrijd net ?-j.0. -

. De '|ROGBoYS'r zagen een 3-1 voorsprong r.rorden omgebogen tot een 3-3 geliJkspei en daar
vas niet iedereen zo bIiJ mee.

- De .ieugd was prima op dreef (].ees. d.e verslagen) vaarbij Ai een punt kon r,J-egslepen +.eEer-

,het altiid rnoeilijke Voorschoten -.F1 op kere"kter.een a.chterstand. vist oE te zèttel-. iïi
een gelijkspel- en 82 van winsi net grote ciJfers houdt. (B-l+)' '.-.- 

"r , .'

- Zondag verd ook een zelfgema&kt LEI,ISvignet toven het elubgebouw onthuld vaarbiJ sorir.Èlge
nenséD yerstek l-ieten gaan.

rlri J

Peter Perrijn en ziJn vriendin AlJa.Kok hebben ons bericht gestuut'i ven
, ' .-hurr voorgenomen huveiiJk op l-6. oktober !992. Pe1-er, tbans wonend.e in Ho3g:-
-- v€eneoal vanaf zijn jelgd. lid r-an LINS i-s.de la.a.tste jaren niet meeÍ zo

: acljier' binnen LENS, naar d.e Jaren d.aarvoor vas Petey een zeer hard.verken.ie
f. zogenaande stil-Ie kracht. Binnen de vereniging heeft hij, buiten det hiJ
' een verdienstelijk voetbal-Ier uas, heel veel verk verricht, Ín het bi.izon-

der vóor de jeugd. Peter en Alja nanens heel LENS van hèrte gefelicite:rd
en een fantastische dag toegeïenst en voor tle toekomst a] het gcede.

. Voor intilri is het niet vreemd d.at Je Je huwelijk viert Ín genoemd resteur&nt. Nu be-
f,en vij ook vaaronn- je.laatst heel veri,rouleliJk raet Theo stonà te babbelen.

- 2 - Red,actie.
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Yoor de LENS vrienden èie A-lJa en Peter willen bezoeken of een attentÍe willen zenden
Yolgen bier de ad,ressen en.verdere gegeveDs. (p.s. het kaartje ha.ngt aBn het nededeLingel
bord biJ de ad4lnistratiekamer ) , Het huvelijk za1 vriJdag L6 olrtober A992 íe 15.1, uur .

'worden voltrokken in het geneentehuis vatr Hoogeveel. De receptie, llaar U s,I],en van herte
veLkoo bent, vortlt van 17.\r-19.\5 uur gegeven in restaurant t'De SpearÉeàkhoèrie'll Hooge-

"."ï.*".u , ++ J'luit:lberg. Iun adres luitlt l(rui s straat :9, ':1906 A.H Hoogeveen.

Ziekenboeg

- SalmoDd Groos (UL) heeft, net al-s vorig seizqen, Heer last van ziJn enk;lbantten en mag
voorlopig niet voetbaflen.
- Jeffrey Dameri, speler van LXNS zo 3, Eaakte j.1. zontlag een zeer ongelulkigé hand.sbal.
Yan zeer tiichtbiJ kreeg hiJ een bal. zeer hprd. tegen ziJn hantl. Hoevel- hiJ, eerst nog door.
speeLde verliet Jeffrey us. 10 ninuten het've.l-d. Na het bezoek aa,n het ziekenhuis bl"eek
dat Jeffrey een scheurtJe in het polsgevlicht hed bekornen: voorlopig 3 vekeí gips,
Na.uens heel LH{S.veD harte beterschap en ve hopen Jullie weer gau€ op d.e velden te zien
Yoetballen' 

Red.actie.

0m geen problenen te kriJgen met de conmissie die toezicht houdt op de geliJke behanale-
ling van vrouven en mannen, hebbeD uij van de redactie J.J-. zonalag BLs rrVoetbelkennerbiJ -
uitstektr voor een .vrouw gekozen. En wat voor vrourÍ. Een IEIÍS-litl die een groot aantal
Jaren, aftiJti op de achtergrond,, zÍch zeer ierdÍensteliJk heeft gemaakt binnen- en voor
d.e vereniging, ook nog in een perÍode dat zij eigenliJk naar heel veinig tiJtt had, We
hebben het netuurLiJk over.Ine v/d Berg. fna, een echt LENS-Iitl, die biJna geen wedstrÍjt
va.n ors eerste ovexslaat, heeft Ja"enlong als 2e secretarís een taak in het bestur:r ge-
had. DaarbÍj heeft zij nog veJ-e and.ele tahen velricht, fne bed.ankt voor d.e medewerking er
hieronder volgt haar verslag.

Redectie.
LXNSl-QuickSt eps l- 3-3

€ -F ) Erofee

EVENEMENTEN KOMMISSIE
kontaffipersoon; René v.d. Steen, telefoon 345.54.34

I

Na afloop vaD deze vedstriJd houd.t Je een fl-inke keter over; Een voorsprong van 3-1 iD d€
slotfase, door slecht voetbal van LXNS, uit handen gevenl ll De eerste L0 mj.nuten van de
vetlstriJd waxen voor ale gasten, wat resulteerde in een 0-I echterstand. Na dit doe.tpunt -
verd LENS wakker geschud en in de l8e ninuut weral het f-I door Peter KLomp. Nog in deze1l ,

de ninuut, na een vloeiende aanvaf over rechts niddets IYed. Spa Eaake Maurice. Ylak voor
rust tekende Peter Klonp voor ziJn tveede en IJENS derde aloelpunt, Buststand 3-l-. Een ge-
lopen koers d.a.cbt iedereen, behal-ve Quick Steps. Derhalve Boeten ve de 2e hèLft rnaar snel
vergeten,

Ina v/d Berg.

GIí@
GROTE CTUBACTIE

EildeLiJk is _het zover: rde GnOTE CLUBACTIE I gaat nu van
start. Vanaf donèerdage.vond zullen de loten verkriJgb&ar
ziJn &Bn d.e bar. Eén lot kost u § 5,- en u weet het: u
steunt de eigen club! Zaterdag zu1Len de loten via de dl-
verse l-eider6 c.q. aanvoerders van de e1ft8.11en verèeeld
vorden. Luister goed naar de uitleg van Ju11ie leider'of
aanvoeraler en doe Je best net tle verkoop van tleze loten.
Het is de bedoeling dat het Beld van tle verkochte foten op
zaterd.ag 1ï oktober veer aan julLie leialers c.q. Banyoerderr
gegeven wordt. ook dan eventueel niet verkochte loten vor-
den dan veer terug verwacht, zodat 'we die clan kunnen her-
verdefen.
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HELPEN JULIIE A],LiII,ÍAÀL MEE DIT EEN SUCCES TE MAI(EN? KOOP EN VERKOOP DE LOTEN,
'T IS VOOR TENST !

Vcrn Het Bestuur
Ïn d-eze LENSreyue treft U een artikeL aan van onze sponsor kóntaktuan Dhr. John v/d lubbe
l,,e ziJn l-aaeind. enthousiast over de aktie om bij LENS te konen tot een rrclub ven 100r.
Het spreekt ons bijzonder aan en ve ziJn er van overtuigtl, dat dit een'groot succes gaet
vorden. zoal-s bekend heeft IENS tlringend midd.elen.noaig on een royaler jas;e te kunnón
aanmeten. Met analere woorden: AlLe veibeteringen binnen LENs.kostenrgelà, En"er 6taat aIhet e.e.a. op het prograBna, zoal§ U veet. }IiJ trevel-en d.erhaLve Uv lidnaatschap van d.enÍeuï op te richten ttclub ven 100,r van hB.rte aan,

' Het Bestuur.

CIUB van 100 CLUB van 100 CLUB van 100 CI,UB van 100 CI,UB von 100

Ulr tweede thuis
Mi j-n-. niquve actilriteiten voor LH,IS ziia door het bestuur. a] uÍtvoerÍg ing"i"i[.in vorigeclubbrad.en',rk var r'dus =maer met de deur Ín huis. I,ENS iÈ ruomenteer heel goea bezig opaLl-e fronten, maar dat kan alIeen met uv instemming en steun. ïk besef, dat ik een zvaretaak op me neem, ondst geLd loskriJgen von.nensen a1t1jd. noeiliJk b1iJÉt. Somuige ledenbeveren zelfs' dat zo iets biJ L$IS nog veel- lastiger is aan bij endeie clubs. Dat lrilijr niet Seroven ! AIs ik zie hoe veketijks honderden Ied.en en sufporters pi"ri"i-ààn l"nclub--beleveit, net d'e volgende ectie een kans maken. I.Ie starten ó.a. met àe oprichting vaneen ttclub van honderd.'r, waarin led.en en supporters die'f too,- extra ster:n aaD I,ENS bie-den, kumen !Íord.en. opgenonen. LENS wi1 zoveel verbetet:ingen aaD o.a, d.e akkomoda.tie aan-"orengen d.at tie gevone lnitldelen te,kort schÍeten,. rk 6a ervan uit, dat onze kantÍne voorvelen van u een soort tveede huis is, vaarin u vriendèn en kenniisen ontnoet. fn auru ""-kelijke uereJ-d is het toch een veraderoing om 1id van zo'n plezierige, vooruit strevendecfub te zlJn? I'laarom zouden cl-ubs aLs R.V.C, en V.U.C. vel zotn ,'c1ub van hond.erd.rt kur-nen volaer en viJ bÍJ LEN§ niet? rk neiger dat te gel-o,ren. wekerijks ond.ervind ik hoe

- velen Senieten van hun bezoek aan ons vèLd. en zou ze dat niets vaard ziJn? l" "r""iingl-eert alat Emeekbeden en verzoeken'in clubbladèn nauvelijks reèul,taat opleveren. Ik za]u dus persoonlijk schríftelÍjk of mond.er-ing benaderen, óm u te beuegen iets 1neer voor
-rruv cluppie!' te doe!. Uiteraàrd kunt u, enihousiast géworden, oot of, ,i3 afsteppen en u,íberangstelLing tonen, }IiJ zulr-en een mooie plek in ons crubgébouw ,è""r.y.ru, om d.e na.-
men van de clubledetr van 100 te publiceren. Tenslottè ziJn ér nog tal van andere maíierenon LENS te hel'len aloor het plaatsen van reclanebord.en en adverteities b.v. nen gr;;;--- --
sponsor is vocr elke club orunisbear en wiJ hebben een goede zoeLs u weet, lxaar iele kleÍ-ne sponsors kunnen gezaBelijk eveneens veeL betekenen. Wij gaan aparte aandécht besteàeuaan deze 'rcIub ban 100'r zonder u VIP of super-lial te noenànl Uw giootste vreugdg za1 hetlreizijn van LENS noeten zijnr ond.ergetekende is nog eenzaam 1Íd van "de'c.rub ;;;.ióó"--ef.,uaclrt voI. on-ged.ultr op.'gezelschap van d.ie andere 99 led.eri! 'Latén ," 

"r,l1un 
1Ë*it ren a"tvrJ zo'!n actie ook tot een sukses kunnen naken.t' -: ".. 

.":= 
§ïrr:Íi ,.uunq! Eeren. 

u* =r""";:;0"àrr*,John v/d Lubbe, tel: 3Z335Z:- - .- l'

CIUB vad 100 CLUB ven L00't, CIUB van 100 CTIJB van-100 CLUB van too

Sje If,@
.Uitslagen va.n het afge].open -week( end )
IXNS
LENS
LENS

1

3.

Quick Steps 1"

Alphense Boys 2
Velo 6 - ' -\."' " ;'

I+

3.3
2-6
6-1

S€NIOB€N zondo I



RI(DEo Lr

otrvEo ?
TENS 6
IENS T

- IENS U

- LENS 

'- Groen llit'58 6
- I'larathon 3.

l-,
c-,
2-2
2-10

Vri j tlag ! oktober
20.00 uur LENS 7 - TA?TAX

q4dag lL oklqber .[,l.NR/pou]e scheidsrechter velc
l-1+.00
L1.00
12 .00
13 .00
t-l_.00
1)+ .00
1\.oo
13 ,00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

RKSVM 1
BVC 2
Celeritas 3
L.,ENS l+

IENS 5
Westl-endia 1?
Tonegitlo l-3
IENS B

IEI{S ].
turs 2
IENS 3
BI.fI 3
Rr(DnO 6
LENS 6
LENS 7
Qur-clr 14

7028/532
ro99/62t
30Bo/55\
vr.
3]3t+/568
3?3216?2
33?616\9

/68t

/532
/6zt

36?3673
3B97tT6
3l+61oBB
01891-1?9h3
36015h, b.s.s.
3LBBT\6

J. 0osterlaken
G.J. Mur
W. Stielitski '

n.n

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

n.n
n.n
n.d

3
2

Aanspreekpunt Seko 1l- oktoberr Jan Ham

ZondAs 1.8 okjt!,ber
11+. oo
10, 30
11. 30
tf.00

uur
uur
uur
uur

13.00 uur
1f.00 uur
11.00 uur

I.,ENS ].
Herme s DVS 2
Westlandia 7
IENS \
LENS 5
LENS 6
LENS 7
LE}IS B

- Delfia l-
- I,ENS 2

-LENS3'
- Westl-and.ia B

- vriJ
- Hestlandia L9
- LENS B

- LENS 7

I

trr
vr t

Di4sdqg 20 oktober!! I !
f9,30 uur DHo 1 - LENS 1

OPSTETLINGXN: aLs vorige week.

AfschriJven
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
],ENS

?.
)+:
5z
6:
l.
a.

te].:
tel:
tel:
te1:
teI:
tel-:

Jan Heins
tr'red v. K:nijff
Wil HeiJnea
Gerard. DuivesteiJn
Bené Keus
11, Hafdi

J. Pronk, tel: 3522].]6

Bi oblemen: Kontskt persoon Ben Osse, te1: 3298313, Vrijdagavond L9.00 tot 20.00 uur.

LIGGING TERFEINEN:

-t.

RKSYM
RVC

CeLerita§
I,Ie st Land.i s,

Tonegido

Sportpark Polanen Du)'venvoordestraat Monster
Sportpark ïrene, Schaapweg, BÍJ s$ij k
leyweg, Hoek Noordlreg, Wateringen
Sportpark De Hoge Bomen, caL6weg, Naal-dwiJk
Sportconplex Dansigt, Rodelaan, Voorburg.

H.H. leiders c.q. aanvoerder:
SVP. Topscord.ers verueld.en op copie WedstriJ dfornuliel.

Tussenstqnd IENS Topscorers
Dissel-dorp
Keus
laneeL
Klonp
Bernadina

6.P
7.R
B.M
9.s

t2

'r
L
l+

lzo >
(zo 7
t z,8. J
(zo 1
(zo 3

_1. !

l+. ?
5. J

I(roI
Blokpoe].
I'ortmaJr
de Nennie

TOPSCORERS

G}
(za 1) ll
(za 2) \
(za 2) \
(zo h) l+



Hoe Jeffrey t'Magic" Dameri ons een tthanè;et' hielp oft,eueL

LENS3-Velo6 6-1

J.J-. zondag trad ons 3e team, ved.erolr thuÍs aan, tegen YeLo. Na 2 onnodige geliJkspelerr,
ogenschiJnliJke l"age teaÀs, VUC I en RKAW 6, moest het 3e aantreden tegen VEL,O 6. Wat
tegen de de eerste 2 tegenstand.ers niet va.naf het begin rlerd gedaan, deed het 3e thàns
yanaf het begineignaal van d.e uitstekende leidende o.rbieter lrel: N.l. goed., snel en ge-
concentreerd. voetbal, HaarbiJ het opviel dat ieAereen voor elkaer verkte. Vanwege deze
ingrediënten verd. VS1,0 aloor IEI,IS vanaf het begin ond.er druk gezet. Na. ongeveer een k$ar-
tier spel-en waagd.e Toon Jarsen, die een opgeande lijn vertoont en B.1s 1aetste ma.n en
beter tot zrn recht komt, om mee ten a^s.nva 1 te trekken. Met een fraai afstand.sschot pas-
seerde hÍi de Wlo-goa1ie. Door een doEr0e tlekkingsfout werd het nog in dezelfd.e nÍnuut
l--l-. Dat de Jongens nu niet hun rrkoppie lieten hangenrr toont al-Ieen naar aan d.at het goed
gaat met dit tean. Na t 20 mÍnuten speLen }iep Jeffrey ongelukkiger. viJ s een vriJ ern-
stige handbressure op' Jeffrey speerèe tot aan dat moment opvs.ll-enè iJvexig en scherp.
Des te J auune uas het alat hij uit moest va.lLen, Ito Bernadina vas ziJn vervaiger. Hust-
stanat l--I. Na de rust een zeLfde beel-d.. Een hardverkende en goed cominerend LENS. Dit
resuLteerde in h èoelpunten van Ito lraBrvan f BazzeltJe maer 3 schÍtterende uitgespeelde
kansen dié Ito knap verzilverd.e. Ilet mooiste doel-punt vao tle vedstrijd kout op ,raa. orn
Marcel AppoEtol,eil. Eeh strak schot in de kruising. De eerste vinst is blnnen. A.s. zon-
d'ag d.e eerste uítwedstrijal en lrel biJ en tegen Celeritas 3. Een sterk tean die boyenaan
staat. Jul]ie kunnen d.an laten zien, waer LUNS 3 thuis hoort. Rest miJ nog on Jeffrey
een voorspoerlig, herstel toe te vensen en Gerard v/O ftey te bedanken voor de begelei.tting
nEar het ziekenhuis. KLasse Gerard.. ' Jan Heins.

J OLJT-NCICI I
LEN

Deel 4:

l{e staan dus nog nÍet op de eerste plaats, Maar het seizoen d.uurt nog rang. Dus er is
nog van alles nogelijk. We zijn op een hartle manier ruet onze neus op de feiten gedrujrt.
Ïíe hebben alle kansen gehad (eerste helft) om te vinnen. De tveede helft vas d.ankziJ ons
dorule spel voo.r ons een afgang. De tegenstand.er naakte d.ankbsar gebruik van onze stomni-

- teiten. Maar het seizoen duurt nog 1ang. Dus er is lgg van arles EogeliJk. Genoèg over
afgelopen zond.ag. Zondag a.s. Tonegido uit, Met ale l-aats'te redstrj.Jtt in ons achterhoofd

'denk ik d.at ïe allemaal veer scherp ziJn, lle gaan dus veer voetballen zoals !Íe kunnen
- voetballen. He pakken die twee punten veer, zoalat ve dq aensl-uiting Eet de top houden,
0nze concutrent ges,t ook punten verliezen, want 6ók voor hen d.uurt het seizoen nog L&ng
en dus ls er 6ók nog vatr aLLes mogel-ijk. o ja, nÍet vergeten: yrÍjdag 9-lo-1992 aanvantt 19.30 uur ],ENS T - Tap Ts'xi. Kom s.lLenaaL, vant ve rnaken er een gezellige evond van.

' Rerié Keus.

ZRRL

VOflBRL

UitsLagen van de afgelöpen veken
KiJkduin 1 - LXNS 1 5-L

Ilaand.as 12-10-1992 Klasse " zaa! scheiilsrechter

v11 1,2-10-1
20. I uur Exhes 1 - I,ENS 1

Dinsdae 20-l-0-L992

21-.25 uur OSC 2
22.10 uur OSC 5

- IENS 2
- LENS 3

Overbosch
Overbosch

lloutlust
Iíoutrust
Houtrust

J.W. Verhoef
n. n.

i,,
H. Angin
ILH. Boxhoorn
H. Angin .'. : "

R].B
B2B

IA 0ranJepl-ein J. Verneer

20.30 uur LENS 1
21,1) uur J,ENS 2
22.00 uur LENS 3

Liseinc Sporthallen:
Overbosch
0ranjeplein
Aanvoerders :

'- l,&ngezaaL l
- nAvA 3
- NAVA lt

?^
R13
R2B

- Vlaskarnp 3-5, Den Iíaag, tel: 3\7\68)+
- SLicherstraat 11, Den Haa,g, tel: 3800911.

S.V.P. Uitslagen doorgeven aan Ben osse, te1: 3298313.
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Lcrngs de s6corEeír vcrn de Zt\A lc;,c)der

Ultslagen ven het afgelopen veek(end)
LENS l - RijswiJk l

.liryS 2 , -. Marine 2-.
q-1

* , .,,3=2

Zat ertla 10 oktober '' -

,00 uur DIIL 1
,I,' . NN

',. .:. .-. scheldsrecnter
1020/00 S. 0epasi *. _,

P.1,. Mazairàc

veld
L - IENS 1

DHL
SEV

10,li5 uur SEV' 5 '- ' - IENS 2

Woensdag 14 oktober

t06t/072

19 . 30 uur LENS 2 . - Die Haghe 5 vr. H.A. Sergh

Zate L oktober
1 .00 uur Texas DHB 1 - LENS 1 vr.
Woer)sd.ag 21 oktober
19. 30 uur .LEI'IS 2

LIGGING TENXEINEN:

- Schevèningen 3 H. Pronk

- Brasselskad.e, De]ft, te1: 0l-5-131572
- Kastelenring Leidschende.m, te\ 3278972.

oPSTELLINGEN: vorden door de trainer vastgestel-d.

Eventueel- afneLden bij John Boerena, Xe].: 3977273.

LENS zaterdag - Ri.i sr.ril k 5-1 (2-0)

Afgelopen zaterdag trod het zatertlag eeràte aan voor de derde thuiswedstrijd van dit sei-
zoen. Tot aan zaterdeg v8fen de resultaten zeer visselvellí5, 2 x getJonnen en 2 x verlor(
Het was dus nood.zaak om een goed ïesultaat neer te zetten om ervoor te zorÉen tlat ve .
niet te ver naar beneden zoud.en afzekken. !e eerste vijftien minuten wertlen in een zeer
hoog tempo afgeverkt. fn d.eze leriode uas Bijsvijk duideliJk èe sterkere ploeg doch uit-
gespeelde kansen kregen ze niet. Hierna kreeg LENS meer va,t op ale wedstriJd. Dit kwam me(

door een doelpunt van tr'red tancef, ziJn zesde aI van dit seizoen. Helaas moest hij kort
hierna het veLd. geblesseerd verlaten. De rest van de eerste helft verd aloor LENS zeer
6oed en snel gevoetbald net zo nu en den mooie kombinaties. Uit een van die conbinaties-
scoortle RobbÍe Thur 2-0 na goed doorzetten van Bert de Boer. -Rusten [et een 2-0 voor-
sprong is eeir luxe aloch John vaarschuwde ons teïecht voor RiJsviJk. We bleven inderdaad
in de tveed.e helft goed eh geconcentreerd voetballen met vooral veel- fysieke inzet. Er'-
verden maar rÍeinÍg d.euIs verloren en BiJswiJk wes ten einde raad. Toch kvambir ze vrÍj
gezell-ig op 2-1 tloor een zuiver buitenspeldoelpunt. Maar ook nu zag Je duitiellJk dat we

op mentaal vfak voor een stuk sterker ziJn gevordeil. Onaleiks de tegensl-ag bfeef LENS

rustig door voetbellen en zette het RiJsviJk vast op de eigen helft' Na t 25 minuten re-
sul-teeïde het in een aloel-punt ven ondergetekende direkt gevoLgd door een nooi èoelpunt
van Peter ?ronk. Rijswijk vas definitief geslacht en het .had in het Laaste kqertier me,kkt
lijk 7 of B-1'kunnen nord.en. Ue slechts aIleen nog een. mooi doelpunt van Bichard Eul-st
noteren zod.at d.e eindstand. vas bepaal-d op ,-1. Het was miJns inziens een goetle wedstriJd
met voora] vee.I inzet en strijdlust. Is ledereen bereid orn voor e.Ikaar te nerken en dat
si Íets wat de faatste jaren heeft ontbroken. Als ve op. <Ieze manier doorgaan denk j.k dat
ve heel- ver kunne komen, om te begÍnnen aa.nstaande zaterdag tegen DHL.

Peter Kro].

LENS2-Marine2 3-2
De doelpunten nakers varen \íeer tle zelfde jongens als vorige veek. I.v.b. de prestatie-
noemen wiJ (Wil-]-en en Fred) geen namen. Deze Jongens Lopen gauv naast hun schoeuen. De
vedstriJtt starte flitsend, de eersle twintig minuten varen volledig voor LENS. De opbouv
over IÍnks (Fred) cross gespeeld no,ar Jacco (die voorbeeldig speelde naer wel vst condi-
tÍe te kort kont ) die een voorzet plaBtste 'Íear uit simpel vertl geEcoord.. Nsdat LEX'IS 2-0
had. gemaakt namen wiJ het gemak ervan 'wet ons bijna de.voorsprong koste,,, geluklig bLeef
het biJ één tegentreffer. Voor de gene tlie de draad een beetJe kwiJt is 2-L uet de rust.
Na een zouteLoze toespreak van onze T.D. stapte onze eLf weer gemotiveerd. het veLtl in.
LENS speelde de tveede helft rustig en betlreven met tree.l- ervaring uit.

7
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Oogjes dicht en snaveltJe toe voor kvek kwek ,tutJe Blokpoel; Dat we 3-1 scolorile en de
. tegensta.nd.er 3:-2 doet verd.er niet terzake.l twee punten ?iJn i.n d.e.k4ip, Martiri Reuver

' vilden ve bed.ankèn ïoor Éet fluitén (.foop;Wittené ïas nu de hel-e weitsiriJ d . bJ.i j ven. kijken.,..'-'' l,le Éaan vooi Lít Joop? ) .

Deze week nas het verslag vau Fred en trli1Iem. Volgend.e veek van Rolf van Toórn.

tulf,@ VAN HET JEUGDFRONT algemeen kàntaffipersoon:
Paul v.d. Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag te1.397.01.54

Bij geen gehoon Amold v.d. Donck, tel 397.65.32

le4SlqiJ alprogïq &a A-B-C-!:E e! tr' jeusd.

Afbellen voor onderstaande ved6triJden al-Leen biJ Paul vd. Steeh (39?015\)
zo sne.l-'mogelijk doch uiterLÍJk de dag voor de ved.striJd. voor 1-!.00 uur. BÍj geen
gehoor beIlen naa} Arnold vti. Donck (3976532). In uiterste nood nog op de dag zelf
tre]len naar LENS (366131\) bij iemand. van d.e j eugd.konnissie.

lrlfta} datun a.anvang tegenstander uit/thuÍs terrein /ve1d sartr. k, Lens

A1 l-0 okt
12 oht
l-)+ okt
L0 okt
10 oht
1! okt
l-0 okt
1-0 okt
10 okt
l-0 okt
1-0 okt
L0 okt
1-0 okt
10 okt
L0 okt
10 okt
10 okt
L2 okt
l-0 okt
12 okt
10 okt
12 okt
10 okt
12 okt
l-0 okt
11 okt
l-0 okt
11 okt
10 okt
lL okt
10 okt
11 okt

l-\.30
19 .00
17.\'
1_\ .30
r-2.30
r-6 .30
1,1.00
L0. 30
11.00
9.30

r_0.15
11. 15
L2 .00
10 .00
9'30
9.30

11. 30
17 .00
13.30
17.00
t-l. 30
17 .00
13. 30
17 .00
10.30
12.00
11.00
12 .00
r0 .00
12 .00

9 .00
12 .00

SVLV AL thui's V1
A-DO/Den Haag 81 thuis V2
tr'rem Kopenhagen A1 thuis Ya
i{aa.ld1{i jk 42 thuis V3
VIoS 81 thui6 Vl
tr'rem Kopenhagen 81 thuis Y2
DSVP 83 uit de GroeneWij dte/Pr ker
Iyra C1 thuis V1
DHC C2 thuis V3
BAS C1 thuis V3
Yelo Dl- uit Noordveg/l,ia.teringen
YredenburchD2 uit Vred.enburchveg
Esdo D1 uit l,raal-dorperLaan
Vios D2 uit MelÍs Stokel-aan
Vredenburch El- thuis Y2
RiJsvilk El thuis Y2
Juventa.s EI thuis Y2
lxtra training op LENS
Duno X2 thuis V2
Eïtra. training op LEI'IS
Laakk'^,artier El+ thuis V2
Extrs. training op LENS
HS Texas Dfl3 E2 thuis '{2
Extra training op LENS
HBS I'l- uit Deal en Bergselaan
Onderling voetbal op LENS
Scheveningen FI uit Houtrustveg
onCerling voetbal op LENS
GDS I'1 uit Erasmus'weg
OnderLing voetbal op J,ENS
RAS F2 uit Albs.rd.astraat
Ontlerling voetbal op LENS

r.3. 30
r.8.00
16. ['
13.1r5
r-1. 30
15. )+5

9.1+5(auto)
9. 30

10.30
9. oo
9.00(auto)

10.15(auto)
10 . l+5 ( auto )

9 .00
9 .00
9 .00

l-1.00
16 .l+5
13.00
16.1+5
11. 00
_Lb . 4>
13 .00
16.l+,
9. 30 ( aut o )

11. l+5

10.00( autb )
l-1.1+5

P.oo(auto)
1I. l+,
8.r5(auto)

11. l+5

À2
111

n2
ct
c2
UJ
D1
D2
D3
Dl+

x1
.T2

n3

El+

n'Ë

-Eb

T1

F2

I.?

I'l+

SIJZONDERHDEN:
-aanwezig Jeugdkonnissie: J, Pronk en F, Schuurnan.
-l-ees onalersta€nde kopy goeti d.oor.
-opstellingen als bekend met uitzondering yan:

o LENS A2 met A. Coban
o LENS 32 met M. ale Gloot
o LENS C3 net N. Tokt8misoglu
o f,ENS D2 zond.er R. Meeuvisse
o LENS Dl+ zonder n, Nolten en M. ?oot
o LENS I'\ net A. Susan.
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Alle Jeugdkeepers v&n AL t/n E6 hebben het prograJnma en het inschliJ ffornulier voo]. deze
keepersaleg ontvangen (zo niet even meld.en). Het voord. is nu.a.en Jullie, hét spreekt voor
zich tlat een beetJe keeper naar deze dag gaet. Snel inscbrijven en het geld overnaken
hoor. 0h Ja, tran 3 en 7 stoppen biJ het sportpark de Kasterenring en niet trem 6. Foutj€:

lLtra treinrI&&-B-C:jeugd
Op vrijdag ! oktober is eï een extra training voor de spelers van LENS C2 en C3. De trei-
nÍng begint orn 18.00 uur en duurt tot t 19.00 uur. Een week Is,ter is er weer een extra
trainÍng voor,de spelers van À2 en 82.

Keepersdag nKAW

L,ooptraining

0p 13 oktober is er weer looptraining voor d.e C- en D-selektie. De C-kLassers vervachten
we om 1?.30 uur én de D-kfassers on 18,00 uur.
d.e beurt ven 18.30 t/à 19,30 uur.

0p 20 oktober is de B-selektie veer aan

ReÍsle eind.e seizoen

veer sperers van 41, 81 eD c1 hebben nog niet gereageerd op de brief nbt de reis naar
Denenakren. Toch vragen lriJ de ouders/spelers om'deze veek alsnog te reege]en a.nd.ers zit
het toernooi misschien vol, fnmers uit heel Europa kan er ingeschreven vorden. Ook a1s je
niet oee geat svp.. het, briefje even efgeven dan veten viJ vaar ve ean toe ziJn.

Elfta1 fotöts
Nog nlet al-Ie nabestel-lingen van de elftel foto's ziJn terug bij ons. ïíe verzoeken d.e
leÍders on deze week al-l-es rond. te naken, De fotors zijD te bestellen door J 1,- per fotc
kontant aan d.e leider te betal-en. We bopen begin volgende veeh d.e nabestellingen td kun-
nen doen. van 82' E!, E6 en F2 naken ve z.s.B. (U,1 ae eerstvolgentle thuÍsvedstri3d) een
elftal-foto. :

A.s, zaterdag krijgen aIle Jeugdleden een aantal- ]oten mee naar huis van de Grote kl-ub-
actie. De bedoeling is d.at iuLLÍe de loten zo sne] nogel-Íjh ve"kopen en het ontvangen ge1
inleveren bij de leider (dus biJ niens,ntl anders), Doe dus eyen Je best, Het geld vàrdt _

besteed.'voor extra aktivitelten voor de Jeugdafdelin[.

Grote kLub8 ctie

UITSIAGEN JEUGD:
Yoorschoten A1
Laakkvartier A2
Quick Steps 3L
LENS 82
Vred.enburch Cl
NAVA C2
KMD C1
IENS D1
LENS D2.
LENS D3
IENS Dlr

LENS A1
LENS 42
LENS 81
BSC'68 82
LENS Cl
LE}IS C2
LH\S C3
Hvv D1
DuÍndorp SV Dl
BAg D].
Groen Hit D2

Vitesse Del"ft El-
DSO E3
VCS E3
HBS El+

Loosduinen E2
Laakkuart ier El+

I,XNS FI
IENS F2
I,ENS F3
IXNS Ell

- IENS El
- LENS E2

- LENS E3
- IENS EL

- I,E!S E5

- I,ENS X6
- DSo rr_
* RKSYM EI
- EAS T]
- VVP Fl

0-0
J-b
3-3
B-h
?_o

t-2
l.r-3

3-0
1-9

3-3

2-5

4-7
1-?

1+-3
I+-1

5-1
3-0
5-1

De herind.eringen hebben, zo 1ÍJkt het teruxinste, hun verk gedaan. I,ENS Az, E\ en E! von-
nen eÍndeliik eens een ved.strijd. Slechts D2 heeft het nu nog moeiliJk naar ook da€a' pro-
beren ve nog iets €.an.te doén. Even kort iets over d.e vedstrÍjden,
Voorschoten AL.- IENS Al" 0-0

De vriendschaPle1iJke wetlstrijd tegen R.C.L. (ieiden) vorige veek voensd.agavond., nerd. he-
faas een sofl Om haff zes biJ winkelcentn:m in d.e Soogaard'in een fÍle richting teiden
terecht komen' gelooÍ rne, is geen lretje. Zeven uur daar aankomen en verkr€rpt het veld
op, blijkt Been succes. Een slechte eerste helft (5-O) en een vat ninder sLechte tweede
was het resultas.t (6-f). ZaterAag hebben we gelukkig veel eens iets heel anders meegemaa.k
een heuze spannenale en een sportÍeve ned.strijd. verd. ons in Voorschoten voorgeschoteld..
Met ]euke combinaties, een prina verkl-ust en goed kee?ers$erk werd. ons eerste ge1ÍJke
spel behaald, en met een beetje nazzel hadden we...sJonge, Jonge, jonge.
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A.s. zaterd.ag thuls uoeten er net e1f goed uÍtsgeslapen spelers, tegen S,V.L.V. veer pun-
ten te Pa*ien zÍJn' 

Hens Borst,
LXI'IS A2: l.lon van het hooggepl-aetste laak}rrartier net 3-6. ttet eind. vas nogal rudoeríg.'
Probeer alit voorts,an te ontlopen.
LENS B1r vlak voor tljd nog 3-i achte:'. Toch was d.e eindstand 3-3 en aLsnog eeo goedle
prestatie. (zondag l- deed. het net anderson). .

LENS !2: speelde een leuke partÍj te8en BSC (lees het verslag maar). Zaterdag near DSVP.
Zonder autors komen ve echt niet in Pijnacker. ouders graag vat hulp.
I,ENS 32 - BSCI6B 32

De eerste helft ging vriJ goed. Xr verd vriJ goed geconbineerd. In het eerste half uur'
Etonden we dan ook net 3-0 voor, }Íaarna BSC'68 weer terugklram tot, 3-2. De Laatste 10 nin.
liepen ve door 2 mooie goals veer naar 5-?. De tteede helft ging een stuk mi.nder. We

lieten BSC rieer komen, wat ook Ín een goal voor hun resul-teerd.e, Wij raakten er ook nog
3. Eigenlijk te velníg. VÍncent draaide niet lekher mee en sormige spelers hielden hun
plaats niet. De combinaties liepen niet goed meer, op een enïele aanval na dan. Doelpun-

liHl:'"' 3x Fikri 1x
Abid 2x - Mounein 1x ;

Patrice L x 
Dennis/vincent.

ï,EIIS Cl: 0h vat was de scheidsrechter sfecht zeiden vee.l speler na afloop. 0h !Íat nisten
Jullie veel kansen was d.e reaktÍe van tr'red Spa. Zo is het &ear net. Weer net 3-0 achter
en tot 3-2 teruggekomen. Voortaan direkt het initiatief nemen hoor.
LENS C2: kort voor het einde nog:net l,-0 achtey, Toen ging de viJfde versnelling erop. D(
vinst verd a)-snog veiliggeEteld.
.I,ENS C3: Die ene speLer yan KIIID besliste de vedstriJtl in Jul1ie nadeel-. líet kon die hard
§chieten hè, Geeft niets zaterdag d,oen jullie dat ook.

IEI'IS - H.V.V. DI

Na een stevige warnin6-up begon de wedstriJd. Al- gauv was IiENS in ile ved.BtriJd. Ne een
paar goeale aanvaLlen kon Marvin na t 20 miD. intÍkken L-0. ongeveer ! mín. later vas er
een vrÍJe tlep aan rie linker kant, DaniëI gaf hem voor en Bickie kopte hen meb een duik
in het goal 2-0. Toen vas het rust. Daa.rna zakte IENS uat terug en werd II.V.V. vat ster- '
ker maar denkzi.j goed werk van de verd.edÍging bleef het 2-0. Pas laat Ín de 2e helft
scoorde Marvin 3-0, en hadden ve 2 punten binnen.

LENS D2: de doeLpunten werd.en sons vel heel makkel"ijk veggegerren, Natuurlijk ïas DuinCor1
een maatJe te groot voor Jullie naar l--9 vas echt niet nodÍg geveest.

IENS D3 - nAS. Uitsla€: 2-O

D&t Je een tegenstander N00IT moet onderschatten dat bliJkt ve] weer vant voor d.e wed-
strijd stonden veel spelers naar de standenliJst te kijken en daaruit bfeek dat BAS o.pur
ten h8d uÍt 3 vedstrijd.. A1 snel vas iedereen van uening dat hèt ve1 een makkie zou
vordeni ltraar hoe anders zou.het aflopen. onze te8enstender vas één. van ale nieuvkoEers in
onze poule en veeL uisten ïe niet van hun. Voor de ved.striJd- begon verd het I'managementl
van dit tean uitgebreid met een camarapLoeg, zod.at we binnenkort het eergte elftal. van
LENS zijn met een eigen studiosport uitzending, (tussen deze haakJes: rle apparatuur tieed
het toch a'eI??) DÍrect na de aftrap was het aI raak en binnen 20 seconden vloog de ba1 bi
de tegeDstander in de touwen. Zou het toch een nakkie vorde4? Nee dus, 'want onze tegeD-
'stander kïam sterk terug en het 'íeld. voor ons knap moeiliJk. GeluJ<kÍg voor ons ma&kten z€
in tle tveed.e helft per. ongeluk nog een eigen doe.Lpnnt, zod.at de einduitslag op 2-0 kwam.
Een overvinning op het "nippiel Jonge].ui, jul-lie hadden geluk vant erg fraai voetbel werc
er niet getoond. Veel onnod.ige overtredingen eb een speLer vin6 vel heel- erg onsportief
een tegenstander op. Het is ttat de scheids (pr1na gefloten trou.íens ) een goede bui had er
er nlet tvee 'val] ons uitstuurde, Aanstaande zaterdag tegen de koploper en daD noeten jul'
Iie laten zien da.t. jullie we1 de6e1Íjk goed- kunnen voetballen.

- Cees.

IENS DIt - Groen i,lit D2

Voor d,e wedstrÍJd zeg ik het niet' zo best zitten. Tegen Groen WitrSB D2. Maar toen tle \re(
strijd 10 minuten bezig vs.s, toen vas dat weg. líant Groen Witt8 staat bovenas.n.
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Wij hadtlen noeten vinnen. Jullie ríaren heel heeL sterk en viJ moeten zo d.oor gaan.

Ju].lie leider.
LENS E1: al heel vloeg na&r Delft maar gel.ukkig varen jullie vakker. Winst net 2-5.
DSO E3 - IENS E2

0n, voor neé5en vertïok n2 naar Zoeterureer. En ds.ar is al1es mee gezegd. Maar lrs,t som.uige
chauffeurs niet rristen vas dat ,ie D1,10 en DSO had. Maar om , nin. orrer 10 stond iedereen
op het veld en honden ve beginneri. LXNS begon vanaf het begin lekJrer feI en hard te voet-
balLen. Met een.aanta]- goed.e comtinaties kreeg E2 een aaritaL goed.e Èansen. Na een klein
delkÍngsfoutje in de verdediging scoorde DSO na 10 nin. 1-0. LENS liet hun hoofdJes niet
hangen en reageerde uit een goed opgezette aanval- over l-inks ( Wictry, Revan ) waarne dg b6.r
goed verd terug geLegd op onze 'hardwerkend.e niddenvelder Sel1adin, die de ba1 net een
strak schot efverkte. Aan het einde van de eerste heLft vas er een goede individuel-e ac-
tie yan een speLer van DSO dÍe.een 6oede goal scoorcle. Met een 2-l- stantl gingen ve even
rusten. En na de rust verd. er (weer) haral voox elkadr geverkt waardoor er ïeer wat kanser
kvamen vaarvan- er eentje door onze Lange verdediger (a J-à Jonk) gescoord.l Hieïna kreeg.
LENS weer wat hoop en doordat iedereen teveel near voren ging yieLen er 1Íat gaatJes in
de verd.edÍging maar met een goed. keepentle Patrick had. LENS aLles ond.er controle. Na d.eze
Eoede !ÍedstriJd bleek dat LENS heus niet kansloos is als iedereen net en voorel-kaar werkl
(he briksem)

Don. ,

vCS E3 - IENS E3 l+-3

.In een zeer spannende wedstii,ld.,- Itret.èrg veel speelvreugde verloor LENS rnaàr nipt'rnet
[-3, De jongens vochten a]-s leeuwen én d.aard.oor kva.u.en we in,de eerste minuut al op 1-0

,. voorsprong.' Hi,erna 6ing d.e strÍJal geliJk.op. LENS wist vel, steeds een voorsprong tË hou-
'den, maar in een van de ]aatste ninuten scoorde VCS tocb nog het vinnend.e doelpunt. Jam-
ner voor ons, nsaï al met aL hebben !,e toch een heerlijke veèstïiJal gezLen.

Hans ,

HBS EI+ - IENS Ell T-7

EindeliJk gevonnen jongens en de hanÍer líaarop was heerlíJk om te zien, Vanaf het begin
volop in de aanval net de inzet van &llemaaJ- knokbe IJij voor de overiÍinning d.oor de teger
stander constant onder druk te houden. Roy dÍe aL een vedstriJal in de benen had ( ingeval--
Ien bij E5).vas daardoor goed olgevarmd, boor steetls rnaar ve'ei ee ballen van tle keeper
van ]lBS op te vangen op het middenveld en zo voortdurend de baL ins ons bezit te houd.en,
Door het gdede overspelen van allemaàL had HBS geen 6rip op de vealstrijd. A1 gauv knamen
vij op 0-3-én uaren viJ al in een overwinnings roes toen vist IIBS tegen te scoren maar
d€.ar bJ"eef het bii. De tqeed.e helft pakten lriJ de tlraad weer op en knokten, weer zoals in
de eerste helff en liepen ve uit .naar 1-? winst. Door d.oelpunten van Dogan(l+x) Zakaria
(ax) loy (fx).. ryq"-q öe.belanEriJkste lrin'st was dat Jullie èr aLleIlas,t vàor gewerkt bebber
net Soeal samens$dÍ. Ju]Iie belrijpen vel- dàt. je anders'niet met zot n 'overwiÀning uit de
bus komt. Jongens een dikke vold.oend.e voor aLlemaal en houè vast dat ïinnende gevoel dan
volgen er beslíst nog meer overvinningen. I.Iinna€,rs is ben.trot op Jurlie en ik denk tie
ouders ook' 

i 
r::..;'"- \ . ,: ,rir-r" ïi.otse':-àiaei tlun, :i.

l.' 
" 

oo j" ! -
LXNS E5: I{e]is 'Kipp zijn positie sta6,t ter discÈssie. }Iinst voof E5 zond.er'MelÍs. íees
het verslag maar eend.

Loosd.uinen^ E2 - LEÍS"85 i ,,I

Hé longens*vè hebben het vool el-kaar, 3-0 gevonnen. Uitstekënd gespeeld en: zo doorgaan,
{

Ei Herd goed'oyer gespeeld-eí'er verd goed gel_uisterè. AJ,s iedereen zo z'n best bliJft
doen hoeÍ't,'èit' 6eèn uitzónttèring te ziJn. noy je vas een bfok in het veld. en je hebt goed
je.best gqdaan.. Ik ben érg trots op Ju11ie aI1emaa}.

..1
De Doeder von Het tea.m.

LENS E6: een hele- spannende vedstrÍJd biJ LaakkvartÍer. Het ging gelijk op màar Laakkvar-
tier von net met l+-3.. ,l \. , -". i . , , ^- ii.r,'_. .,
LENS tr'1: von met 5-1 vàn DS0.- Uen feestj e- voór 

-stefan 
en 3aït, ZiJ iia,iien )arig.'Daarna ge

zellig bowlen. L,euk toch.

- l_1 -



L!jI,JS 12: deeq het nee"I erg goèd tegen BKSVIVI. lie zagen nooie aanvalfen en dceipunten.
IENS 13: vat, speelder juli-ie leuk zeg. De b&] verd goed. overgespeeld en we zagen hele
mooie doelpunten. ca zo d.oor jongens.
LENS Ii+: ock juuie deden het uitstekend.. De nieuue spelers bleken goed mee te kunnen en
Jull-ie scooïden maar liefst 5x.

ffiffi$$ffiffieffi

aanvang: 14,00 uur

terrein: RKSVl\il.

@ruAT- U @@KMtrtr ??

,f

,:,
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ffi I.Eil§NEIJUT
weekblod von de voetbolvereniging
66ste ,1ear6ang, nunmer L1,
15 oktober 1992.

LENS

Àlame8ír setrsbrb.l
LlJ.M. tbuoonhown
8íoín F.ossdoor 9l ,, ,l-
t599 GDen Hoqg , '-' .
tol.:070:3919474 "

, ..':: "f; *.,rr'
s*rËh td s6rbtan rondlg
8J. Osso.F- ' (
JooÍswUsBoot 99
954ó A D€n Hoog

rol.: 070-3998353

ï
I l

4

,'' S€ls€tlrlalt Tolo/loltor :-
G. t{eÍp€lÍDn
8uÍg.HoÍps.tEéísu.9o
9ó81 FH 

^,lonsteítol.: Ol749.ltóOt

§ponlon ltn
l. v.d. Lubbe

VlieíbooíE DoI 501
95ö4 .F Den Hooq
tol.: 070.3P53595

Srl8ldlr rst,l&g.
J. fuíoÍíF
F. D ieponbrod+iol I I'
P55l H( D€n Hoog

tat. O'1O-3977e73

sd(nFihí 5é orcfl z.!prd8! -
J.C. Horn
,r4o[s stokelooo 184ó

9541 GC Don Hoog
tel.: 070-3ó79ó87

Setrobrhrl JdrgC ;

P.ton dcn Steeo
Croplnsuoot 103
gSSl Sr' Den Hoog

tal.:070.3970154 '

§C chtk t z8stroetbd
BJ, Osse
Joo6l"ldsdoot 99
954ó « Dsn l'hog
tcl.: 070.5998353

Kontibut!bëbllng
P-ostboí*í 33ó71 I

f,obobonk ,.

t99994999

Nkoloos 8€etslo. 198' 9973 BH Voor!'ríg
tal.: 070.38óö199

TralIlE ! \. -
S€l*llo lonlbl

.9544 'C'G 
Den Hoog

tel.:070-3P15985

§otrobístt rEdsklh
B.(,J. Mrtenbug
Heng€bloon 981

Tenelnen en

Klubgebouw- 
tUnq@toloon ó00

I/AAI DE REDA}<TIE

uiterste inlevertermljn kopij:
moondog 20.ffi uur in het klubgebouw

II
rl

De coBpctitie alweer een pear veken.oud en uw
redaktie Zvalkt weer langs de vè1den. no.srstig
opzoek naar nieuv'tijes en ?ie Ír1 ras .Stui bten vi
op een iEerkwaardig lers;chiJnsel n,L..het taal-- .

gebruik op de voetbalvel.alen. ''. -'j. ..r
Het moet een s,pBrte cultuur.ziJn en toch.zo
ingeburgerd, vant ied.ereen kent,' spreekt,.
begriJpt en gebruikt het.

- Het serd eens tiJd om e.e.a. ond.er de loupe te
goan nemen en het resulta'at vas verbLuffend.

De uÍtkomst vau d.it onderzoek zel- in tHee deLen
gepubliceerd vord.en ond.er tle tÍtel:
.'TAAI.,GEBRI]IK IN EN OM HET VELD:l een verriJking vocr rle nederlandse'taal?rr

rl

. De vert?ouweliJke lnoederbuik
'' is verwisseld voo: een ledikent net kruik

Zo met zrn drieën is het even wennen
Ir{aar riJ, aIs trot6e ouders, kunnen niet ont,kennen
Dat viJ heel gelukEig zÍJn net de geboorte vaJ) onze dochter

Esmee ,

2,

2

Deze tekst ontvingen I.IiJ, niddel-s een geboortekaertJ e , van Di
die vorig seizoen onze C jeugd onder zÍJn hoede had en thans
fe.riciteren vi.j sanién net zÍJn vrouv, Van harte met de geboor
degene die Dick en Mcnica een kaartJe yilten sturen volgt hie
lt7 , 256r.Íx Den llaag.

ck en Monica
jeugdtrainer
te v&n hun d
r hun ad.res:

." 8edactie.\.

Ilooning. Dick,
is biJ H.B.S.,

ochter, Yoor
Acaciastraat

'rl, i T'

Buiten de uensen d.ie yofige veek reetls vermel-d verden in deze lubiek,
moeteh viJ heLaas deze veek de 1ÍJst met één nean uitbreiden, ir.l-. Edwin
Knijff. EduÍn liep afgelopen zondag tijdens LENS lr - BMT 3 een zvare
enkelblessure op, EahrÍn 'vanaf d.eze plaats, het allerbeste en sterkte. '

Rerlactie.

vanuit Mi.ani, Florida, u.s.A., laat osr.:er v/d Laar en ziJn rieve Linda ons veten 6at zíj
een fantastische vakontÍe hetben, net .,reel zon en weÍnig voetbal-.
Heb opnÍeuu Íngebruik nemen van onze'llchtkrart werd. enthuisiast ontvangen en..,..,.daarbreef het bij. veel toezeggingen uerdeh gedaaD, veinige ontvs.ngen. vreeid eigenrijk, wantve zijn toch rnet z'n a}r-en d.,rk bezÍg gm LErrs biJ een breder pribriek te promoten.

-1,-
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ons ter beschíkking staat d.iènt eangevend. te vorden; . zo ook dat. van de

lichtkiant l!
-{ § .,

lit
Een unieke kans van L.,ENS te Prouoten verd. ons wef, oP initiatief van deJJi.3 ge-!oden ;dgo.l,-'

ll
de HVB-tés a,men- met d.e' -tnó's. ttèt-eàeit-hiérbiJ :o ' liet':iiÍógra$nd rrne bal' Is -rond I'looieï,
kèn het haast niet en nanens de redaktie lrensen ,v-iJ speLers: en begeleÍaers weel PIezteT - -.,

toe t Èeerl ihf'è'r vihaeï. tij de :Jul<o dldqllnel. :
j

;,I\

€ + ) Er(-f@@,
i.]. zondag, bij de'vedstriJd RKSVI{ - Í,EIS, vonden viJ Guid.o HaLleen bleid om de punten

te geven en on onderstaand verslag te meken. Guido behoeft eigenl-iJh Seen nadeÏe intro-
auclie. Na een Jarenlan6e 'tcarrÍërerr afs een niet onvertliersteliJke baltegenhouder, -vaar
tro.,rrouna a)-tiJtl nel 'vai" bitr pI8.&tsvond. is hiJ een zeer trouwe supporter van LENS 1. HiJ

is al-tiJd te iinden achter hét doel van de "vijand.tr tiJdens de rÍedstriid. Na de vedstriJd
meestal het dichtst bij de tap, Kortom een echt LEI'lS-i.iè. Guido bedankt voor ale nede{er-
king.

Glf,@ €vanom @nle,n Hommissio
Kontaktpersoon: Bené v.d. Steen, teleÍoon: 345.54.34

BKSWÍACIíUTUS . I,ENS .

Met genende gevoel-ens gingen we bij de l4onsters op bezoek. voor aanvB.Ílg van de competitie
rj,epàn ziJ zichzeLf tot favoriet uit, Na, minuten schrok IiENS wakker van ale eerste teger
treffei. Van tle weer oustuit vas het binnen I ninuut veer geIÍjk, toen Pete} Klomp een

atelilet de doel.man won en de baf uit een onmogeliJke hoek in het doel rofde. Verder was ',-'i

het niét best Ín'de e'erste heIft. Pa.rtiJen gingen EeliJk op, ook vat betreÍ'b de kensen" r

Dé Ae helft:vas-.edn stuk s,antrekkeliJ ker; L,5NS schiep zichzelf een aardiee reeks kansen.
Een,goeàe 1-Z koBbinatie tussen Marco EndlÍch en MarËo Immers 1íerd door de laatste keurÍ6 '
afgeiond (1-Z). 3.K.S,,V.M. ging op zoek n&ar d.e gellikmeker en zette LENS behoorliJk onde

aiux. gan de'-tjndere kEnt ontstond achlier regebatig ruirnte voor een tegentreffer ' I{et
lukte èqhter niet de.1(a!sen te benutten. In de 2Ïe minuut scÓorae n.K.s.v.M, 2-2 uit een

stiafschotri na een ovèrtrèAing :.n het beruchte gebied, Na afloop konden ve net clit punt
neer tevréden ziJn dan vorigé veek tegen Quick StePs, Merkbaa'r is het tekort aan echte
Links-beners in bet team. Dit kost soms tempo en funesse, rnaar ik heb gehoord, dat RÍchBl
van der Hoek eras,n komt. Misschien kuJnen ve den toch nog die Le leriode-titel pakken aIE

DSo tenminste vi1 meewerken door een punt te veïslelen. I,l8.t de spelers beoordeling betrel
geef ik gemiddeld een ruim vold.oende voor (le getoonde inzet.

Guido Halleen.

Klaver,i assen /Jokeren

Ter l{erinnering op 11 d.ecenber en LB decerrber }roïd.t er veer geklaverJasd en geJokerd.
Vo.r dieg."e dte de Enquette formulieren gemist, bebben er liggen inschriJ fforairil,ieren
Dchter de bar. Vul ze in en maak er alleuaal een pear Sezelfige aYonden van. l:'

Jan Harn/ Jos Uitting.

31kl uitl{e11,



Vcrn ,Het Bes[uur
!FFI!IEE!:'','..
Nleuve ledën. I

3100
3101_

3102
3103
31ol+
3105
tel :

3106
3I07
3108
3109
311-0
3111-
311,2
3113
311I
3115
I JJ.b
3]17
3r.18

3119
3120.
3121
?'14.)

J.'Ilayen, F, 02-u.-L986, Hertenrade à3ll, 2rl+l+ ES Den HaaE,-aer. 367 6799
N. Tokta:uisogluj B, 0r-02-L9ï8, MerÍedestra€it l+r, 25L5 IP Den Haag, tel: 383381+2
§.t'1. lziràr, Sezo; 30-11--1962, ootnarsuÍstraat 118, 25Ul- cE Den Ha&g
t'1. t<alirt, Sdzo, OB-0?-1952, Wouveruranstraat tS\, Z5Z5 KW Den Haag, tel: 38895\,
K. Ktitu,.sezo, 23-05-1963, suze Robert eonstraat' 6, 2526 1,lT Den Haag
M.A.H. Bénbduchta, sezo, o6-02-a953, Mel1s stokeraan 3105, 25b1. GJ Den llaag,
36't305\ .,
M, ilauadni, Sezo, 0L-10-1951, v. ost€.destraat 20\, 2526 QJ Den Haag
H. Yahdih, Sezö ,;0r-0?-L9r8, Oudé Haag,íeg \25, 2552 GC Den HAa8, tel: 3236\6)+ -

A, Elnhaudi, sezo, 08-09-19!8, Schoepl,aan 235, 25L6 I{J Den Haag
A. Zouine, Sezo, 2[-03-1958, Hooftskade 93, 2526 KB Den Haag
S. Sl-inarre, Sezo, 2!-01-191+3, Het 0ord 10b, 251{l+ TP Den Haag, tet: 329999\
A. Ezzaki, Sezo, 22-02-L955, JY Sourgondialaan 131h, 2722 W Zoeterneer
S. El,Jaouhari, Sezo, 2B-09-t9rB, Capadosestraat 76, 2523 AG Den Haag, tel,: 3361579
K. Klrarmar, Sezo, 15-01+-195!, Neptunusstraat 9, 2586 cP Den Haag, teI: 3520210
o. Meghachi, sezo, u.-08-1959, Schedeihoek§haven \72.- 25!L ES Den Haag, tetz 363959,
D. TahiÏi, Sezo, Or:01-19rlr 

''-stuustraat 331+, 25:.6 ÍY Den HBeg
L. Berkian Sezo, 18-03-194?, Stuvstïael" ?-63c, 2516 ÍG Den l{aeg, tel: 3621+681+.
M,H.' Hsfdi, Sezo, 01-02-1951+, Diamanthórst tl,ll., 259? cc Den Haag, tel: 3LTB?!6
H.J.I'. ter Lintlen, Leitler, 214-OL-1962, WeÍmarstraat TJ, 2562 GS Den Haag,
3616143
A.A.. Cöban, B, 2o-ol--19T7., Houèkgeeetitraat 28, 2525 W Den Ilaeg
M, de Groot, Br 09-03-i978 ,' Daguerrestrao.t 15, 2561 TM Den Haag, tel: 361+1612
S, Iouali, F, 0À-0r-1986, Band.veen 269; 25\\ nL Den Haag
C.J. A1ting, NSË, 22-05-1951, Uddelstraat 137, 2573 \z Deu Haag, tel: 38998?r.

i' , ;-,
Adres rr1.i zigÍlg:
1690 L.P. EnèIich wortlt Steurentlal 2, 2553 PN Den Haag, teI: 39??317' 2221+ It. l,Íahleu vorttt ïiLletrrèB.dveg 22, 2132 AD Den Heeg
2389 J
272\ P
1107 M

.}Iop,voItltKÍhgo1iveIeiIantl113'25,1{sDenHaag

.J.M. IIop word.t KÍng- Ol-ivereilend 113, 2551 JS Den Haag

.W. Koe]erry'wordt Louis Davidsstraat 1TB, 2551 !Z Den llaag, tel: 3913502.

,

,
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Afvoeren als Lid:
. de 8oo
. Meriani
. Meeuvisse;

301-
131
2l+lr

7D
08
TB

.i )'.

Velkon LENS I
Zoal,s een opl-ettende Lezer onder u al opgeval-J-en is hebben we op zondag een kompLeet

LENS zuLlen vo1gen.,, -

nieuv.elÍ'ba}-ertij. I'1.a11 liefst 16_mgnge.n, alle.n afkonstig uit het.prachtige Marokko, kw{
men zich in één keer biJ ons.aaruelden. Afgelopen zondag honAen ziJ al de wei ln. Ilel,Èas
ueril ruÍr verloren van àe oude gàrde van qitctr maar hèt vertoonde Ëpe1 tegen deze sterke

. tegenstand.er bledt hoop voor de toekoE6U. Eén ding iB in íeder geval èuÍde1ÍJk aanvezig
in ait tee.rn, h.1. "un 

fàntestisebe tebm.geèst en een hbdp gezell-igheld. IiiJ vensen Jul1Íe
heel veel plezier bij LINS en hopen èat er'nog veel- gezÀI1ige zondagen voor Jullie op

Het Sestuur.

cLub van.l--oo CIub van ]00 .. CLub van.100 . CIub van 100 Ctub van L00 club van 1oo

Nu aL tien kfeine slonEor6

Reeds voor ?e: actÍe.officlëel Í6 6estart,.heb.Ík e] tien leden kunnen inschriJven. Sinner
''kort ga Ík u niondeLÍng en/of èchrifbeltjk benaderen oE tot een lÍdnaatschap van rrDe club

van -100rr te'konen. Door de eerste Ëpontane reaktÍés vord Ík gesterkt ln miJn mening, dat
'. bij IENS zo Íet,s ook levensvatbeer Ís. I

-J-



Uv getd vordt 6oed besteed aan o,a. het verbeteren van onze a.kkornodatie, d.ie toor ons
all-èn het vertii;f in nei cfutiruis.enlrond de ve1den comfortabeLer zaI'mà-ker:,.., vorige veek
noemde ik ons clubhuis tv tveede tlíui s en rlat tleed ik zond.er vats èentinent. Hei is t'oéh
een feit, dat u vele uurtjes op ons terrein doorbrengt. U kunt ongeva.pend. en zontler he}[
op het hoofd een IeÈker potje voetbal (LENS scoorde a1 13 keer) homen bekiJken. U ku.r.rt-
zonder gevear vrou'w en kiDd neenemen en uv clubgenoteÉ ontmoeten. In het anateurvoetbaL
en zeker bij IENS vord.en geen vl-8ggen verbrand, vl4deD geen veehtpartijen plaats en vorde
geen hekken gesiloopt. GeLukkÍg voralen tle enoties l-outer opgeroepen d.oor goede of slechte
akties van onze spelers. IENS - Quick Steps en Barcelona - ALbecete geven &an tlat in voet
baI al.Les kan, Daaraon verbind ik ale hoop, dat biJ LENS ook alles ko,n en roep ik u op lid
te worden ven t'De club van honderdrr. líe rilIèn au.emaal ?,o gtaag ontsnappen aan d.e grauwe
middelnaat. Dat gaen ve bes.Iist doen, maar eerst moeten we qua akkormodatie al-Ies kunnen
bieden o aantrekkeJ-ijk te blijven voor de jeugd. Ik ga u nog d.eze ma3nd benaderen en Ík
hoop, dat u mij niet in de kou laat staan. Het is me een genoegen troor LENS te kn-oklen,
Eaaï rnet uv hulp is dat een stuk pleziexiger.

Uv sponsor-contactnan : John van der Lubbe,
&rz 2323525.

Club van l-00 Club van 100 CLub van l-00 Club van 100 Club van 100 CIub van 100

run

DE KLUB VAN LUB
:

Het vas een enthousiast verhaal set een d.roevige inslag, dot .Iohn van der Lubbe, onze
nieur+e sponsorl-opeÏ, vorige ueek schïeef. Enthouslast i{è6 ziJn pleidooi om IENS te helpen
net het otrÈoog stoten in de vaart der voLkeren. Het droevige zat rem in de staart van zi.J
yerhaat. Daaruit bfeek, dat de K-Iub van Lub slechts één trouve aanhanger heeft. Volgens .
velingelichte broh heeft John die Lanhanger aI jaren. John voeft zich vat eenz&aJn, n&ar
niet all"een, vant de KIub van LENS telt 600 l-eden en v&n hen vil hiJ er 100 bereid viuden
{ie zÍch voor 100 pÍek aàns}uiten oin zo'samen een l<Iub ban 5 10.000 te vormen. Met det be.
drag kan het bestuur d.e nagestr,eefde kvaliteit van de gehele klub dichterbij brengen.
Lengs de liJn heb ih eens l-open piekeren over d.e klraliteiten die verbeterd. zoutlen kunnen
lrorden, DaarbiJ laat ik de kvoliteit Ín het veld buiten beschouwing, vant daarvoor hebben
ve Maarten Rog,
- Een el-ektronisch scoreboz'd., zodat kinderachtige scheídsrechters niet neer in de ver.Iei-

ding vorden gebrs.cht onze enthousiaste Jèugdige seorebord-bedienaars achter.het hek te
sturen ,

- Een verstaanbare LuidsprekerinstalLatie met ook een luid.spreker op de tribune, zodat
onze hardhorenden ook de rust- eu eÍndstantlen kunnen vernemen en muziek ook als uuziek
in d.e oren klinkt.

- Xen koeLkest 1n de voormalige ad:ninÍ strat iekamer , zodat het aanwezige vaste-koppel vete
ranen hun standjes voortaen onder het genot van een drankje kunne maken.

- Een door een kuustenaar ontvorpeà bokaal als vi.sseLtïofee voor het JaarliJks voor aan-
vang konpetitie te oïganiseren Europese toerhooÍ van de amateurgiganten , de Europacup
voor Anateurs. (net LENS a1s organisator en vaste deeLnemer)',

- Een maaimachine voor ale gemeente, zodat de spelels hun spel kunnen spelen àonder te vor.
den afgeLeid omdat het gras.twee kontJes hoog ià.

- Eerr barkeeper-autoua&t , die niet kan verzuÍpen.
- Een sei zoen-abonnement op de Xaggende Manne vool. hevige inval-beurten. '
Korton, ale KIub van l,rrb opent geheeJ- nieuve perspectieven en brengt IENS in d.e Zevend.e
Hemel. A1s hiJ door cle ballolr&ge komt, dan heet het volgenèe nieuïe LÍd
Gij s langsdeliJn.

i

'rGesIaagd"

Zos.ls U waarschiJnl-iJk niet veet, naar bij LENS heeft er in de afgelopen tijd een cursus
gedraaid. En vel" een 3 daagse cursus voor rr Clubscheid srechterrr . 0p naandag 12 oktober L99Í
vas de l-aatste avond o.L,v. d.e heer Simon van Aken., vsn de Haagse Sch'e irtsrechtersverenigÍn1
Het doet ons een biJzondere duegd daf LENS .thans Ís vexrÍjkt met. negen gealÍploneeide club.
schei dsrechters ' 

-,*- 
.



Na een pittig eksamen waarbij ietlere deelnener de test glansrijk doorstond verde door
Simon van Aken'. aan de vofÈende LXNSledén het certificaat overhandigd: Rob Bon, Eans Ruy-
ters, Fred Schuuruan, Arnold v/d. Donck, Hens Haged.oorn, Leo v/d Ve1de, Harry ter LÍnden,
Gerard Goosen en l,lartin Reuver. Mannen proficiat en heel veel- sukses bii Jull-ie wedstrij.
den' 

Beaactie,

JonE LENS - Den Iaqg L?nqeLjlj Ee j ettgl!

Vorige veek Woensd.ag speelde LEI,IS onaler de 23 Jaar de tveed.e wedstriJd va.n eer serie tegr
landel"ijke jeugdelftsllen. DitBaat vas AI0 Den llaag te gast én ook dit jeugdige bolverk
verd evenafs Xxcelsior enkele weken ervoór, op een nederLaag getràkteerd. De redstriJd
uas buitengevoon aantrekkelijk met vooraL in de eerste helft van LENSziJde zeer goed voei.
bal. Tegen de verhouding 1n kva.rn Den Haeg aI snel op een 0-2 voorsprong. Het,verd- 0-1
door een foutje in de verd.ediging en 0-2 d.oor een strafschop, na een nood.ingreep rran Don
Heins. Toen k!Ían d.e jewdige IENS machíne pas echt op gang. Marco Xntllich pegel<le na 20
minuten spelen de aansluiting binnen en even l-ater vas het geliJk. Marco verd de vrije "ruinte ingestuurd en schoot LENS fraai langsziJ Den Haag, 2-2, ln tle fase l-ieten de Jeug.
dige L.,ENS-ers uitstekend voetbal zien. Met razendsnel uitgevoerde combinatles verd.en d.e
gasten van het kastje naar de nuur gestuu"d. Dat verd vLak voor rust terecht bel-oond met
een treffer van Maurice Schuwman, die een fout van de doelman geDad.el-oos afstïafte. Na
d.e pauze een onverninderè fel en offensief LENS, vat e} spoedig !Íederon een aloelpunt op-
leverde. Marco End-l-ich schoot onhoudbsar zijn derde treffer binnen. En het tloefpunten-
festijn uas d.aarnee nog niet beëindigd. Eerst uas het Den Haag, dat de spanning in dc
prina wedstrijd terugbracht. Het tempo zekte vat en Den Heag profiteerde onmiddel-1jk dooj
de geIÍjhnaker aan te tekenen. Da.t Ieek ook de einduitsfag te lÍorden, maar de onverzette.
fi.jke HenkÍe van )íanrooy dacht daay ande]' over. Tien niDuten voor tiJd sLingerd.e hiJ zic)
d,oor d.e vanhopig ingrijpende Den Has,g defensie en schoot hij o.L gliJdend LENS naaï.d.e dil
verdiende overwinning, A1 met a1 een heerliJke pot voetbaL, vaarbiJ ve hebben kurnen ge-
nieten van het aanstormende tal-ent. !íie de Jeugal heeft, heeft de......,. J.uistl Jarflxer,
dat }Íans Verhey van Den Hsag (en ex-LENS) in tle tweede he1ft, ne een onschul-dig luchtduq:
het velal [oeÉt ruimen en sfgevoerd uoest vortlen naar het zieken]ruis. Jamner waè het ooki
dat ondanks herhaal,de verzoeken van het bestuur, toch allerfei autors geparkeertl stonde!
op bet terrein, vaard.oor d.e ziekenvagen nBuvelíJks toega.ng had no,ar de kLeedkaners. He i
vragen dat niet voor ni-ets en rekenen nu ook echt op ieders mecleverkingl De vol,gcnde teg,
stander'van Jong I,ENS is Feyenoord. De jeugdige top van Ned.erLand tegen de jeugdige Top
ven LENS. De noeite vaarè zou Je zo zeggen. \.le houden U op de hoogte. lij LENS is het écl ,

veel beter !
Fïans van DiJk.

P.s. De lredstrijd tegen !'eyenóord is verschoven naar 2l+ november om 19.30 uur. Yerder
speelt tlit elftal nog op B december uit tegen ADO t/rn 23 jaar. Voor eind. oktober en/of
medio novenber zoeEen ve nog een tegenstander, .

Selfi@ S€NIOB€N zondcrg
Uítslacen van het afgdlopen week(end)
DWo 2
LENS T
RKSVM 1
RVC 2
Celeritas 3
TENS 4 .

IENS 
'Westlandia 17

Tonegido 13
IENS 8

- LENS 2

- TAP Taxi
- IJENS 1
- I,ENS 2

- ],ENS 3
- BMT.3
- NKDEO 6
- LENS 6
- I,ENS 7
- Quick 1\

h-3
b-!
2-2

3-7
o-,
2-7
6-z
7-L
t-6



Zon 18 oktober
1 .00

W.NR e scheiAsrechter veItI
uur
uLr
uur
uur

uur
uur
uur

I,ENS 1
Hernes DVS
llestlandia
LENS )+ *
I.,ENS 

'TENS 6
I,E}TS ?
LMIS B

RVC 1 - LEIIS 1
IENS 2 - IT.M.S.H. 2
Groen Witr58 2- IJENS 3
IENS l+ - Kranenburg 3
IENS 5 - Wippolder 5
Tonegido 9 - LENS 6
CelerÍtas B, - IENS ?
l,lvsh - -IENSB ,

te1

W. C.J, vd.. Heln
P; val. l.IoU

H.H.J. van Veen
P. den BreeJen
A,C. Beyersbergen

vr.
1o7\/621
3077 /55t+
3t13/56t+
3fi6/568
3230/622
3326/6\9
331+0/681

3673673
3897t76
3b6roBB
01891-1ïg[3
36015h, b.e.s. J.
398ei97, b.e.e. N.

DeLfie 1
LIlts 2
LENS 3
Westlantlia B
vriJ
WestLandia l-9
IENS B

TENS 7".

L03olr32
tog't /621

v'r.
vr,

1
10. 30
11. 30
11.00

13. 00
. 11.00
l-l-, 00

2
1? n,n.

n.n.

n.n.
n. n.
D.n.

yr
vr
vr

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

J

2
2
2

Aanspreekpuat Selo lQ ok'!q!qf: Wflfe4 vq. Lind.e4

* LENS l+: Bardienst M
Dinstlag 20 oktobe!!! l !
19.30 uur DWO 1

Zondag 2, oktober

. LENS ].

íI. oo
t L.00
12. 00
13. 00
l_l_ , 00
L0,00
10.00
09.09

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

I

2/3
2/3

J,ENS
LENS
EENS
LENS
I,ENS
I,-ENS

OPSTELTLINGEN: a1s vorige rÍeek.

AjqqcLlijïen :

3 : Jans Heins
l+ : Ered v. KnÍJ ff
5 : Wil HeÍjnen
6 : Gerard Duivesteijn
7 : René Keus
ö : lJ. .Bar.l{ra

I,IGGING TERRE]NEN:

teI:
tel:
tel:
te1:

Pronk, tel:
Hafdi, tel:

3522706
3L.rB?l+6.

Bi.l problemen: Kontakt Iersoon Ben Osse, tel: 3298313, VrÍJdagavond 19.00 tot 2O.OO uxr.

Hemes DVS
ïlestla,IIdia

- Sportpark Harga, Schieds.u lÍoord.
- Sportpark De Hoge Bomen, Galgweg, Naald.wiJk.

H.H. l,eiders g.q, aanvoerders:
S.V.P. DoelpuntenBakers op achterkant vedstriJ dfornulier VEF!4EI,DEN ! M t I

RYC 2 - LENS 2 en vie en vat zien 1re...,,...?
LENS boek

d [oek
te.Ín BiJsuiJk.haar tweede coopetitie zege. Met lde r.ieer teruggekee;ae' Éictràre
in d.e geled.ereB, speelde IENS een prirDe wed,strÍjd. Vooral vcior d.e rust'verd'-ér

bij vlagen uitstekend. gevoetbaltl. RVC nen ne 10 minuteu spelen de leiding, I[Ear onze
reserves antwoordd.en onniddelÍJk met een vondermooie kopbal yan Hans Kooyenga, l--l-, Een
goed genomen corner L'erÖ na ongeveer een haff uur spelen tloor Johnny Mans\'eLd d.oeltref-
fend afgerond.. Hierna ontstonden er nog een handvol uitgespeelde nogeliJkheden, naar met
neme John van Tol had Seen geluk net d.e afwerkÍng, nen van de veinige akties ver 8VC veral
voor rust 1íe] benut, 2-2. Direkt na d.e thee bLeef IENS het BiJsviJkse doel ond.er vuur
nemen. Een (lirekte vriJe trap verd. tloor Jumlfly Speans vol effect binnen geschoten, 2-3.
Eierna trok nVC met nan en macht ten aanval, naar LENS weigerde te capituleren en ns.m zo
dik verÖlend de fel- begeerde punten mee naar huis. BelangrÍjkBte conclusie: E'r stond een
sterk Senotiveerd eLftal binnen d.e liJnen. Gelraa,t verd. er all-een in positieve zin. Geen
zínloze overtred.lngen ' Goed. voetbaf met een gezonde d.osis vechtlust, zeker ook biJ onze
Jeugdige rtved.etJes". Zó voetbalLend. zuLlen Ireer successen zeker voLgen.

6

FraDs yan Dijk.



Celeritas 3 - I,TNS 3

Met el-f spelerB + een Jeugdspel-er van A1 (beilankt WÍIlian Lut ) togen wíJ íaar Celerites
vöor de eèrste uitwedstriJd van LENS 3, Eet verd tevens de eerste ned.erl-aag voor L,ENS 3.
Celeritas 3 beschikt over een techniBch sterk tesl!. l.laar onze Jongens va.naf het begin het
zeer moeil-ijk mee hadd.en, At kort na het begin k}Íaren onze, zeel sportieve, tegenstander
middóIs .eenlmooie 'ipass'! van é6n va.n onze Jongens.'op een 1-o voorslronS. Hierdoor groeide

kenneliJ k -h€t 'zeLlyertrouven van Celeritas, wànt uenig- persoonl-iJk iluel-, 'yoor&I op het
Eidqenv;Íd,' vèia -tióoii hen. geÍonnen.'Ddardoor kwam onze verdedigÍng onder- zvare tlruk ' NÉ.

een'kriàrtiÉr -slelen-r+erd het'Ae.D ook 2-0, vici eén'fraai uÍtgebpeelde aktie van de Celeri-
tas voorw&artsen. Hierna kreeg LENS wa.t neer grÍp op. het spel van Celeritas' ï&t resuL-
teerale in een aantirl kansjes. Helaas Patrj-ck Hitzert stond nog niet op scherp. Io8í§ch
ook, het }Ías zijn eerste wedstriJd v€,n clit seizoen na een kaakoperatie. zoalé het tlan zo
ya&k ge8,t Ín d.e voetlalLerii vond ook nu pleBts. Dus.in plaats van 2-l verd het 3-0 en da

alles nog in de eerste helfi. oe 2e helft werd er nog' hs.rder geverkt. door LII{S en zor'raer

werd. er een veldoyenÍicht geschapen. Er kwa.men wederón kansen d.och'niet verzilverd. Eén'
minuut voor tiJd scoorde Ito Bernadina 3-1, wat tevens de einduitslag. verd, .: ..

. Js,n Heins '

7: <>LJrÍ-rctcr I
LEN

Afgelopen vrÍJdag speelden ve vrÍendschappelíJ k tegen Tap Tex ' Noodgeèlron6en (zondag se-
Ie;tie; training stiook) verd d.e wed.stiiJd een half uur ultgestel-d. Scheids. Jan Laners
kon dus om t 20.00 uur fluiten voor de &ftrep van va,t een zeer intereE§onte wedstriJd

^ ging worclen. LEN6'f kwa.m soepel op een l+-0 .'óo""p"o.tg. (Doelpunten G. Multler, _F. vd. Lat
- à* àn een juveeltJe van tle spits). Toen kwam Tep Tax op 6chot. Onze achterhoede verd i

flink ondei diuk iezet, vat resulteerde in een-\-2 ruststand. In tle rust lrerd afgesproker

" ds,t we de tteede helft een half uu.ï zouden spelen. \.1é werden weer fllnk onder druk geze'b

door Tap Tex, dat er mear nÍet in sleagde de vele opgelegde kansen van de ons alLen zeer
bekende L. 'tniet neer zo iesofuut" vd.:Serg (gebrek aan {edstriJd ritme), legde Tap Tax

gastspel-er_ J. Sbereue de bal op een unieke'nanier in de kruisÍng. Ds,arna kreeg Ta,p Tax nc

eeu zeer verdiendè strefschop, zocla.t de uitslag een terechte li-l+ serd.' TiJdens de vetl-
strijd heblen Inge vd, Ber6, Nél Laners en Mévrouv de Rootle hard geverkt OD voor de rnoege -

streàen sporters een heerliJke vis/saté traaltiJd te vexzorgen. Datr dit tot in de punties
verzorgd ias, varén a1le aanvezigen het over eens. Ik denk ook, dat iedereen het.net ue

eens ii ats ir_zèg dat het een zeer gesl,aagde avon6 was, Graag vil- Íh IgLIgï heel erg be

danken voor huÉ bi,l Orage in de gezelIÍgheid, spoltivÍteitr eE fast but not least hun niet
gexÍnge financiëIe' bÍJàrage, Verder Ger Mulder betlankt,voor de saté, Dhr' va. SteeD be-
àalkt-voor de satésaui. IÍarcel Keus bedankt voor de vis en nE,tuurliJk Inge vd. Berg' Nel
LarEers en mevrouv de Roode bedankt voor de verzorgiDg, Met deze drie als Sastvrouven is
elke avond een geslaagde. Tot elot de vedstriJd van afgelope-n zondag' Ín het afgelopen
seizoen ver.Ioren Leeds Unitetl 5x, Barcelona hx, Stuttgart \x en Club Br.ugge \x. Ze verder
weL kanpioen. Wi; t eUlen nu 2x verLoren, dus we hebben nog alle kans. Ik heb Ronalè vd.
Boogaerd nog nooít zo goeal zien voetballen als sfgelopen zondag. HiJ was de. absolute uit'
blinkerl!l O ja.,',.'.De seizoenkaarten lopen goetl.

p.s. Hé Muppet face, Ín de ttrukte zagen ve Je niet staan, maar aIs iÍi Je bekend roaakt '
maken viJ het goed met je. ..

BeuÉ Keus' f .- -

LENS ournaal ? deel 5

rfngezonden etu-k t

A1hoeve] d.irect na Jullie rÍedstriJd tegen Mara.thon er biJ nii een lichte teleurstel-ling
overheerste, neen ik Ju}lie theus niets meer kwa1iJk. De teLeurstelling vas niet zo zeer
d.e uitslag,.riLs wel het feit dat ik: A de enige toeschouwer vas die zich, na Juflie op-
roep, had beschilderd in blauv/wit en B dat hiemand de moeite naE om mii na de wedstriid
te begroeten. Ik ben dan ook direct nE. èie H'etlstrijd naar huis gegaan en aldaar begreep
ik het veI. Ju}lie Éadden het te druk net de ven,erking van tle uitsLag 2-10. Vanclaar dat
juEie mij niet zagen zitten (Iees: staan). 

:

-'t -



Maar jongens een bel-oning hoeft niet hoor.
een beloning oP zich.
Ns.a.r + ad-res bi j de realactie bekend.

Ju11ie fabelachtÍg spel is voor nij s,lfeen eL
tDe nuppet-face" .

Lcrngs c)e =port@n \./crn de ZIY\ ladder

UitsLagen van het afgelopen veek( end )
DHL 1.

SEV 5
LETS 1
LENS 2

0-1
u-b

Zaterda oktober
1 ,00 uur Texas DHB l- - LENS 1

Woensdag 21 oktober
19 . 30 uuÍ L.,ENS 2

Zaterdag 21+ oktoler
- Seheveningen l

I,I. NB ule scheid.srechter
vr.

yr H. Pronk

Bor .rt'
. de Vries

I

1 veld

2

:.[.30 uuir,Étl
11.)+5 uur ],EN

S1
s2

- Bohenen I
- Vit. Del.ft ?

UitsLag en van de afgelolen veken
KiJka1uin 1 - I,ENS L L-5 rectificatie!!!ll

klssse zaal

1019/00à
Lo6o lotz

J.
J.H 2/3

IÏGGING TEBBEÏNEN:
Texas DHB - WijndaeLerweg TL (ockeoburgh ) .

OPSTEIIINGXN: vorden door de trainer vas tgesteLd.

EventueeL afmeld.en bij John Boerema, íe7: 3977273,

D.H.I,. - I.ENS

Zaterd.agr.iddag L0 oktober, 1L.00 uur, vo]op zon, prachtig veltl, overstekende zweefvl-ieg- '
tuigen, zelfs enkele supporters gesigna.leerd, pJ-us een genotiveerd team dat er zin in ha(
Wat kon er nog nis gaan??? En daar had Don John ons nu voor gevaarschuvd., n.1. de tegen-
Stander. Een stug teaJtr, vol karakter dat vest besloten vas on punten te pakken. De eerstr-
twintig ninuten'w&ren dan ook zeer moeil-ijk, ve ïaren op zoek naar het Juiste antvoord e)

liepen vat chaotisch d.oor elkaar. Naarmate de vedstriJd vorderde kregen ve neer grip op
het spe1, de Leatste I0 ninuten varen zeLfs goed voor een behoorlijk veldoverlricht met
enige ks.nsen! nuststanè 0-0. In de rust werden d.e zeilen extra bijgezet en het beLang val
de tn'ee puuten nog eens benad.ruht, De t''Íeecle helft begon dan ook net een oflfensief Yan
IENS ziJde vat resulteerde in een doeLpunt gescoord door Jaco. Hierop voLgde nog vefe kal
sen vaarbiJ de stand zeker tot 0-3, 0-\ uitgebouwtl had moeten !Íorden. Helaas bJ.eef de 0-:
op het scorebord staan'waaïo! ue bet zeffs in de laatste 5 minuten nog onnodig moeilÍJk
kregen. De stantl bleef dus 0-1. De belangrijkste concLusids d.ie je hÍeruit kunt treffen
zi jn:
* d.e eerste uit overwinning
x eerste mBa]. de 0 achter vestgeboualen
* aansluitj.ng bij de SUBTOP! ! l !

Het team {ordt per vedstriJd een steeds }eter geheef waarbiJ de tesrorspirit hoog in het
vaandel st&at en het voetba.l per wedstrijat iets beter gaat. (we zijn er overigens nog Lal
nlet). over t$ee weken de belangriJke vedstrijd tegen BoHB4EN. AIs 'we hier 2 punten pak-
ken dan belooft ondergetekende dat er bubbe.Is zullen vloeien! I t

Bert i'BubbLe" de 3oer.ffi
VriJdas 76-10-92 scheidsrechter
à0, b, uur rxiréi r
Dinsdag 20-L0-92
20 . 30 uur L.,ENS 1
21".15 uur LENS 2
22.00 uur LENS 3

- LI"NS 1

- Langezas.l l-
- nAvA 3
- BAVA \

3A 0ranJeplein J. Vermeer

3A
R1B
R2B

H. Angin
iI.14, Boxhoorn
H. AngÍn

B

Houtrust
Houtrust
Houtrust

iffi-íÉfr



Yri,l dae 30-10- kilas s e za.al scheid.srechter
20.30 uur SemPer Altius l+ - LENS 3 828

R1B
De Schilp
De SchiLp

C. Koch
J, Verneer21.15 uur Semper Altius 2 - LENS 2

ï.,iÀeing sporthallen :
OranJeplein , -- Slicherstraat l-L,

AAVOEHDERS; s.v. P. uitslagen doo

Den Ilaa6, te1: 3800911. : '

rgeven aan Ben Osse, tel: 3298353.

trrlÍ@
,al

VAN HET JËUGDFRONT algemeen kontaktpersoon:
Paul v.d. Steen, Chopinstraat í03, 2551 SV Den Haag te1,397.0í.54

. Bij geen gehoor: Amold v.d. Donck,. tel 397.65.32

I.Iedstri.l dprogr&EEa' A-3-C-D-X en F .1eusd.

Afbel-Ien voor onderstaende vedstriJden aIleen biJ Paul- vd. Steen (39T015\) \
zo snel- EogeLiJk doch.uiterliJk de dag voor de wedstrÍJd voor 19.00 uur. BiJ geen
gehoor beIlen naar Arnolà vd' Donck (397 6532). In uiterste uood'nog op de dag zelf
beIlen naar LENS (366131\) biJ ienard van de J eugdkonmissie.

Xlfta1 daturl aanvans tegenstand.er uit/thuis terrein/veld 6am. k. tens

A1

A2
B1

B2
c1

JÍ
l_9
L'l
-L{
'to

t7
t7
t9
LT
17
u
a1

17
l-T
]-'(
t'l
20
J-l
20
L'(
2L
t7'2L
t7
2L.u
2t
t7
'to

t7
L9, 1.f

okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
o1!t
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt

19 okt
]T okt '
19 okt

r-)+. oo
1l+.30
19.00
]-2.30
11.30
u.30
11.00

9. 30
LL.00
16..30
12, 30
9.30

10,30

r"2,30
r0. 00
12.30
10 .00
12.30
t2.00
12. 30
]0. 00
]2.30
12.00
12,30
11 .00
12.30
12 .00
12.30'10.oo

12.30
f2.00
12.30

19. 00 (cDS )
13, 15 (Ve10 )
13.30
r-8.00
12 .00
L0.L5(auto)
L6.\5
r.0. r5
9.00

l_0. 00
15,30(auto)
L2.00
9. oo
9.1-r(auto)
9 .15 ( auto )

t2.r5
9.15(auto)

].'2.1,
9. L5 (auto )

lZ.tJ ;.

11, oo(auto )
t2.1"'
9.r5(auto)

t2.L'
rr,O0(auto)
t2.L5
10 ,00 (auto )
r2.t5
f1.30
!2.r5 .i

9. 30
t2.!5
11'30
t2.L5

20. 00
VriJ
GDS A1 uit Erasnusveg
Velo A2 uít Noordveg/Hateiingen
MaasdíJk BI . ,. thuis Vt
St.Richards Gwyn thuis \2
Maasdljk B2 thuis V3
Velo C1 uit Noordweg/líateringen
St.Bichards Gvyn thuis v2
VCS C2 uit ledemsvaartweg
VCS C3 uit Dedemsvaerveg
VCS Dl thuis , Vl
HVB. upisJes 0,13 uit lJzerwerf
Velo D2 thuis Vl-
VCS D2 tbuis V3
GravenzandeYV Dl+ uit Gem.sp.park Gravenz.
velo EI uit Noordveg/l,leteringen
Start herfstvoetbal-feest op LENS (zie kopy)
VeLo E2 uj.t NoordweglHateringen
St€,rt Herfstvoetbal,feest op J,ENS (zie kopy) '

. VeIo E3 uit Noordveg/llateringen
Start herfstvoetbalfees t op UENS (zie kopy)
Velo Dl+ uit Noordweg/Wateringen
Start herfstvoetbaLfe eet op IENS (zie kopy)
VeLo E5 'uit Noordr.reg/Wateringen
Start herfstvoetbaLfeest op LENS (zie kopy)
VeLo !6 uib Noordweg/Wateringèn
Start herfstvoetbalfeest op LENS (zie kopy)
Gravenzand.eW El uÍt Gern.sp.park GraveItz.
Start herfstvoetbalfeest op LENS (zie kopy )
Yel,o F2 thuis Y2
Start herfstvoetbalfeest op LENS (zie tcopy).
Vefo I'3 thuís \2
Start herfstvoetbaLfeest op tENS (zie kopy )
Velo Fl+ .thuis \2
Stert herfstvoetbaLfeest op LENS (zie kopy)

C3
D1

D2
D3
DI+

n1 10.00

t2

E3

El+

E'

Eb

T1

T2

F3

r')+

BIJ ZONDEFHEDEN :

- aanwezig Jeugdkomrissie: A. vd, Donck, F., Grens en P. vtl. Steen
- Lee" onàei.tàande kopy beeL aandachtii aoor (geen trainínà op, herfstweek, etc.)
- opstelLingen als bekend net uitzonderiag van:

o LENS AZ zonder: M. Arsl-an vegens niet opkouen op 1"0 oht.
J. Ekren eruit gestuurd: 1 wetistriJd geschorst. '- i

9



O LENS

O IEIIS
O LENS
O LENS
O ],EiNS

O LNNS
O LENS
O ],ENS

D2
E1
E?

F1
F2
r3
I')+

zond.er
zonder
z on aler
zonder
zonder
Ioet R.
zonder
zonder

K, Connor
C. Schrnits Eet J, tr'Íets
J. tr'iets (zie E1), S. Gombault 1!120 okt. niet.
V. vd. Geest (tllÍ. 23/lO)
V. Beuver (r/n 23i1.0)
Spiessens
R, Spiessens (zie 12), net D, Berrevoets
V. Beuver (tl$ ?3/70) en A, Veeren, net S. Bou8,1i en J. vd. Spek,

I.,ENS I'5

Dit tèa.n aa}, Àet ingang van {aórschiJhliJk eind oktober vord.en sam.engesteLd, Dit beteken'
dat enkele spelers laa T2, F3 en Fl+ àut iur- zullen 6aan zakken. We, zuffen de komende
periode met.de feiders en ouders over.Leggen. Teems met 10 ,speleis zoafs momenïeeJ. bii f2
E3 en F)+ is echt niets. De leid.ers word.en gek van het visselen en de Jonàens staan te vai
stiL l-angs de 1ÍJn. Det is de bedoelilg niet. Jull-ie horen nog van ons.

GEEN TBA]NING OP:

fn verband Det het drukke herÍstprograrma vefiallen de voLgende trainingen:
VriJdas 16 oktober : voor d.e A-§elektie van d.e Jeugd. De B-seLektie traint ]Íe1l !

Maand.ag L9 oktober : voor d.e E-sefektie
voor de lage E en/of f-Jeugd
voor de x-keepers (E2 t/u U6)

. voor d.e A- en B-sel,ektie iun. vedstrijden.
De training voor D2, D3 en D\ gaat ve} dóor! l!
Dinsdag 20 oktober : keeperstra5-ning voor keepers CI, C2, C3 en D1

Woensdag 21 oktober : voor alLe E- en F-klassers. Yoor de B-selektie i.v.n. looptraininl
op 20 oktober.
De overige trainihgen in de herfstvakantie gaan gewoon d.oor.

HsnfsrVOutngÍ,FEEST voor EI t m I'l+

LENS El t/u I'l+ worden in de herfstvakantie r+eer in de watten gelegd op LENS. Een hele
Èag (incf. nacht) verbliJven JulLie op l,!llls. De evenementencommi ssie heeft er samen met
de jeugd.komissie en vel-e hulpyaardige ouders Heer heel wat energie ingestokeD, ile hopen
dat jul"i.ie het vaard.eren door allemaal te komen. Kan Je niet be1 dan even af biJ ?aul vd
Steen: 397015\. cedraag je goed en maoh veel plezier. Ook het eten wordt tot in de puntjr
geregeltl. Alles ís gratis dus sEuLl-en maa.ï. NatuurLiJk heeft 'Groente en Fruithandel
It Ks.rrerrie] van tt Almeloplein ueer voor de nodige groente en fruit gezorgd. Hartstikke
beèankt namens onze Jeugal. ïieronder veH[e]-den wiJ een gedeel"te uit de programars. De
volledige progra.mma I s hangen op het publikatiebord in ons klubgebouv.

I'1 t/m f'L : verz€.mel-en op naendag 19 oktober oE 12.15 uur op LENS. Eerst ffed.strlJden teget
VCS en de voorronde van de penaltybokeel. Deerna training, eten en een stïandlr€ndeling
net kanpvuur (vervoer is nodig). Daarna bingo en slapen op IiENS (niet verplicht), Na het
ontbiJt spelletjes, voetbal- onderling en de finale van d.e penaltybokaal. 0n 12,30 uur
pannekoek eten en naar huis.
El. en E2: verzaEelen op dÍnsdag 20 oktober om 12.15 uur op LEN§. Voetballen tegen VCS.
Oefeuen penaltybokae], slagbal, eten en de final-e van d.e penaltybokaal. Vervol,gens zlrem-
men, bingo en slapen. Na het ontbiJt: traiolng, sportdag en pannehoeken eten. Om 1 12.30
uur weer naar huis.
U3 t/m !b: verzanelen op woensdag 21, oktober on 12.15 uur op IENS. Eerst uedstrÍjd.en en (

voorroncle van d.e penaltybokaal. DE erne training, diner, zrrermen en een stlandl.'andel-Íng
(vervoer is echt nodlg). Na de bingo Lekker sLapen. Na het ontbiJt spelletJes, training,
)r tegen l+ en de finale vs,n het pehaltyschieten. Ne de pannekoeken om t L2,30 uur naar hui

tr^lat moet Je neenemen!!!!

NatuurliJk moet ietlereen die blijft slepen ten$inste meenernen:

- een stretcher, matras of luchtbed met een kussen en ook een slaapzak, een pyj ama, tàn-
d.enborstel, tandpasta, kam, zeep, drie handdoeken, schoon ondergoeal en schone sokken, tv(
paar voetbalkl,etling (inclusief een of tnee trainingspakken ) en schone kleren om mee naar
huis te gaa,n, sport- en voetbaLschoenen , een Jes en een trui en d.e spelers van E1 t/n E6
natuur'Iij k ook een zvenobroek.

-10-

1

I

I

j

I
l
I

i
I
I
I

j

I
J

I

I

t

I

I

1

l

I
l

t

I
I



Daernaast moeten juLlie ook niet vergeten om een knuffel ftee te nemen &nders kunnen jul-
lie echt niet sla.pen.

Kinderen die niet lIillen bliJven slapen noeten dit van te voren we] e.Ien doorgeven aan de
LeÍtler.. We verzoeken tte ouders om duiclelÍJk door te geyen wenneer uv kind gehaald. vordt
en vanneeï hÍj veer teruggebracht vordt. Dit on onnod.ig gezoek en paniek te voorkonen.
Haal- dus níet uv kind weg zonder dit biJ de leid.er te melden,

Looptraini4g
0p dinsdag 20 oktober is er looi:trainin6 voor de B-Jeugd selektie. Aanwezj.g: 18.L5
De looptraining is van L8.30 t/n 19.30 uur, De veek erna op dinsdag 27 oktober, is
Heer looptïaining voor d.e C- en D-selektÍe. , Í
Extra training A-B-C-Je!gE

Op vriJdag 16 oktober is er veer een extrs. training voor de spelers van A2 en 82 van
18.00 t/n 19.00 uur. We veF.rachten jullie aIIenaaI. De veek erna, 2l oktober, een extra
training voor de spelers ven C2 en C3.

De bal is ronti

Dat lreten vij ook we1 zul-l-en veel lezers denken. Ook is het bij veel l-ezers bekend tlat he
tevens een tros televi s ieprograrma is m,b.t. jeugdvoetbal. I,lelke Jeugd.spel-eï zal niet een
gedacht hebben: kan'ik er maar &an mee doen. Ook de jeugdkomnièsie had dit idee en schree
tesaÍren tnet zorn ]-00 andere verenigingen in. Een kor:nissie in Zeist ging aan de s1ag. !e
verenigingen werd.en doorgelicht n,b,t. hun j eugtlafd.elíng. .Zijn ze aftief, hoe ziJn ze be-
zÍg etc. Ook }Íeral er informatie in8ewonnen bij de d.iverse s,fdelingsvoet balbond.en (ïVB).
Wat víJ al lang visten veten ze nu j-n Zeist blijkbaar ook. LENS is een j eugdvriendelij ke
verenigiag en nag d.aarom net nog J andere verenigingen uit Nederfand mee doen met het pro
grarma de bal, is roDd. De opnanes ziJn van 19 noveuber (s'avonds) t(m 22 noíeruber (ts-mid
dags) in NÍeuvegein, De progranna-onderde.Len zÍJn: penaltyschieten, shoort-out, vier
tegen víer en een Quiz. Veertien spelers van A1, 81, C1 en D1 kunnen er aan meedoen en'
er Saan drie begeleiders mee. Een keus maken is natuurlijk heel moeilijk lrant iedereen,
wil mee. !e traiuers hebben sanen met de Jeugalkonnissie een keuze genaakt waarbiJ eep ge-
geven uas tiat van A1, 81 en C1 in ieder gevaL d.e keeper nee noest en van D1 Juist weer
niet (zij doen al.l-een vier tegen vier). De spelers d.ie ï,ENS gs,an vertege íoordigen ziJn:
A1: M. vd, Berg, D. JongeJan en B. Olsthoorn.
81: M. A1ting, J. v. Diemen en T, Heius,
CI: B, ïlerreviJn, B. Korfnaker en B. NiaDat.
DI: J, Hop, D. Koeg1er, B, KreuLer, M. l,utke Scbipholt en D. yd. Steen.

Natur.rrlijk gaan \{e d.e konende periode nog }re1 oefenen, want ve.,.ri11en zeirer niet afgBan
voor d.e teLevisie. Jul-l-ie horen no6 van ons.

Grote kl,ubactie

Afgelopen zaterdag kregen alle jeugdspelers ven LH'IS 3 à b loten mee yoor de Grote Klub-
actíe. Het is de bedoeling dèt juuie de loten deze week verkopen à Í ,,- per stuk. Is
het gefukt dan noet je a,s. zaterd.ag het geld inleveren biJ je Leid.er. Is het niet gelukt
(hoe is het nogeLiJk??) geef dan a.s. zaterdag de loten maar terug aan de Ieid.er. Dan
lrobereD HiJ ze nog.op LENS klíijt te raken,. De spelers van 82 kriJgen a.s. zaterdag d.e
loten nog. Ook van juIIie verwachten uij een positieye insteJ.ling. Het geJ-d komt irsners
ten goede aan aktiviteíten voor de jeugal.

Elftelfotors
A.s.'zaterdag vorden de besteltle elftalfotors via de Leiders meegegeven aen d.e joDgens.
Van 32 en 12 maken we a.s. zaterdt-g Dog een foto. Daarna blijfb B,I}een El+ nog over on te
vereeuyigen, Dit doen ve biJ de eerstvolgend.e thuÍsÍÍedstrÍJ d. Maar tlan ook echt,

Beisle eínde seizoen

Te veinig spelers van 41,81 en C1 heblen zich opgegeven voor de reis naar Denemarken, Dez
g8,at dus echt'niet dooy. De optie is Ímrers verlopen, WiJ zu]l-en nog met and.ere (goetlkope
re) alternatieven komen via de trainers /leiders. De spelers van Dl- noeten nu minim€al-
5 50,- overmaken op giro 201392 tnv. PauI vd. Steen, reisjes voetbBl te Den Ha.ag.

uur.
er
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LENS 41
IENS A2
I,ENS B].
DSVP 83
I.,ENS C].
IENS C2
IENS C3
Ve.l-o Dl-
Vredenburch D2
Esclo D1
Vios D2

- svtv A1
- NealdwiJk 42
- Vios B1

- I,ENS 82
- Lyra C1

- DHC C2

- aAS C1

- LENS D1

- LENS D2

- I.,,EITS D3

- I,ENS D\

LE]IS E]-
I,ENS E2
LENS E3
IENS EI+

TH{S E5
I,ENS E6
IIBS F1
SehevenÍngen tr'1

GDS I'1
BAS T'2

- Vredenburch EI
- RijsviJk Xl .
- Juventas E1

- LaokkrÍart ier X\
- Duno E2

- HS Texas DHB E2
- LENS F]-

- I,H\IS I'2 .

- TENS T'3

- IENS F!

Wij Eoeten eind oktober naneliJk heb eerste geld aanbetsler biJ de ieugdherberS. Konts.nt

beiaLen op IENS kan ns.tuurl-iJk ook'

Pupi1 ven d.e ueek

LENS l- speelt a.s. zond8.8 thuis te8en Delfia. Natuurliik hebben wiJ veer een pupil van àe

neek gekàzen. Deze keer kont hiJ uit IE{S D3, He heböen voorde keePer gekozen t.}Í.'Aniel
Ranhi;t. We verwachten Je on 12.1+5 uur op LENS. Je Bsg eI deze mitldag Bet Je neus boven-
op zitten. Even cle sfeeï ploeven biJ In{S 1. Let uaar eens heel Soed op de LENskeeper.

Xi;k naar ziJn voorbereiding, ziJn varrning-up en ziJn gedleven stijl van keepenr Een Lust
voór het oog. Ne af)-oop van de vedstriid kriig ie een oorironde en nag ie op de foto net
J oul{ favoriet. Tot zondag.

UTTSIAGEIII JEUGD:
2-t
t-2
n-q
1-3
!-1
4-2
5-3
2-?
2-\
\-0
T-1

VeeI kopy voot' de uÍt§lagen d.us hiel maar wat lllnder..1{e beperken ons tot tie ingeleverde
verslagèn. WeI wiLlen viJ ons even richten tot d.e spelers Yan A2 en 32 in het afgemeen.

- De Laatstè tijd uorden er' nogal- eens speLere van deze el-ftslLen uit de vedstriJd gestuurd
vegens natrappen, aannerklngen op d.e leiiling etc. Het gegeven óat Ju1lie nooit een offi-
ciële scheidsrechter hebben geeft Jul,Lie geen vriJbrief voor slecht getlrag' Ook klub-
-scheidsrechters hebben de plicht otn dit soort zaken door te geven aon de voetbalbond uet-
als gevolg een schorsÍng. Met de leiders hebbeh we efgesproken dat zij bovensbaande zaker
zuL.Len meltien biJ de J eugdkoÍulissie, WiJ zullen dan zeker niet achroben om zelf straffen
uÍt te spreken. Kom op Johgens, Sedraag ie een beetJe en speel Bportief.

LENS 41 - S.V.I,V. Al-

Ne een sulerdrankJe en lrat tactische tips v6ór d.e vedstriJd tot ons genomen te hebben, de

thulsvedstrÍJd. tegen S.V.L.V. Er kon dus nÍets Eeer nisgaan vannid.d.ag. De eerste helfL
speeld.e ve dan ook een redeLuke peïtij voetbal vaarin ve ook zeker een ruiue voorsprong
hsdden noeten nenen. De beren vonden het echter nodig ons te laten kreunetl tot vl-ak -voor
rust, ned8.t een subtief misfulte ha.kbal van Habib no€!. van de doelliJh werd gehaald, de

snoeihard. j.ngeschoten openingstréffer van Edwin, 1-0 en geliJk maar yusten dan. Na de the
zoekten ve toch veer naar een beAenkeLiJk voetbalniveau en vaaroE, praten' zeuren en on-
nodige overtred.ingen brengen Jezel-f en Je teal[ iE d.e probl-emen. Toch verd er ook l,normaaJ
geknokt en \.'erd er door d.e schiJnbaar onvermoeibare naniëI een bal uit een o trogenliJke
hóek op d,e schoen van wÍnston {íe}egd die dankbear de ?-0 is kon schieten.. S.V'I.V. ven-
ste zich nog niet neer te leggen biJ een ned.erlaag en zag toch ook nog kens om tot scorer
te komen 2-1, en veet Je, dat vind ik nou SJoNGX, JoNGE, JoNGEI!

Hans Borst.

DSVP B? - LEN§ 82: 113

He stontlen ruet 19 man (incI. Ieiiler en chauffeurs ) maar sfechts dfie autots. Írree Jongens
konden echt niet nee ep d.at ves heel sneu, (waor varen d.e and.ere outlers???) Naar zorn
25 rnin, stonden líe r0et 1-O achter. Maar 5 l[in fater scoortle lorenzo 1-1 en toen va,É het
rust,, De-tveede helft ging beter. Toen scoorde Lorenzo hiJ schoot heel rustig in ale hoek.
MB.ar later aan het eind ven de vedstriJd scoorde Fikri nog: 1-3.

Verslag tloor: Fikri en Lorenzo.

Vredenburch D2 - LENS D?: 2-l+

?-)

3-3
3-9
>-L
b-J

.5-o
0-L
2-O
3-2
0-0

Deze wedstiij d
keeper: Cor ale

detligen en'net
een strafschop

begon eens l[et een and.ere opstefling met op de eerBte plaets een nÍeuwe
Rooy, Yoor hen en ziJn medespelers een nieuve ervaríng. Met toch goed. ver-
Sander a1s laatste fian uaakte Cor een overtreding vaarna de scheidsrechter
aan Vredehburch toekende. DÍe ook'benut r"erd.: I-O achter.

-12-



Met'goed. overspeL (vàor het eerst) batlden'viJ kEnsen genoeg. Deze verd.en hela&s gemÍst,
Na een hoekschop ,van -Vredenburch werd. Iret echter 2-0. I,ENS ging goed in de adnve.I, waar
af snè1 eeir goal'uit viel 2-1. Nog steedi stcnden viJ echter achtèr naar oa de aftrap
pikten nij ,tle bal- vaíl tle tegenpartiJ en gingen op ,nieuv in de aanva] vaar Kees na een
lange rush 2-2 sèoordè. Vredenlurch ging ueer in'd.e aonvaL naar door ingriJpen.van de kee
per. en de achterhoede, ireeg Vredeiburch geen kans om de ba1 in het net de doen tel-anden.
Na èen paar goed uitgespeeldë kansen van ons verd hèt af gauw 2-3 ook door Kee6. Daarna

c'iaakte i,laviL rnet eèh-ve-rre bó1 2-ll en d.&t vas tevens d.e eind.stand., Gefeliciteerd rmet 
Ju1-

tie eerèté ove-rwinning. Ga zo tloor net dit speI.
Ju11ie leider

Esdo - LE{S D3 : uitsLae: l+-0

Een wealstrijd met'een.wrange nasmaak, dat.kan gezegd word.en van dit dueL. De koploper in
onze poul.e he.e$..Se reputatie van een elftal dat houd.t van ovelwinningen net grote cii-
fers en in het achterhoofd de ervaringen ií een zwaluwentoernooi vorig seizoen d€Jr zou
Je denken:. "éèn gewaarschuwd elfta], telt voor tvee'r.-Dat zag er in de eerste helft nel
naar uit want J.l!-Iie Iieteri goed voetbal zien eh de tegenstander verkeek zich lelijk op
onze snéLfe uitvallen i we kregeir kansen zat om de score te openen maer jaumergenoeg hadde
ve d.eze'keer geén 'rkillers" die het karvei af konden ina}en. Dan gebeÈrt hét eerste I'dra-
ms"; een s'peIer ligt leblesseerd op de grond - de scheidsrechter stapt - biJ.-lriJ ze ' ven
spreken bijna op hen, Daar Laat gevoon doorspelen - d.aard.oor Lette niet iedereen oP en oI
sl-ag van rust stonden net I-O achter. Nu zou Je ttenken dat de tweede treifft' óen LENS te
zien zou gevén die gebrand. vas op een overwinning en zeker op een geliJkspel; niets van
d.it al.Les: Juuie fieten je koppie han6en en speeltlen xoDduit slecht, Gevolg: een neder-
l-aag ltet L-0. Itet tveed.e rrdraruart vas vel een ziekenvagen op het veJ.d. en dat ís iets wat
jullie supporters nooit neer mee rrillen Eaken. KOM 0P JONGXNS!!! Jul1ie kulnen het veI.
Een kip, die vroliJk in het zonnetJe aan het vandeLen 'vÍa,s, zorgae voor d.e enige vroliJke
noot, vant zij Iag biJna ontleÏ het voorviel van een auto zodat er aL geroepen verd dat ve
kip zoud.en eten. Ouders'bedankt voor het vervoer en aanuoedigingen.

LENS El - VredeEburch EL: 3-2

we niet ecli
2J3 . I,Ie hadd
I meer net .z
scoie opliep
Jongen6 vol-

Jan .

Cees.

t ih de vedst
en echtèr jii
In aIlen mbet
tot 3-9, De

gende ueek do
a "'it:-

rijd. $ sne
st tegen zà'
en verded.i-
doelpunten-
en ve het'
;r'':

Het vas een ilooie ,o."f"u zatef'dag. Er vertl goeà gevoutialtt èoor de beíàe eLftal-]en. Vrè-
denburch'kreeg in de eerste hel-ft vè1 de meeste kansen, maar het bleef tot de rust 0*0.
IENS kwqm in àe tv-eede helft lrel ipet op een 0-L achterstand. Ioch bfeek IENS goed tloor-
voetbaflen. Het verd al-veer snel 1-1. Door goed sa,EenspeL kvam- LENS op een 2-1 voorspronE
Waarna 3-i nÍet lang ve bleef, IIet bl-eef spanÉènd tot aan ae laetste ririnuut, !ÍaDt Vretlen-
burch vi6t nog op 3-2 te konen. WiJ (dè ouders) vonden het een goede vedstrijd. Volgende
weekvriendscbap!e]-ijktegenve1o.Totzaterdag.

. moed'er. .'|

I,Iealeron regen eén, zger sterk speLend. Juventes klaïren
stonden rre.achterl We vistén nog terug te }omen,tot
sterkte ptóeg veel ueer uoeten overspelen en ooi ,u.
gpn-. .0e tlreede hetft vas ook vobr Juventas zodat de
uakers vand.aàg' vareir i Mièhae] 1, Michael- 2 en nerry-.
over! ! ! , ;i.:'!, i -

:r.

IENS El+ - Laakkwartier El+: 5-J
i

Een Leuke r+edst,ri jh... met een scbeid.srechter d1e heeL goea wist d.Bt vij èr allenaaL veel-
zin in hadden en onÈ dan.bók, lekker Liet voetbs.llen. (klesse scheids)i Prei:ies zoals vo-

.rige_reek hebben vij veer rnet de inzet ven het gehele tee.m gevoetbald. Dan zie je dat de'kans'op 
een bverwirihing Veel groter is. niiày, noff en Fàyas voor jíitie-deze veek een -'

grote pLuim, zoals jul-l-ie de faatste veken voetbalfen verbaasd. denk ik iedereen. (prina
jongens) Doelpunten nakers, varen Dogan /3x), Boy (rx) en zakqri€,..(::<) ,5=r ii een mooie
uitslag, toch,d.enk ik.:dat er neer in had. gezeten, door de bal ook vLèk voor het doel over
te speién. (He Dogan). jong.r" kÍes altiJà ,roo, à" vxije mah ds.n pas Ïiak Je de..teeèn=
6tand.eï..in de pan. Jongens tot vol-gende !Íeek.

,i
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weekblod von de voeibolYereniging
66ste Jaargan6, nunmer 12i'
21 oktober 1992.

LENS

3 l4

S.*robÈsl ToloÍotto
G. $eííp€{Írbít
8uíg-HorÍrp6(hoc6u.90
9ó81. AH iIoÍist@r
tel.:01749-19ó09

SFnloràloi
.i. vd. l.ubbo
Mieíbooírsmor 303
l5ó4 .R Den Hooq
rel.: 070.393J525

sslddlo zslrrdlg ' -

J. goelaÍ§
8. DÍep@nuodàof I I
9551 H( Ded lhca
tal.070-39T1273

KontlbuËebebllng
Postbonk 33ó71 I
Bobobonk
t2w249,9

t genoÉn !€l(Islrrhsl
LlJ.l,t lbuu,enhown
&om ÍÍossqoot Pl
eSSe Cz Oen foog
El.: 070.3919474

Salrot!Íhlt lenloÍ8n ronóg
B.J, Ossa
Jooís\edsEoot 99
954ó « Den Hoog
r@1.: 070-3998351

§rlsDhrhst scnlorcfl zelstdag

J.C, HoÍn

^lalis 
Stokaloon 184ó

9541 GC Den Hoog

tol.: 070.3ö79ó87

SdÍrsllLst Jougd,,
P.\,on deo src+n'
Gopin5uoor I 03
e55l Sr' D@n Hoog
tel.: 070.3970154
1

§Eluchrhal Isslvootbsl
BJ. Gso
loorswldsuoot 99
954ö (L Deo Hoog
t?1.: 070.3P98353

§ekÍcbíhr s&kllo
B,CJ, Mrll"nbuíg
Hengcloloon 981 .

9544 GG Den Hooq
tel.: 070-3P13?8S

TI!In!rt
Seletllo zon&o
M. 8o9
Nkoloos 8e€tsln. 198

' -. 
gPE AH Vooósrg .

tsl.: 070.38óó399

Tenelnen cn
KlubgeboutÍ
llengeloloon óffi

UAw'DE trEDAtjíTtE

.., -.-,. !.- ''

uiterste lnlevertermijn kopij: a 1

; moondog 20,ffi uurin hetklubgelouw

, .VRtrJIT I IJI, IGERS

Je woÈdt nabnrrlijk niet vwr niets t+itgenodigd
vocr het pcpulaire spelprog0:amna j nDe hal is
ronitr; nee, daarvrcr nret je in ate eeo:ste
plaats 2rbr jelgd-xrÈd€d zijn. "''- i'- lr

rns G het, ÍíÉnt dat Ë,rijst vref Lie€r de
grardioze herfslweek die len heef,t. gecardni-

iï* *f.-d: o/n/r/-+9]9r-s. ., .. :

Dat een .en arder niet zorder de ln:.Ip 'ran veel
u'ijwiiligers'{aat moge een ieder ariaeriix
zijn; daaron een pIuím van de redaltie rrocrr de'
vele rensen die nreege,lerkt heben qtt deze r,,JeeJa

vmr onze jeuqd !Íe€q -!ot een oruergeetelljlre te
maken.

I;E{S maq hest trots zijn dat het altijd kan
rekereri cp deze nensen; h:rr taak È zwaar llant'IB[r 2E ffi InE{ -....- :

*....l-.ry:y ffi ry rDT: . í-,,
r<cn je te laat, dan geef je een slectrt voorbeeld.
ro je te \lroegrrdan, lerr je een r,ordnèi.rzer of blij thris Heg te zijn.

Blijf je Lu4c, dan ben je een uitslover.
.ca je cp tijd neg, ilan heb je geen }iait, voor de club.

Pl€eg je oeEt€gt, alan ólrf je niet zelf te besu-ssen.
mi je H. niEt, dan ber je eigenwijs.

I€a je ieranrr 4:axt, dan sctrep je crderonsjes.
IE je H. rri-eÈ, dan ben je onpersoonlijk.

Ben je aedig, dan lriI je de getapte nanf/ria$, spdfen.
md je afstanl, dan heb je verbeeldirg.

I

1.J:

r<m je É, nigre iileeËr, dan hen je een nieur'rli&tier.
tÍa^- af.s je ze niet hÉLÈ, dan gaat er niéts ran je uit.'' ' -''

1*'", :
':., '':. Iàat je arrlee i.És vocr je der, dan ben je een afsdtuiver.

DaIc je het zelf a r, clan ben je eigerqereid.

rcd je je sti5t, aan de tmdnriftsr, dan ben je lasEig.
Àl.s je bèt njets ffi, dan hen je eerr slagpelirg. '.

Eeb je sres, dan treb je altijd geh:k.
L(fIt H, nis, dan weet iedereen het te vertellen.

-1-
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IN fEE SPOILIGEI: Maarten @ en t n
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XT,ERBII VÀII

uerdeÍr
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EET LBNSEEIí,I' GBVRÀÀGD
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h" !ï , -,LmftJD : 39 jaar .

, - !- --
\|ERLIED,\/ERInOFD, GEIRCUWD : getrcu'd ÈÍEr VIIE : scnja

KINDFREII : ja, Patrid( en Marije
'' 1: rrl

- +.i;+.

IUI{CEIE BINNEN LENS : D:ainer

\loEltsÀtf, BIJ IjENS : nee EHIÀL 3 -

- BEROEP : lilaa+sdratnelÍjk uertrer -
" InD ÀLItID @AÀ6 WI,LEI $oRDEN : I€raar lidlarÍE]ijt<e cpvoeairq

IDBEY / IrRIJEItrIDS BESIEDII{G : voet}allen

FÀlÍrURtttE BoK : Boel(eJl van I(e(S rIan Kooten

SRIPVERrÍAÀIJ : Àsterix en Obelix

BESTE ETII'I

HT,ISIEREN: Jà WEXE : Kàt

: Godfather

EAVORIEIE T.V. -.ERp(EAI,llrÍÀ : I(eel< cE) de Weel( / Pau]. de l-e€|$,

-. SIEGilSIE T.V.-IRffiÀIf,A : Hit BJJSO

IJEITEII{GS §tEN : scalcpire Fi;dnzie!.a

DRCEI!Í ÀUIO : Geen ...: ,

IflZIE( : ÀIlEs

IIDOISIE VRoIJ!{ / MAN : Bó Derek-

RIJIÍI U NU B{ / oP : Fotrd. Sieraa

rÀ\,oRIEIE ÀItftESI / GRoEP : Golden Earirry

EIIIÍstm. (M/v) : Fet€r rbber

BESTE

BESTE

BESTE

CIIJB IN NEDBLN,ID : !'eijsped
vomtsàIjtER NEDRrÀND : De.nnis Berd(arp

SCHEIDSRECIIIER : Iihrio ]r.d. ry'de

BIIITENTÀIiID : À.C. I,tilan

ooooiL':
HoIlIn \a]N : Sctrerrle q)its€n

' HEFT EN IIEKtr AÀN : Fomafiteità "

rfrfr.}Qft
I.IODIGT NIED TJIT OP ZT]N VERIÀÀBDÀG : GI.IS EAAK

- SPORITIÀD : V. I.
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NàUx.E]Íjk de afgelcpen zordag' een teleurgestelde de R+il \Bn-de lsee
riant helaas r,EÈd de uedÉtrijd .afgelsEd; geen .rEod Àniel, de volserd
tfuris.uedstrijd van ons re ben jij er naàlrlijk bij.

- voor e€rn nisrre rutrielc in de LEtiS-revue 'zijn de wagerÈijst€n rordgedeeld en oÍda
irij trainer is van het eeste sas liÍaarten Rog er als de kÍppen bij en lererde zij
foÈnnrfier in. IJI deze Revue het resuftaat van: rrln ttte qlotli$ttt' of te $el $i
rroqen Maarten het hejd tJ'an heÈ lijf.
- Lichtkrantni euvs : j am:aer genoeg iets, dus.....Lrat vil- LENS? doorgaan hiermee of stc
pen? Het woord is aan U. ,t

- Vaak beLoofd, maar nooit gekregen: het nosselrecepet van Joop Prcnk. Voor verdere

- De redactie vraagt aan de LENs-keepers die deelgenomen hebbee a.an' d.e keepersdag om

hun ervaring op papier te zetten en d.eze biJ de redactie ih tc leveren, '.
- Vervolg op het,stukje licht: ZE STAIN EBI!! 0p veld drie, de lichtmasten; nu nog ev€
d.e stroom er' . op en L,jNS heeft tiie luxe van drie veld.en met verlichting.
- Trouwens, je mèrkt het we1 dat het weer slecht Ís: slalom rijdend'op Je fietsie tus-
6en de op het pad geparkeerde autots. Leren we het nooit, of noet het bestuur vielklen
men gaan plaatsen. . . ...
- 0nze tiJ<i zit er op vant de F-spelers (noeten ) gaan naar bed, Tot volgende ïeek.
P.S. de redoitie had bingo! ! !

redactie.

l"

t, l-r
GEEFT U OOK MEXN GET! UIT A3]I tJI,Í SPOBTSCTIOENEN DAN AAN UI.I GEZONDHEID?

ïn Nederland vordt er door miljoenèn ndnseni striort bedreven, Het is algemeen as,nvaard
dat het sporten de gezondheitt positiif kan r.beinyloedén. I!Íen kan echteï ook op een ongf
zonde nanier net sport bezig zijn.'Er,Éorden, grote'bedragen uitgegeven aan goede sporl
schoenen. terviJl de gezondheid. van sporter zelf vaak heeL wat indeï aandacht krijgt.
Geen goede trainingsopbouv, onyofdöende rust of het gebruiken va.n miuder gescbikte
nà.terialen zijn factoren vaardoor Vershijnselen als overtraining of het kt'ijgen van
bLessures den grotere kans krijgén. DÍt hoef niet het gevolg te ziin van onwil of zui-
nigheid, vB.ek spel,en óntvetendheid en onbékendheid hierin een grote ro1.

\,Jat is voor jou nu d,e optinale trainingsintensiteit ? Hoe kun je het beste uet een be-
paalde blessure omgaan? ïefl<e materiolen (rackets, schoenen) ziJn voor jou het beste?
Vra65en vaar iedere sporter tegen(ran kan Lopen. Natuurlijk overleg je vel eens met medt
sporters of je leest er iets over. Toch blijft het vinden van de Juiste oplossing

.Iastig. Gelukkig zijn er adressen vaar je mct, dit soort problernen terecht kunt. Sport-
meclische adviqscentra hebben veel ervaïing met het opLossen van dergelijke ltuesties er
men kan \,aak zeer nuttÍge adviezen verschaffen, Sporters kunnen er terecht voor een
medische keuring rDet daaraan gekoppeld een individueel advies over verbetering van d.e

gezondheld c. q. condltr.e.
],ÍEDISUPP0nT,. is een slortmedisch adviescent"um. dat zich fuII-tÍme bezighoprdt Éet het b(
geleiden, testen en keuren van sporters. Sinds jaren adv.ieseren zij sporters uit u}lel
lel takhen van de sport en van verschil]endà niveau's. Bij MIIDISUPP0RT ziJn (sport)
artsen, inspanningsfysiologen, fys íotherapeuten en diiitisten.\,rerkzaam. MEDISUPPOBT
biedt een intlividuele aanpak, de gegeven adviezen ziJn óus altijd op rnaat gesnedei. Ar

iedereen die een keuiing heeft ondergaan, vordt een testrapport toegezonden, vaarin dt
bevindingen van het, ond.erzoek en de hieraan gekoppelde adviezen ziJn opBenomen.

Een vo].ledige keuring duurt ongeveeï 30 minuten.
Be1! of kom eens Langl MEDISUPPOBT is gévestigd: Batlhuisveg 8[, 2rBT CL Den Haag,
te1: O?O-3501+11+0 ,
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|3 ,(vanam onlan Homm issia
' Kontaktpersoon: Bené v.d. Steen, teleíoon: 345.54.34

! 
{:È'- "Grote clubactie

ilelaes viel door het slechte veer d.e actiete verkoop van loten in het veter. Ook het in-
leveren van (helaas) niet verkochte l-oten l-iep hierdoor erders. Maar aI net aI ziJn de

resultaten meer dan benoedigend. Op dii moment.kunt u nog- steeds loten kopen'aan d.e bg,r.
Doet u rnee? U lreet, het resultaat is bestend voor de zgn. nevenactiviteiten, dus all.es
vat "niet voetball-én" is. Voor Í 5,- maakt ock u kans op één Ían die prachtige priJzen.

HerfEtweek

0p het nonent dat dit blad samengesteld. vo"alt, is het een drukte van betang in' het cJ-ub-
gebouw, De regén valt net bakken uÍt de heme}, dus tle F-Jes word.en vooral in het clubge;
bouu bezig gehouden met o.a. een nitlget-8oLf-baen ( tJ e ) , reuze dambord, bingö en no6 veel
neer. De strandwandeling viel in hët vater, tervijl de veldactiviteiten op het verharde
vel-d van kvÍek-sport konden vorden afgevÍkkel-d.. l{et penal-ty schieten is ve1 op echt(t )

gTes gedaan.
Van de 3h kinderen bleven er minstens 17 op LENS slapen, Dinsdag en voensdag vord.t het
hele plogr4m6 herhaald met de E-tjes, dus ook deze clagen zal het veL enorn gezelli6 ziJr
op LENS. 0p het noment dat <leze revue j-n uv bus valt zullen de l8.atste pannekoeken opge-
smikkeld vorden en keert het "gewoneri leven ïeer teïug'

'Drukte

Voor uw EKo breekt er een drul<ke periode aan: Sint Nicoleas, eutoralley. nieuwJ aarsrecep-
.tie, vossenjàcht en àog veeL meer l"euhe eyenemeDteD vorden op dit moment geor8aniseerd. -
Let tlus vooral de komende weken op deze rubriekl

E+J:EEE ÍUSSET§TAIT}

Zoals altijtl aan het begin van het sgizoen staat iedereen erg dicht bÍJ e]kear. De liJst
wordt nonenteel aangevoerd door Patrick Puister maar hÍj voeLt de hete aden van Ricardo
Tettero in zijn nek. Freè Spa, Henk van Wanrooy en Maurice Schuur:nan behouden aansl-ui-
ting bij d.e kop8roep. Cl-auèio Bolman en Peter Klonp doen het prima en ziJn zeker een

"gevaai" voor de anderen het blijft spannend,

(giP
diËiE

Club van 100 . Club van 100 CLut van 100 Cfub v8n 100 CIub van 100 Club an 100

Dubbel-é pech

Teleurgesteld varen aLle leden en supporters, die lilllb zo graag tegen DeJ.fia àad.den zien
spelen, De tveede te.Ieurstefling vas voor mij: ik heal èIIe potentiëIe sponsors z.o gra&8
persoonlijk benederd op ons eigen veld.. HaarschiJnliJk zal ik u nu schriftell'.Jh moeten
bestoken, omdat er ook'zondag a.s. geen competitie zal ziJn. De heer l'{iltenburg heeft'
rniJn brief aan u schitterencl (net l-ogo) vernenigvuLdigè, vuarvoor EiJn respekt en dank.
Tussen d.e aanmeldingen rraren een !aa.r frappante zoals de heer Veldink uit Zoetermeer
(l+O Saar lid) en Tinus, alie ne al- zi-Jn 'werk voor ons c lubblad spontaan honderd gultlen
in mrn hand stopte. Ds.t doet een rrens €oed. 'I donrt wal-k alone! Ilet cl-ubhuis is aI aar-
dig aan het opknappen, de lichtmaéten op het derde ve1cl ziJn verrezen en aan de andere
beloftes wordt geverkt. De keuken krijgen nÍeuÍre bakmogeliJ khed en zodat ook onze snul-
p8pen aa.n het trek komen, Da aa.ndacht àie GiJs l,angs de Lijn aan d.e ectle ,heeft besteed
d.èed me ook d.eugd, Bij deze vordt hiJ als IÍd aangenonen. Wellicht zj.e ik U toch zonda8
a.s, biJ RVC - IENS I

John van der Lubbe
uv sponsor-contakttuan, leL: 3233525,-u-
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SPORTIEI'STE VROIJW 1992

Greet J€rssen- v. Geemeit, de t'peetnciederrr van !ENS, Ís vorige veek vriJdag 16 oktobcr ^
in het Congresgeboulr gekozen tot sportief§te vÍouw va "f992. De.door d.e ouderenbond gea. rr

organiseerd.e dag stond in het teken van sportivitelb. fante Greet, 86 Jaar en reed.s
68 Saar lid van LENS, in Julie no6 hasr knieschiJf gebrohen, verd als voorbeeld, gesteld. -

voor a1le ouderen. Door ËiLskracht r':vechtlust eD doorzettingsvermogen kàn Jè vo.lgens "..
haar. eigen zeggen een heeL eind. konen. Binnenkort Ís ze te horen op Radio i{est en te
zien op lokatel". \,lilt U haar feliciteren d..m.v. een kaartje het.a.d.re6 is: .. 

'...,ij ^.._ 
, .._

v. Swietenstraat 103, 251-7 SG Den Haag, te]-t 3636362,

Ap Hoppedbrouvers -
Met Ap gaat Éet met stapjes vooruit. HÍJ ii inmiddels verl,ost vàn de kunstËatige 

'voedinl 
-

en von het infuus. Hij krijgt ergo-, fys ioi,herapie ' en logopedie.' HiJ heeft nóg veel ruslI
nodig. De hele LENS-f€rBÍ]ie krilst de E1'oeten vari hem.t- -'

I-: I
i\

t "'1. 1

Í r;. Íi':..
Jos lloppenbrou$ers . . r

II ,:)
l.le . S€NIOR€N"zondogr

Uit slaeen van het afgelopen veek(end
Hermes DVS 2 - IENS 2 0-0 "

Zqndqg 25 okioler ' H,NB/Poule gcheidsrechter - veld'
il.oo "u.L1.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
l-1. 00 uur
10;00 uur
10.00 uur
09;00 uur

avc 1 ".1
IENS,2
Groen Wit'58 2
I,NNS, b

I,ENS 5
Tonègi do 9
Celeritas B

*ï'*

- L,ENS 1

- H.M,S. H., 2 :

- LENS 3
-,Kranenb'Jrg 3
- Wippol,der 5 '

- TENS 6
- I,ENS 7
- Ltrl{-§ ,8,

totl| /62:-
3077 /55t+
3tfi/56\
3r:.6/568

, 3?30/622
. fi26/6\9

33\o/681

t02'( /532
r.o95/621,
3oï3/55}}
3ttt/16\
313b/ t6B'*3230'/622
T?6/6\9
33s9/681

36rc673

3Il61088
01891*1?91+3. '
360151+1, b.s.s.
3988797, b.s.s.

ï.lI.J r van ,Veen
P. d.en Breejen -
A. c. Beyersbergen

W. Screuder
J. Penninkx Jr.
J. J. Pronk

l_

?/3
2/3 "

Aanspreekpunt Seko: 20 oktober: .4r Bergenhenegouven .

Zolld,ag 1 qovember

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

n.n
n,n
ri,n
n.. n
n.n

Jrt . uu uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
1e.00 uur
13.00 uur
Donderdag

SchevenÍngen 1'
IENS 2
xoc 2
LENS U

LENS 

'PostalÍa lt
Toofan l+

Lu!s,,8

5 november

- LENS 1
- v.D.L. 2
- IENS 3
- Yoorburg 7

'. Den Hoorn
- LENS-6 n
- I,ENS 7

1

í3"
íiilt: 2r-"

2

6 I

, - n.K.s.v.M. 16

. ( netterlaagserie Jan Hop Bokaal )

OPSTEIIIN0XN: a}s vorlge veek.
L

Af schri.iven: I

20,.00 uur LENS,'5

LENS
!ENS
TENS
TEN§
IENS
I,ENS

Jan.Heins
Fred v. Kni J ff
Wif,Heijnen
Gersld Duivesteijn
Bené Keus
]- Barkia

Í

J'. Pronk
N. Hafdi

telz 3522].06
tel.: 3l+-í87l+6

- )-

l+:

o,'
Íl
B:

-i
tel":
te1:
tel,:
te]-:
tel:
tel:

r. - DSO



3il problenen: Kontakt

i{,V,S... - SteenviJkLaan, telr 36T5?h5.

fl,H Leiders c. q. aa.Dvoerd.ers:
S.V,P. Doelpunten]oakers op echterke'nt ved§tr iJd.forn. VERMELDEI{! I I M !

Watertrappelen voor ale LENssenloren op zond.ag

persoon Ben osse, tel: 3298353, VriJdagavond 19.00 tot 20.00 uur.
" 'q.F-li.-

I,IGGING TERREINEN:
Rvc :----' -,- s-portpelk Prinses lrene, Schaepveg, RiJsviJk, te1: 39[091?
Groen Witr58 - Sportperk Escanp L, @ft 3295r\2
fonegido - Sportcomplex Dansigt ' Botlelaan, Voorburg, tel: 3860896
Celeii.tas - lèyweg Eoek Noordve8, Watéringen, tel: 01?\2-91151 ',

Afgelopen zondag vas er veinig voetlalplezier op cle IENSveldeE te beleven. De sluizen vq.t

de he6el giugen vo1 open en de veLden konalen deze boeveelheitl vater niet neer een. AJ-Ieel
het 2e efftal kon aantreèen in Rotterttam biJ HerBes DVS vaar op 0-0 verd efgesfoten.
Hedd.en ze dan toch tbuis Boeten bl-lJven? Nee, $ant er nerd in een aeralige partiJ voetbal
ueer eeD punt neegenonen naar' Den Haag. I,IeI een d.uur punt laten liggen volSens mensen Ai(
er àelreest ziJn. Voor de SEXO dus een makkelilk veekentiJe dacht U niet! Jewel naar we

bliJven veI tloorclenken. De volgeDae aktiviteiten verden in]niddel8 döor ons bedecht. 0p
alonderalag 5 november on 20.00 uur speeft IENS 5 (de oude g8.rde ) de eerste vedstriJd in
een neaerl-aagBerie vaD l,t vedstrijden. Gespeeld vord.t oE de Ja.n Hop Bokaal tegen oud DSO.

ïierin speelt nog een oude bekende vàn IIENS n.l-. PeuI Seh6nherr. De YolgeRd.e ïedstriJden
ziJn tegen VOC op 1! novenber. Ook deze gerenomeertle Rotterala.trEe vereniglng herbergt een

'outie LEI{S corïfee n.1, 8ob de Wit. Ook hebben ve ge1lJk Eaar eeD aantal toernooi-data ge'-
plalrd. Op zonàag L6 neÍ spelen LENS \ en 6 terwiJl een veek later op 23 oei LBIS.? en B -

àcle d.e'lr6sèn"é Sgnnep gèven. HiJ houden u op de hoogte, rneer niéïrts volgt.

Berres DVS 2 - LENS 2 en d.e Ned.erl-s,nalse voetbal-ziekte.

LENS behaalde in Schteda,m een verd.lend punt. fn d.e eerste helfL een geliJkopgaande ïed-
striJd net voor beide d.oelen enkele Eogel-i Jkhetien. yeeJ- gebeurde er eigenlÍJk niet en de
ÍreiDige toeschourers hadd.eD dan ook a1le tiJd on rond te Deuzen er] zich vooral te ergerer
a8n de belabberde stast van ontlerhoud. van het eens zo fraaie comp]-ex van Ilernes D.V.S.
eeef IoÍj LENS l[aar ! Het velat vas geluktig ntet asngetaet en lag er perfekt biJ. De tweed.<

helft speel-de LENÉ yee]- beter d.an de Schieda.trmers en kreeg een groot aantel nogel-iikhe-
den on beide punten te pakkeD. Hans Kooyen8s(ex), Brian Linger(2x), Ji-umy Spaans(2x) en
nog een aantal spelers eennaal hadden ris.nte kensen, llaar heel- voetbs.lLend Nederland oP

tlit noment mee te ka[pen heef!, i6 bet verzilveren van d.ie kansen en daar d.ealen onze re-
Ber,Íes afgelopen zondag alriftig aa]l mee. Toch een prina reouJ-taat mede ook te alanken aan
enkele fraeie realdÍngen van keeper DenDiB Pool. Er nerd uedelon kaartloos gevoetbald Det
een gezonde positieve iustelling. Die opgeanèe liJn brengt LENS naar de midttenmoot. En
er zit beeList Dog meer Ín.

Frans varl DiJk.

j OLJTí-ICICI I

TlJdens niJn elfde seizoen bU IENS vaag ik het nu eens terug te kiJken na8r de afgeloper
tien seizoeÀen die Ík bij L,ENS heb nogen voetbs.l-l-en. In het geizoen '82/183 verd ik lid
yan de zaterclag afdeLing van LtrX{S..Ik kende niemand.. In det eerste noeiliJke seizoen heb
ik v€É,k gedacht: Ik moet hier veg, hier hoor ik niet thuis. Voor niJn tveetle LENS sei-
zoen werd ik tloor John lJe.l-tens gebeld. 0f ik zin had om met d.e seLectÍe te trainen. Dit
vas precies de etinul-ans on door te gaan, Ik heb toen nog drie Jaai Eet plezier in de
zaterdag gespee.Ld. Daarna kïan zondag 8. In hB,è dear eI vaek ueeged.aan en ze vroegen miJ
of Ík voor vast in zondag 8 rriLde voetballen. Met niJn debuut in LXNS B, kwe.rn ook ni.Jn
debuut aLs L,U{S - Be}/Seko medewe}ker. Ergens is bet best begriJpe1iJk, dat LENS zo veÍ-
nig nede{erkers beeft, IIet ïerk IÍJkt te veel 'rond.ankboarrr werk en nen vord.t te veel van-
zeLfsprekend genonen. Aan Ae andere kant geeft het best een "kick" a1s ie een biitirage
ka.n feveren &an veer een geslaagd evenement of een geslaagde vedstriJd biJ LENS.

LENS

o



Ik heb in zondag I (tater ?) 3 hele mooíe seizoedëti gevoetbald., Elet als hoogtelrult een'l
seizoen waarin we kampioen verden en affe (3) toernooien lÍonnen. Na zonatag B.heb ik t L!,
seizoen in zaterdag 2 en I gevoetbald. Die periode vas eigenliJk qua voetbaL en gezeJ.lig
hèid éen mintleie periode, Dus kwa,m ik weer in zond.ag B terecht. Maar veL een heel- analer,'.
zondeg 8. ik verd aanroerd.er en we speelden een heel aardig seizoen. We hedtlen een lroo!:-
stl.ubbelingen, maar dle verd.en altiJd net een lach en een pilsJe opgelost. In dat seizoe:
is biJ IENS B de basÍs gelegd. voor het huidige LENS 7. Een schitterend. elftaL,3at voet-
ba1 speelt op een reserve l+e klesse europacup nÍveau. TerugkiJkeíd op tieu iaar LENS,
ziJn er een hoop dingen tlie net tegen staan binnen LENS. Er ziJn nog veel Deer clingen '

binnen LtrïrlS die echt goetl ziJn, Ats u Hilt Heten $at, kiJk on u heeD' Kortom' LENS is on
danks of dankziJ-EIíes een vereld vereniging vaar ik een hoop vrienden heb vàar ik moei-

.ilIIJE Ouaten }(an.

LENS tedankt voor tien rooie Ja.ren.
Volgende veek 'weer over LENS ?. Ren6 K.us. '

Lcrngs de =1cort@n \./crr'r de ZAA lodder

Uitslaeen' van het, afeelóÍien week( end
Íexas DHB 1 '- 'LENS l- afgek.

) j Í:, n
&

è.
I

,:

VeldZate 2l+ oktober
1 .30 uu.Ï LENS 1 - Sohemen L

- Vit. DeLft ?11. \5 uur LENS 2

-Woensdag 28 oktober
19.30 uur LENS 2

Z,a'LeLdaA 31 oktobef
- Die Haghe 5

i.l+ , 30 uur BsC 68 l, - LEN§ 1
1L.30 DSVP 7 - LIX{S 2

H. NN Ie scheitlsrechter
lQ19/oo
to6o/ot?

J. Bor
J.E. tle Vries

1
D I?

J, Pronk

1019/00u
1060/012

B.B. vd. Spek
R. Hartnack

OPSTELLINGEN: vorden d.oor d.e trainer vastgesteJ.d.

Eventuee] afnel-alen bij John Boerema, l"elz 39'17?73.

sEV 5 - IENS 2(za) 0-6 ( 0-2) d.d. 10 oktober l-992

Er weren vederorn tvee winnaars: het publiek en natuurliJk LENS 2! Na de eerder behaalde
successen ves d.e wedstriJd tegen SEV opnieuw een openbaring. Schitterend. rroetbal, verk-
l-ust en veel doelpunten. Wet kan voetbal toch nooi zíir; . Zoell. gebruike[Jk haè tech-
nisch direkteur Ben weinig woorden nodig om tle nu toch rrvaste groeprt te notiveren. X.e'a
bl"eek eI neteeà in d.e openingsfase. OndeDls enkele counters van SEV hadden vij de Iied-
striJd aI neteen in onze greep, alleen het afmaken van de d.iverse kansen verliep niet
naar !ÍeDs (Welk topteem heeft ttlt eigenlijk niet?). Dit was ook de reclen dat het ruaar bi
2 aloelpunten bl-eef. In de 2e hel-ft verd er het beste spel tot nu toe gespeeld, Iedereeri
deed. vat hÍJ aloen noest en soronige zelfs iets neer dan dat. Konbinatie na konbinatie
rolde er uit. De 0-6 overwinning vas dan ook een logisch gevolg. De d.oel-puntennakers va-
ren: Michel I'ortrnan(3), Richard 3lokpoel(2) en Hans de Buiter(I). Een aparte vernelding
viI ik nog roaken voor Stefan vd. Togt d.ie op priu.a vijze ziJn doel heeft schoon veten te
houden eir duiilèliJk de and,ere keepers doet vergeten.
P.S,
Via de technisch direkteur heb'ik vernomen do,t het zaaltJe i,v.m. cle konende festivitei-
ten &1 geboekt is nedib januari a.s.Í!t
B.P. vd.. Toorn.
Het voLgeale vers]ag zal geschreÍen worden door...Rob Mahieu.
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'UitsIacèn v&n de afgeLopen weken
Exhes l - IENS I 5-7

Vri 30-10- klasse zaa.l scheldsrechter
20.30 uur Semper Altius
2L.15 uur Senper A].t, ius 2 - LEI{S

- LENS 3 328
B18

De Schilp
. De Schilp

.. C . Koch
J, Vemeer

J. Verhoef
DÍnsdas 03-l- '1 -O)
22,00 uur HMSE

Vri 06-u-
l+ - ].,ENS 3 R2B" Zuidhaghe

19. 0 uur LENS 2 .-0D83
- I,ENS 1

813
19.00 uur Garrunè 1

L.,ise ing sporthallen
De Schilp - Sch&apïeg 2-)+, niJ suiJk
ZuÍdhaghe - Melis Stokelae.n 1201
De Blinkerd - Seinpoststraat 150t'
Aenvoerd.ers: S,V,P. uitslagen doorgeven aan Ben 0sse, tel: 3298353.

LoosduÍnen
De Blinkerd

E. v. Maanen
tr'.B. Bauman

r' , :' :;r

VAN HET JEUGDFRONT algemeen kontaktpersoon:
Paul v.d. Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag te1.397.01.54
: B'rj geen gehoor: Arnold v.d. Donck, tel 397.65.32

3A

t rtIÍ@
. (TT EUN NIET THUIS 231]]0): AI'BELUEN.bEZE KEER OP VBIJDAGAVOIÍD BIJ ANNOTD YD. DONCK

iUSSTN r?,OO en 18.30 ur:r..op LENS ief: S66r3f\. IN NOOD NOG NA 19.00 uur BIJ ARNoLD VD. '

ffir ruurs rnls lgt6stz.

Efftal datun aanvanE tegenstander uit/thuis terrein/veld sam, k.I,ens

Al-

B2
ct_
C2

D1

D2

El-
E2
E3
El+

E5
E6
F1
v2
F3
rh

10

9
1B
11

o

1l+

tï
9

10
16

9
16

9
8

9
ö

1Ö
l-1
l1
1ö

2l+ okt
26 okt
2h okt
2L okt
26 okt
2\ okt
2\ okt
2\ okt
26 okt
2l+ okt
2l+ okt
26 okt
2\ okt
26 okt
2l+ okt
2l+ okt
2l+ okt
2l+ okt
2h okt
2l+ okt
2l+ okt
2l+ okt
2\ okt
2\ okt
2\ okt
2l+ okt
2l+ olrt

A2
31

D3
Dl+

12.30
20.00
1l+ . 30
11. 00
].g .00
12.30
11. 00
l-l+. 30
r.i.l+5
9.30

l-1.00
16 .30
10.00
16.30
9.30
9 .15
9. 30
9. 30

11.30
11. 30

11.00
10 .00
fl.00
11. 30
9.30

l_3 . 00

Alhen8e Boys 41 thuis VI
GDS 41 uit Erasmusveg
WIK A1 .' thuis \2
Gravenzande SV BI uit Gem. sP.Park
Snithdon High FC thuis 1í2

Leakkvartier ts3 uit J. v. Beerstraat
Grevenzande SV Cl uit Gem sP.Park
Juventas Cl thuÍs V3
Snithdon High FC thuis Y?

Te werve cI thuÍs 'V3
Yitesse Del-ft D1 thuis Vl
Stohe Brunsvick thuis V1

. Crorvliet D1 uit ned.eríi kstras.t
Kings Brook f'C thuis V2
BAVA Dl thuis V1
Laakkwertier. D\(vr) uit J. v. Beerstraat
DSO EI thuis \2
RVC EI thuis Y2
OxnaÉ E2 uit Buurtweg/w t na ar

. Quick EB thuÍs Y2
nAS E2 r uÍt Al-berdastra.at
V\rP E2 uit Zuiderpark
Lyra FI (vr) uit Sp.park De Zveth/d Lier
RVC I'1 uit Sp,park Pr. IIene
RAVA Fl- . thuis V2
Te Werve Fl uit Vïealenburchveg
ADo F3 (vr) thuis v2

11 .30
.00(GDS) .

. t+:

, 30 (auto')
.00
.1r(fiets)
.30(auto)
.UU
.15
.00
,00
.00
. o0 ( au.t o )
.00 . .,
.00
.15 ( auto )
.00
.00
.30(auto)
.00
.15 ( auto )
.00(auto)

9 .00 ( auto )
10.00(auto)
11.00
8.30( auto )

1à.30

BUZONDEBHEDEN:

- aanuezÍg Jeugdkonnissie: A. vd.. Donek en P. vd. 6teen
- lees onderstaand.e hopy goed. door
- opstellingen als bekend met uÍtzondering van:

o LENS A2 uet M. Arslan en J, Ekren
o LDNS 82 zonder V. vd, Spek met M' de Groot

B



O ].,ENS

O IENS
o LEIJS

O iJENS

O LENS
o LENS

zonder K.
zonder É,
zontler M.
zonder B,
zonder J.
zond.er M.

Fiets

D2
D3
Dl+

xt_

E2
El+

Conno?
Saygi net F. Cijntj e
Leidekker
Groos en C. Schmits net J.
Fiets (zie E1)
Singh

LENS I'5 is ge!!,r!!
Na de open dagen, vaar zo'n l+0 jeugdige spelertjes op af kva.nen, hebben ve de eerste
stroom aanraeldingen gebruikt om d.e E- en F-teams aaD te vulLen tot zotn 9 spelers per
team. Vooral biJ de F-klassers blijven de nieu'we Ied.en binnenkomen, L,euI netuurLiJk Daar
teams met 10 spelers betekent te veel spel-ers langs d.e kant en straks in de vintei tlus
in ale kou. DaÈ is niet d.e bed.oeling. Daarom hebben ïe nu een F5 te8,m geformeerd, Dit be-
tekent dat enkele spelers naar een ander tea.n zul-]-en gaan. We hopen dat dit geen 8,L te
grote probLenen zal geven. KiJk even goed in vel-k team urÍ zoon staat opgesteld. Mochten
er echte problemen ziJn reageer dan even naer PauI vd, Steen, teI: 397015\.

LENË I'2: D. B1om, B. Blom, L. Droppert, M, Drosten, S, vtl. Kruk, D. rr4oonen, C. Scheap-
veld-, B. Spiessens. Leider: H. BLom _-.

LENS I'3: 0. Baba, A. el- Boustati, M. Soutier, 0. Gokgul, M. Ilend.riks, B. Lamers,

LENS Fh l 2.K. Akay,. A. .Al.no1dus
sten, V, Reuver;.4. Veeren

,.
-LENS F5: D,"3ervoets, S. 3oua.lt, J. Dogan, B-
L. Stastra. A. Susen. E..Yildirim

!9en_3reèEng I ".

' B' Arnoldus' n' tun ae'fffiï'ilïl;"1'rli!"!; 
l:

-Gtth, R. Sardjoepersad., J. val. Spek,
'Leider: ??

Ker- -

Veeren'

0p EaanOagí e6 september verval,l,en d.e ondersta,ande trainingen i.v.rn. de vele wedstriJden
tegen Engelse teams op LENS:

- de treanlng voor de E7 Ïglfi !, olv. J. groos
- de training voor D2, D3 en Dl+ olv. F. Grens.

Afgekeurtl of niet? ?

BiJ twijfelachtig veer mogen de spelers van pf t/m' F, altiJd naar IiENS bel1en tel-: 2661-3
(nergens anders heen) of het voetbaLl-en doorgaat of niet. Be1 niet te vroeg, voor B.oo
uur veten ve ueestal toch nog niets. De spelers van A1 t/n C3 urogen a,bso].uut niet naar
LENS belten. Ju11ie zijn aangewezen op de TV. Via Haagsche Cor:rant TV en Iokatel (b12.
6Oe) is vanaf 1 8.1+5 uur te zien of Juule wedstriJd doorgeat of niet. Er ziJn enkele
uogeliJkheden t.w.:
1) KNYB afdeling Den Haag is afgekeurd: d.it wiL zeggen d.at a]le Jeugdwedstrijd. (A2 t/m
I'5) in Den Haag zijn s,fgekeuïd, LENS AJ. speelt regionaal- en ziJ nogen dan ve1 naar I,ENS
beLlen.
2) LandeliJk e.nateur voetbal of District l,lest II is af6ekeurd.: alit vi] zeggen dat LENS
Al is afgekeurd.. SLechts als er biJ vordt vermel-d KNrB afdeling Den Ha.ag afgekeural dan
gaan ook de vedstriJden van A2 t/m F5 niet door. Staat dlt nÍet veroèId dan zullen er in
dividuele afkeuringen ziJn d.ie ook op de TV lro}d.en ve}meltl. Dit verkt als voigt. De
thuisspelende verenigíng vord.t genoend. BiJvoorbeeld bij de wedstriJd Velo 83 - IENS 82
kiJk je dus biJ Ve1o 83. Slaat dit team verneld dan geat de vedstriJd niet door, Staat
het niet verrneld dan voetballen, Ons advies is on dit stukJe kopy goed te bewaren en
net deze kopy eens naar d.e TV te kiJken. Wij veten zeker tlat JulJ-Í het dan begrijpen, Is
het voetba]Ien afgekeurd. alan blijven we natuurlijk niet thuis zi.ttèn treuren. NatuurliJk
gaan we altÍjd iets net Ju1lie doen. ïeem je eigen sportkleding mee, voetbalschoenen ,
g).mschoenen en een trainingspe.k en kon naar LENS. 00k is het klubgebouw altlJd geopeDd.
Tafel-tennÍs (ze1f batje + balLetjes neenenen), sjoel-en, tafeLvoetbaL, kaarten, darten en
flipperen aLLes is aanwez Íg, Zeff speuetJes meenenen is toegestaan. Ook de oualer6'zijn
van .harte wel,kolu, Een kaartje ]eggen, poolbiuarten of ge!Íoon vat gezellig kletsen.,,
LENS is eltiJd open! ! |
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Schàduwrogramlla

Is aL bet voetballen a.fgekeurd dan viLlen 'wiJ onderstaan prog]'alma aÍïerken:

' Sadenkomst LENS

L2,OO
l_0 . 00
9.00

]1 .00
10 .00
11. 30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS
tENS
IENS
I,ENS
IENS
LENS

A1 en A2 tr8 inen
81 t/E Dl- trainen
D? t/n E2 trainen
E3 t/m E6 tiainen
FI en F2 trainen
FJ, I'l+ en tr'5, trainen

11. 30
9.30
9.00

10. 30
10. 00
11.00

uur
uur
uur
uuï
uur
uur

3iJ incidentele s,fkeuringen houden ve de tiJd.en van het kompetitieprograma aan' lle
veiwachten in al1e gevatlen de leiders natuurtiJk ook om wet net d.e teaxos te gaen tloen.

Dear kunnèn wiJ in[ers niet a}lenaal voor. zorgen.

ELftal fotots
Niet a1le spelers hebben zÈterAag hun elftalfoto ontvangen d.oord8.t veel vedstrÍJd.en als-
nog werden àfgekeurd, Zaterdag zullen d.e IeÍders de fotors alsnog uitdelen. l{iL iemand

nol ""o 
foto bestel-l-en neem alan kontakt op met Peuf vd. Steen. De fotors kosten 51'-

p"i 
"t.,rk. 

Van Bp, El+ en F2 nemen we biJ de eerstvolgende thuiswedstriJal nog een foto.

Grote clubaktie

Lang niet a} het geld (of loten) hvamen afgelopen zaterdeg terug op

LENS. Marian vd. Donck ontving zo'n § 2300,- en een kleine 100 loten
Letour. Het efecht veer en d.e afkeuÍingen gooiden enigszins roet in
hlet eten. Ook dè verkoop op zondag bii de vedstriJd LENS 1 Sing niet
door. lIiJ vregen een Lo.atste krachtsinspanning vsn de speleis en de

leiders om deze veek aLle foten te Yerkopen. zBterdag a.s. wiIIen ïe
van iedereen el- het geld. retour en dus Liever geen onverkochte Ioten.
Al-les inl-everen bÍi ie ]eíde.Ï. No6m.aa1s het geld kont ten goede aan

leuke dingen voor de Jeugd,.

Deherfstlíeek en rt Karreviel
De 'vooruitzichten waren nÍet al- te best. De regen viel uit de hemel, en er ]ag heel wat
vater op de onbespeelbare veLden. Pl-ots gÍng d.e d.eur van ons klubgebouY open en verd er
een latling fruit en groente binnen gebLacht. .!e af ?,end.er:

GEOENTX- EN TnUITHANDEL rT. KA.aBEWIEL - AIÈIELoPIErN '
De reden: de herfstveek staat'voor de deur en dat bètekent veer veel aktiviteiten voor
onze E- en E-jeugtl met eteh en slapen op LENS. Groente en f'ruithandel rt Karrewiel- schoni

ons Íeer beel veel frutt en groente voor tussendoor en biJ het eten. Aan vitanihen dus
geen gebrek, de voorbereidÍnt was perfekt alleen het weer kon nog a1s spelbreker op gaan

ireden. Volgende veek Lezen Jull-Íe hoe deze dagen verlopen ziJn. rt KarrevieL alYast be-
dankt .

Trainneïsbi,l eenkomsten.,

In novenber sts.an er veer twee trainersbiJ eenkoEsten op het prograrula. t.w.:

-maands.g 2 november met M. Bog, P' Bos, G. SteenvíJk, I'. Y' Diik na.mens het bestuuÏ en
P. vd,'Steen en F. Grens ns.nens d.e JeugdkoE0lssie.

-naand.ag 16 novenber met ?. Bos, F. v. DiJk, Th. I{oe'fnagel en A. vd' Donck en tr'. Grens
namens de J eugdkomnÍ s€Íe.'

Bei.d.e vergederingen beginnen om 2I.00 uur.

Trainen biJ slecht ueer

Als de vefden slecht ziJn dan irebben ve op de,naandag, dinsdag en dondertiagavond de be-
schikkj,ng over het verharde veldje van Kwiek Sport aan de Genemuidenstraat . In het
materiaalhok van gebouv 2'flggeh §4§ speciele gete balIen en d.e sleutel van het Licht-
hok van Kriek Sport. Gebruik àus iiut aè orÍginète trainingsballen vant die sllJten hee),

hard op het €.sfaLt. De trainer die a16 laetste op Kwlek Sport is vorèt verzocht de drie
bal]-en en èe sleutel, terug te leggen in bet materiaalhok va.n Eebouw 2.

)

à
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Dus niet in het klubgebouv. 0p
Í,aat je niet verLeitlen-on toch
tiJ tt . bèschikba&i , een.stukJe 1
heÍd. De spelers noeten vanaf
schoenen ook loop/ sport schoene

uffsi,togit .rnuc»: .i;

de lloeDsd.ag en vriJd.agavcind hebben
op.veld 2 of 3 té gaan trainen. De

open is ook Eogelijk; en tevens is
nu alt1jd. inr een traihingsp&k train
n neénemen. - ". .:-i' .-.A,..tlt_

.t,,;!
rlq.5' _

Velo E3 - LENS E3
Velo E5 - IENS E5
LENS I'3 - Velo F3

1{e, geen alternatieÍ.
trainingsstrook is aI-

de Uithof een mogelijk-
en en naast voetbel-

'q .1 '
^. ' 1 !

b-4
2-1l-

Vefo Cl-.. - IENS C

LENS D3 -1 - .VCS D2
L.

Velo EI
Velo E2

3-l+
o-6
0-2
3-)t

De uedstriJden van. C3 en Dl re,-trrSn halverwege s,lsnog afgekeurd en Dl+ en tr'I gi4gen zelfs
helemaal ,voorrniets nàar Cràvènzànde toé. -be-rest 

Íerd iri'àè fóop van de ocÀtènd, toen
de regen nqar beneden bleef valLeF, alsnog aÍgekeurd. Veel spelers en ouders voor niets
aloor de regen.. Vervelend.; ruaar daar kan.niemand iets aan doen. Spelen was echt onverant-
woord. Hieionder vermelden íe nógztvee. verslagen (p5 en I'2) van-vorige veek en een nÍeuli
versalg van dèze (vèrregende) zatertiag.:r '" - t' '- '

i;

.i
In eerste instontie hadden vi.j nog Bel,uk dat onze wedstriJd door ging, vant d.onkere vol-

- LENS El
- IENS E2

ken trokken zich samen boven het LENS-coroplex en ueldra begon het te regenen. Van het
spel Herden de supporters niet erg v&ïn en hoe vertler de wedstriJd vord.erd.e deste sLech-
ter verd jullie spel en ook het veer. Er verd. nauweliJks overgespeeld en niet veel spel"e
.bielden hun p1aats en zo kon het gebeuren dst ve.eL snel" net 0-l+ achterstonalen. De tvee-
de heLft vas net een kwartier oud. toen d.e scheid.srechter besloot de vedstrild., i.v.m,
nood.lreer, te staken; wè stonden toen aI net 0-6 achter, Nee heren,'géen bèdie beurt d.eze
&.eer en .d.at vind ik vreemd vant Jul,lie kunneD het vel, naar dan mbeten juLl-ie het doen
en vel met zrn elyen en nie! al-Ieen.-,. Tot slot een tip voor Julfie. trainers: heren geef
dit efftal ii pfaLts vai een traininig eens een cursus yetelsyastnd.ken met, aLs ze ge-
sleagd zijnl ,een veterd.iploma. .'.

!1; ':}
LENS E5 - Duno E2: 6-3

UeeS. 'r

-'' t'i: : ."1 I'

1t

Mijn positie st_aet oÈ
begrepen ïaEt haal ik.
KLASSE H00n. Nu don e
sten'ves er een foutJ
op (2-2) en toen het,
en liep E5 aI snel ui
niet in dank afgenóme
bliJf zo. voetbau-en.

Vel-o - LENS E5:,2-\

het spel verd er vbrige veék geschreven. Nou d.àt is'd.an veikeerd.
Ín he.t:Laatste vqrslag al. pie!. geschleven dat Jullie.zoud.en vinnen?
ven over deze vedstrijti. Dachten ve dat r,re tegen Laakkvàrtier íoe-
e gemaakt en noesten we tegen Duno 82. De eerste helft ging geLijk
ín tle 2e heLft af snal 3-2 verd vas het verzet van Duno gebroken
t.naar 5-2. Duno kwau nog. èlren terug'nàar r-3. DÍt verd.::d.oor ons
n en X5 iiaakte 6-3, Jongens JuUiè hebben de eer kered vior miJ en
Tot volgen{e veek. ' ; iír'
; ," JuLLie l-eidër: Melis KÍpp.
,:-'é

t
Jongens dachten.tÍe dat het d.roo,g zou bliJven, rniÈ _gÍng het toch regenqn naar das,r,trok',
ken- ue ons niks. ven aanj- 0ndanks det ve net 1-0 echterkHa.noen d.acht. ik zoud.en ve nu gaan
verlièzen naar nee- hoor jirttie gtugen Lekker voetbeLl-en en àup d.aar 

jwas- d.e L-l- nog voor.
ïust stond. het.2-1 .Íoor. ons, Heb ik nog gevraagd of de voorhbetld'neer zèu samen èpel-ën.l
hei ik d.aar màar weinÍg van gezien. Toàh-werd. Íet 3-1. -JïIIÍg dachten zo dat ie gi"onn"n
mispoes het weld 3-2. Ózkan verd. kvaad en scoord.e l+-e. -lóngeis 

SÈÉm saml.'en hèt worden
er aog meer. Iet maakt niet uit vle ze.naakt probeer tdat te onthouden.: J,lerd.er moeten
Jullie zo blijven voetball-enr eL ve brijvèir onlesiegen. woensda! ,begini, ïoóa ons de herfs
veek en ik hoop dat liei heel Làuk vórd. ' ;J r,.; . 'tj .i.a.:7 r,- lt

Hier ..neer . een. verslag ]van d.e _F2-. Een span_nend.e ued.strÍj tt ,nqdatl ïe. eep'1:Q àbhtersta-nd r

kregen vobhten ve als.,leeuwen} Maar.de bal ging er rnaar nlèt.in, DeniriË'itiroót op ae.''i
paat. Jongens ik ben i-ocii itots óp Jri1lÍe. Oh Ja, Lennórd. en Stephari :kt-asse veiaèaieil.'
Zo vas ueL de uitslag. uiaar een gei-iJk.speJ- uas veïdiend gereest.' i*-: i,,r: i : ï 3r,,i i. r., : 

cnr"._-.ii_.f,. 
,:ïir.'.jj§

r,- l' ']. t . ,i'f ,; .i*. l" ,."'* ;r-ti.. :li'I . ;r.i ;i iLr;i,f ,-il.jf _.', ' .lË.ii.í.r
-Ll -
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I/AAI DE FTEDAI<TIE

uiterste lnlevertermijn koilij:
moondog 20,00 uur in het klubgebouw

naindrcps. are fallirg on Íry head - 'Wto'ff 
=t"pttre rain ? - Zaàtjes tikt de regsr tegen "het ,

zoldermarn - Roodborstje tilct @en !"!l .ug*l .,,..
maar dat uas .cm eeh ardene reden; u @rijpt tiet , t .

;r- .Ër ;rt.t<.; n à* Ëï -rit a.'h"r=rrJs.i.p9pt'1i
week (end) zodat het Bestuur rnaar ,eens eén. ii
kcnmnissie in het leven rÍDet roetrpyr èiè hs.:."{
ncgelijl*Ed€n gaat orderzoelen fui hoeverr€ het
te ccnibileren is een vetlcalverenigirg net
liatersport.

Wij denken hierbij aan kano- $rildsater \rarer op
heÈ le veld; slrrfen cp het 2e en aIs het
mogelijk is een zv'lsdbad op de È:-ainigssbíook;
het 3e veld dient gereserveetrd te blijven vmr
voetbaL.

'.,"
OÍt de overlast \En vervoersdddelen in te danErEn,
besc:hilÈ LENS sirds kort over, een practitige'
fietserrstal1irg naast de speeltuin. .,-

Het spreelct vanzelf dat iede!:eenrdaar zijn
twesiieler parkeert (wel cp slot zett€n rmrrt er

is geen bq,\,af<ilg) . ttet parkeeraroblean van de vierwielerrs bl-ijft een dmrn in het oog
van velen; de eerste gele kaarten ziJn reeds gevallen order heÈ notto : tWaneer gaat u
het eens leren.'.....uw. auto hriten lreÈ heJ< te trnrkeren ???tr

lltcÈ sloÈ uttr aardactrt voor de cm]arys gehorden traditonele K E EP E R S D À c
bij I[Gwr' hieronder een korte inprressie net darilc aan l{ac}riel v.d. BeLg.

.- Daar aargekcfiEn, uas het eer:st zoelcen naar de kantire ! ! Toerl we die gevorden hadderr
werden rde har+elijk onb/aÍgen en neteen keek ik uit of er nog bel<erden wareni naar;
helaas zag iX nisnald van LENS.
Na een tijdje r,radrten l«mn mijn grote vriend Rid< biffren en il< dadrÈ : rtge}:k)<ig teir
nog een LENSERI.

Rord half tien gingen we ons cnrkLeden en bqaven we ons naar het veld waar we gelijk
aan een goede u-dIÍting-lag begonrEn en versdriLlerde baloefeningen cur de spieren Ire en
soepel te naken, om elf uur begon het echte lrerk en het geb0:uiÏ \ràn Ce tjoel< lJerd
daarbij niet vergeten

Het was een ler:ke en leerzame dag vaarq) .ik veel qp{Jestcken heb en rnr pri:na kan 
_werkergen cp de keepenEjes vdn LEilS.

Tut sl.ot-raad i.l< aan ixn v6lgerd jaar net rÍEer LEXiIS(eepers naar deze dag te gaan.

N.g. Iíacfde1, de redal<tie is net de laatste cprerkirtg helsnaal eens. i','

Na de rniddaglunctr en'het belcijken van een videobarri (welke zeer lnteu:essairt vras)
ncesten Í,Je ueer de gra.sra- È op en daar rrrerrien de nier:r,rc spelregels doolgencfrEn en ook
cp geoeferd.

-1=
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van de liled(. .r, .

Uls de vo, lgiende'.:eelisÈ
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In de lrorige Revue is een storern 

"fantje 
geslcPeni '.rleheld v,oidt dat de

herfstr^ree.k \roc de o/e/f/:jonJf waé. Dit.ÍbeÈ mbrurlijk zij
i'.: -,r . ,. .. :., ;V; '. ... .'a , ,. ,. -ii

n E/F-jeqd.

e
,rtï

Ziekenboeg

r .{.
fielaas weér e'eri aantal speLers: Kevin yeleeckq4 (ft) neefu een scheurtJe'in ziJn iols en zit enkele'vétren-li-Eeïlí!*-

. ,-,.. ., 'i'.: Jorinho Fiets (ff) tiJaens een ongeLukkige sliding twee hechtingen in
zi Jn rbéen, ;

+

')

,:'

WilLem D€.anen (C2) eeri knieblessure.
;'- ,,.1:i -, ,- 1.- ' ; ' I 1 .:.-..- ..

Zondag 1 novenber heeft I,ENS een Jubilaris en vet voor een: het is dan precies ,

Ig=J=rgI !!! geleden dat tle 1e LENS-revue uit kvam en vel (dit is een lmicun)
ónd.éi de zelfde naam.

HiJ wtlde niet dat het bekent veid, daar on doen ue het ook niet: Gilbert Steen-
iJk-is lr novenber Ja.rig, Dus kom aLlenaaL op de training!!! 'r't r ''r: ri

__-___:___:_ , ..,,. .,r.,. .,

-', '_1 i". l' -. i.-. :
. ,r_ 'i

Peter, Diana, ChEntaI en Shirley lankarnp gèvèí net blijdschap'ken-
.r nis van d.e geloorte. van hun: zoon en broertJe Mitche]. Nauens ge.=:ri

heel IjE[,lS van. harte gefeLici.teerd.' . +.,..
- :'. J , r'.'

I -'

////////t////////////////////.////////////.//////.////t////t///t/il/////////.//////t///t///tl
Scheveningen -,LENS: geen afkeuring - mas"r tvee punten,
Ll///t/t//t//////t//1/////./t.///1////t/////./////l/t//////1/////l///////////////t/l/1,//t/1.!

I
Cl-ub van 100 Cl-ub van 100 Club'van 100 Club van 100 Club van 100 Club van 100

Iwee eLftal.len
Voor de tweedg keer gooide Plutius miJn plaanen in het water. Het rnondelinge }ontakt,over
d.eactiekonL'eeFgeend'oorgarrgvinden.Ikbendusbe8onnennéthetzeindenvaribiiéven
aan een eantal leden in d.e'hoop dat mijn benadering toch. iets perBoonLijks inhoudt. Kon
ik u vorige keer nàld.en'dó.t 'de-eersté iien lëden gèreeistreerd- stonden, hu'kan ii al-tvee
voetbal-teans net cfubfeden forneren. De t'C1ub 

"n iOO" begint gestaLtè te krijgen: d.e' "'
basls Ís gelegd. Ik beà bliJ dat enige leden ook s.nderen s.ttent.maken op'de aatie, sèar-
door zeLfs onverwachte aannéldingen ontstaa!. IIet 

' 
verstuièn 'van aI d.ie brieveh kost tiJd

en het is dus mo!e1i;h, dat zotn veiZoek u nog nièt heeft béreikt. Hees niet boos,' ik .

verk eraan en hoop zeLfs dat u mij belt aIs ik u per abuis heb overges.Lagen. Tenslotte
gaat het.niet óm u of miJ, maar om- LENS, Soms tviJfeL ik erg of ik ienand ve1 zal uitno-.
digen om Iid. van ae " Cl-ub ah' l-OO't te vord.en. Ebe groot iB het pensioen van d.ie'man?
Grote kinderen opvoeden kost a1 zoveel, geld. Die jongen' doet aL zoveet íogi.àqzè' c3.ub' ènz
DergeliJke bverpeinzingen kunnen leid.en tot enige terughotdendheial- om leden tè beàtoken
net miJn verzoeken. Daer tegenover/ staat h:! feit dst iemand zich beletligd kan voelen
aLs ik hen niet benader. '

2
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Ik ben a1s Leraar vel een psycholoog in stofjas, ma.ar miskleunen -ziJn me- niet,bgkeud.
0ndanks mijó zes jaar LENS ken ik nog niet alle fealen en supporters en tlat is dan niJh
hàndicap, Iïe1p ne D&ar.een handJel BÍJna ontroerentl ziJn de verzoeÈen o . iri; ,iÍèr -naand.ea

steeds f 2rr- le nogen betalen. Ik nag to-ch a,ennenen., d.at 5 100,- voor die mensen'een
f1ínks bedrag betekent. Dat ziJ, ondanks dat probleem, de actie villen steunen Eaakt ee
sterker orn d.oor te gaan. Uiteraard. zijn zij meer dan velkom ! Ik hoop in novetrber öf d.ecer
ber net het bestuur en d.e rrcl,ub van 100" de
plannen dan vat meer duideliJkheid. geven en
publikatie-bord nadert ziJn voltooiing en kr
u om 6én of enclere reden uw naan niet op dat
pubLiceren. Een club in de elub is zelden go
tief voor ons alIen. U noet me niet kwal-iJk
1ri] noen'en, lenslotte zijn we el1ena€.I vrien
naken. f k hoop u volgende keel' te mel-d.en d.a.t'i-.,i -

. \". :1.

'i' , 
"

eerste neeting te hebben. 1,le kr:lnen onàe
sanen een tlrankj e en een haiJe nuttigeh. flet
iJgt een mooÍe plek in ons clubhuis, Mócht'
bord viIlen zien, dan ].aat ik aaai tl.1t. '-.

ed, maar deze uitzondering ]rerkt toch. posi-:'
nemen d.at ik u geen VIP of yriend van ,IENS

d.en ven L,ENS en dat heeft niets roet geld te

'l,r

viJ de dertig leden- gepasseerd

, U-w sponsor-contaktnan:
. John van aler Lubbe,

, .1, i, ' te:-z 3233525 .

71
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Club vdn 100 Club van 100 Club lvan 100 CIub .van.100 CIub Yan L00 C1ub. van 100
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LENS - Del-fia en.....wat er ré] doorgins!!!
Nog altijd is LENS dit seizoen ongeslagen en het is inmiddels toch a1 eind, oktober. Niet
verkeerd", Zes gespee.l-d en acht punten, Afgelopen zondag zou het puntentotaaf op tien ge-
komen ziJn, 1Iare. het niet dat ve Zondagochtend. he1emaa.I gek §eregend verd.en. En daar sta
Je dan met het fraale programa-bLaadJe in je band.en in het veel te lege klubgebouw.
Autonatisch kiJk Je d.an naar de st€,nd. op de rangliJsb en haa] Je de gespeelde vedstriJder
weer voor de geest, Xen fante.stiscbe wedstriJd tegen VUC. Vlak voor tiJd 1--0 yoor.
Direkt veer 1-1. Tevens eindstand. Twee, zeer goede ved.strijrlen tegen respeëtieveliJk
Vredeaburch en D,S.o. De ploeg van Guus Haak (hij uag niet op de verJaard.eg van Maarten
Rog konen! ) kwam zéér goeal veg Iset het getijke spel. Een gemakkeliJke uitbeurt biJ 0.D,8.
da,t toch viJf punten biJ el-kaar sprokkefde ! De buitengevoon sl-echte beurt.tegen quick-
Steps, waarin een 3-L voorspTong uit handen lÍerd gegeyen. Tot slot de zesde ved.strÍJd
tegen het lastige RKSVM, Ook in Monster een beter LENS, d.at wederom een voorsprong kwiJt-
raakte. Is het d.En zo gek on te stelLen, d.at ve eigenliJk aI op tien hadd.en Íoeten staan:
ZÍjn lJ'e te beschelden geweest fo te €,ard.ig of nog niet overtuj.gd van eigeir kra.cht. De
tiJd. za] het leren. Vast steat veI, dat ve kunnen concluderen, dat er geen enkele ploeg
beter is geveest in de afgelopen zes lredstriJ den. En dat is een lekker gevoel. Belang-
rijk is nu, hoe ve die afkeuringsperiod e overleven. MogeliJkheden on op bet veld te trai-
nen ziJn er nauh,elijks op tlit moment. Er ïord.t dan ook hevig geschaafd. aan een iJzer-
sterke conditie, 0p basis daarvan ziJn we vorig seizoen gepronoveerd.. Zonder e]- te hoge
vervachtingen te scheppen, mogen ve er na bovenstaande analyse toch vanuit gaan, dilt dit
LE{S net een goede instelling biJ de top viJf in tleze klasse hoort te eindigen. Met d.e
EogeliJ kheid. . op een "dagprijs'r ! Zu11en ve het ddír voorlopig met Uw velnemen op
houden? Inmiddels Ís er een trainings!Íeek geregeld en staat er een selektiefeestavond op
het prograluna. Betrokkenen horen daàr binnéàkort neer over. Wat er wel d.oorging. . . , . . . . , i
Natuuïl-ijk de schitterende a.anleg vo.n de zit fitribune" L.,ENS Noord, EindeLijk kunnen fer-
vente supporters d.e voeten veer eens van de'vloer lrriJgen. De zitbanken zÍJn eetrt prach-
tig en. bieden een beter uitzÍcht op het speelvel-d over d.e voll-e Lengte ervan. U kunt
rustig proefzitten op het gereedgekomen gedeelte v6ór het klubgebouv. .Wat ook doorging
ïes de glote klubaktie en de kLub van ttlubtt. Door d.e vele afkeuringen ontstaan-er rnatuur-
liJk startproblemen met de Lub klub, Geluk\ig zijn er zéér veetr positieve en dik!ÍiJts
ook zeer leuke ree,kties binnengekomen, vertèId.e John miJ. Ik heb zo het gevoel, dat het
dringen '{ordt biJ de klub van 100. I.ENS zal er vé]. bÍJ varen, dat is zeker.

3

Frans van Di-Jk.



GIí@ €vanom onlon Hommissia
Kontaktpersoon: René v.d. Steen, teleÍoon: 345.54.34

Grote clubaktie
Ook ttit lÍeekentl is de actieve verkoop Ín het vater gevalIen. Een thuisved.-
strijd. is tensl-otte ale Dooiste gefegenheÍat yoor deze lotenverkoop.
Toch is het resu.Itaat tot op heden zeer bemoedigentl te noenen. Mocht u nog
geen tot hebben: aan de ba} ziJn ze nog te koop, of schiet Marianne v/d Donck
s.an. Nogma&}s: K00P DE.IoTEN 3IJ LENS, V00R IENSI

i

Ér

« r)

Herfstweek 1992 AtIe F en E k1asse"6.

Eindelijk was het d.an zover. Maand.ag 19 oktober, de herfstueek gÍng van start. De nede-
verkers kra.men op LENS en zagen het al, de veld.en zoud.en afgekeu"d vord.en. De eerBte I'-
klasser stond al- om U.ro uur op tle etoep met slaapzak en veel zin. Met de leiders hebben
lle even doorgenonen hoe het, progra&na verand.erd noe6t vorden, en zo gingen we om 13.00'
uur van stert. Met in totaal 3\ f-Jes naar Kwj-eksport (wat een opkomst zeg).waar ze een
pear uur op een verh&rd veld lekker 6etr:aind. en gevoetbald hebben. Terug op LENS vas er
na tie pauze een voorronde van penalty-bokaal. HÍerne net zrn allen eten. Het had de heLe
niddag nlet geregend. dus dachten lIiJ, dan kan tie stranrlvandeJ-ing en het kamp\ruur vel
tloorgaen. Mis,...... 3 ks8rtier voord8t ve zouden vertrekken ,kwa.n de regen veer net bak-
ken de hemel uit. Vervolgens vertl besloten on binnen met de kinderen spelletJes te doen.
Xr was een reuze danbord, een reuze vier op een riJ spef., een nini mÍdget 6olfbaan j ring-
gooien, tlarten en nog veel meer. Om 20.00 uur gingen de E-je6 bingo spelen, dit verliep
ook heel goed. Winnen is natuurliJk leuk maar er veral sportief gereageerd cloor de kin-
tleren die geen blngo ïaalden. De kind.eren werd.en om 10.15 uur naar bed. gebrBcht en voor
diegenen d.ie d.at ïilden lekker ingestopt er kregen een zoentJe. van één van d.e rnoeders die
bleven slepen. En tot onze stolnne verbazing sliepen alle Jongens (er ziJn er 19 bliJven
sl-apen) voor 23.00 uur. De volgende norgen wa6 er ontbÍjt en verzamel-den op LENS voor tle
kinde"en tiie terug kwamen, dus reer 3l+ F-Je6 en de veltlen nog steeds afgekeural. A-l-Ieen
op het tweede vel-d mocht in de hoeken vortlen gespee3-d, vaar tlan ok d.riftig gebruik van
verd ger0aakt door d.e kleinste van I,ENS. 0m.11.30 uur de finale van d.e penalty-bokaal.
Deze weid gewonnen door: 1. CoclS, vd. Bosch.

2. Dennis Moonen.
3. Bart Netten.

Jongeas gefeliciteerd! Na de penalty-bokaal r,erd. er gedouched., pannekoeken gegeten en ver-
volgens ïeer naar huis. De f'-Jes gingen naar huis en de E-selektie kvam binnen. De veltlen
varen afgekeurd dus ging Theo met 16 Jongens naar de l/Íarterlade vaar uerd getraind en
gevoetbald. Terug op I,ENS, na de pauze slagbal op een gresvelèJe uaast ï,EIIS. De finale
van de penalty-bokaal- rrerd. ook gespeeld, d.it gebeurde rle1 gewoon op het ve1d. Na het di-
ner zijn tle Jongens gaan zwermen en kwarnen om.20.30 uur vernoeitl maar voldaan vèer op
LENS. Na r+at getlronken en gesnoept te hebben hebben de jongens zich ongekleett (in pyJa.ua)
en hun tanden gepoetst. Vervolgens ziJa ze allemaa1 lekker in sIa:apzaken, op hun eigen
stretcher of J.uchtled uet ale eÍgen ].ei(ler bingo gaan spelen. Dit verliep alleEaal heel
erg geze11i6 en knus, ook weralen hier de bekers vs.n de penalty-bokaal uitgereikt. BiJ de
E-selektie waren dit: 1. Arnol-d Oosterveer.''

2. Ruud Ka.ffa,.
3. tr'red{Y Daa.men .

Jongens ook.Ju[ie gefeliciteerd. UiteintleJ-iJk blever er l-l+ van de 16 jongens slapen
(goed hoor ) .



srMoïgens na het ontbiit een training en na de pauze sporten. 0m l-l,L, uur ging iefle:een
onder de d.ouche om vervolgens pannekoeken tè,ieten en tleerna naar huis. ook .dezè 

"24' 
uur '

lraren zeer-gesróagd, De E-s el-ektie . naaÍ huis en de E3-\-5 en 6 kwamen binnenl'EindeltJk,
ve mogen ,"Àr op het veld dus de vedstriJaten nochteh doorgaan.
LENS E3 - V. C, S, E3 l+-l-1

LENS El+ - V.C.S. Eh 11-3
De'grote verschillen in winnen of verlíezen zit vaarschijnlilk in het vrienAschappeliJk
spelen. N8. de pauzè was de voorronde van de penalty-bokaal, hierna zijn de jongens met
l-eiAers spelleijes binnen gaan doen (de zelfde spel-letJes zie E-jeugd) ondat de 't{eer8o-

d.en het ueer lieten afseten. IIa het diner ziJn d,e E-klassers gaaE zvenmen r e was vofdoer.
de begeleiding vat betrefb auto's maar ook in het zwmebad. zelf, alfes Liep helemaal
gesmeerd. Teruà op LENS zÍjn we on 20.00 uur aan de bingo begonnen, Deze verliep zo ge-
noedeliJk net een pauze tussendoo:' en een l-eicler met heel veel fantasie, zod.at alLe
kind.eren tevreden waren, vinnen rras niet echt belangriJk neer tle gezelligheid stontl bover
aar. Xcht heel leuk iedereen heeft genoten. 0n 11.30 uur uiteindeliJk sLiepe§.ook EL dez€

rakkertjes. overigens van d'e E3-l+-5 en 6 groepen zijn er 25 Jongens Sekomen voor de akti-
vÍteiten en er zÍln 19 jongens bliJven slapen op LENS. Donderds8 22 oktober 08.00 uur
ontbiJten yeïvol-gens spelletJes binnen. Na d.e pauze vier tegen vier en trainen, daarna ox

11.30 uur fÍna1e penalty-boka8,1. Deae \'Íerd. Sewonnen door:
1. Roy d.e Klerck ,

2. Niels l.Íuns .
J, Jan de Roode.
Deze Jongens ook van harte gefeliciteerd. I{a deze finale }ras bet ook voor deze iongens
onaleï de doucbe Bannekoeken eten en na&r huis. Onze indruk is dat all-e kinàeren het heel
erg naar hun zin hebben gehad, alus deze week is volgend. Jaar zeker veer voor herhaling
vatbaar. Een paar ongelukJes vÍI}en vÍj even verne1den, KevÍn Vereeóken speler ven Ftr is
op dÍnsdag oiddeg in het speeltuintje yan de schomnel- afgevalLen en had heeL erg pïJn aar

zijn pols. Onderzoek in het ziekenhuÍs vees uit dat KevÍn een scheuïtie in ziJn pofs heej
en enkele Èehen in het gips noet, Dit betekent voor Kevín det hij enkel,e }Íeken niet Eag
voetbal-len. Voor alle tr'-klassers dÍe Kevin een ïaartje vi]len sturen dit is ziJn adres:
Gerrit v.d.,Veen1aan l3?, 257] PK Den Haag. Kevin heel veel- sterkte en gauir tot ziens op
LEI'IS, ook Jórlnho Fiets: hij ma.a.kte b,et slagbal een sliding, kw8.tr hierbiJ ongelukki6 te-
recbt en had een behoorliJk diep gat in ztn been. Even naar het ziekenhuis en resultaat,
JoÍinho heeft 2 hechtingen in zijn been, l,Íet Jorinho gaat al1es goed, vaarschiJnliJk nag
hiJ deze veek,al veer trainen en vrijd8,g 30 oktober nogen de hechtingen er veer uit.
JoI.iniio JÍJ ook heel veeL sterkte en tot ziens op LENS. Verder 'lril"Ien vj.J iedereen bedan'
ken die deze lreek geholpen béeft our van deze veek een sukses te raken. AI1e leld.ers en

hulpleiders, alle keepers die geholpen hebben net de penalty-bokaal. Alle oud.ers die er
varen, moed.ers d.ie hielpen achter de bar, pauzes diner enz. De pannekoek moeders, slaap-
moed.ers en a1le oudexs die hebben geholpen met riJden naar het zvexabad en tle begeleiding
in het zvenbad. Noglnaals harteliJk dank en lre hopen in een volgende aktiviteit weer op u1

nedeverking te Dogen rekenen. Verder wi]1en.wiJ nog de sponsors ledarken. Groenhea en
Fruit verd wed.erob besehikbaar gesteld door "Groente en fruithandel rt KarreríÍe1' op het
Alne]opleÍn, bent u Ín de buurt, maa.k dan eens kennis met de prettige bedieninng in cleze

zaak, door Corry en Klea.s van Dienen. Ook bed.anken we een sponsor die graag anoniem vil
blijven. Hij zorgde er voor d&t de bingo een groot sukses verd, door biina alfe priizen
hiervoor beschikbaar te stèIlen. Korton iedereen, nedeverkers en kinderen'hebben het aI'
lemeaf heel erg naar hun zin gehad. 0p naar de voigende aktiviteit (Sinterklaas denk ik)
er wqrdt aan geverkt. Yoor een aanta] med.ewerkers, Itde boerenkooÏ.was lekker, 4e Jus oOk

héSjaen'l.,Eyennogééndin6:geYondenvoorver}en:j'..
1 spiJkerbioek zvart'maat l-28 net bruine rien '' '.. " -' .l- ;,.r-
1 i,itte slortsok.
L handdoek.
Deze liggen in de ailniàistratie kaner op LXNS.

t///t/////t/////////l//t/t/il///////////t//////////l//l///t/t/i///llt/////lt///l///////1,
Scheveningen - LEN6: een zee van doel-punten ??

/////t//llt///////t//t//////t/t/t/////////l////////////////l///l/////////llll///////////,
Tbe Rog-boys do it net een ba1 eh hoel !

t/t//llt/il///////t/////////t//t//t//t///t///////////////////////////t/////////////////l

-r-



OTFICIEEL:
Nieuve lealen.
r'82? E.A. Lau, Sezo,
3001 A. el Moubare,k,

L\-oï-19ï5,00st
Sezo, A2-OL-:.96'(

Vcrn Het Bastuur

erhessel.enstraat 19L, 25\5 Gn Den Haag, teL: 36?6olt
, Postbus :.:9272, 2rOO CE Den Haag, teL: 3360?89
ergenstras.t \6, z57l IID Den Haag, t,er: :6\9869
testras.t l+3, 251+l- SC Den Haag, teI: 36?8918
Het Oord. \9, 25\\ GK Den l{aag, tel: 3660\86
Het 0o16 l+9, 251+\ GK Den Haag, ter: 3660)+86.

S€NIOB€N zoncJog

3123 I. Stastra, !, 2'l -ol-1985 ' Beekb
3121 F. ciJntJe, D, 28-08-19B0, Havel
3:I2, R. Serdjoepersaat, P, 16-L0-L981+,
3126 S. SardJoepersad, E, 2T -12-]-982,

Afvoeren a1s 1id:
3005 C. Sclrnits .

Vàn IIet Bèstuur

De lichtmasten rondon velrl drie ziJn inniddei-s geplaatst. A1s alles neezit Hordt èinti de

ze week &lles kant en klaar opgele'rerd.. Nu naar &fsachten, }I&nneer de hemeLsluizen en ke

dichtgedreaid word.en, zodat er ook daadwerkeli.ik gebruik van geEaal;b kan gaan vorden..
Het bózoek van d.e kl-ubavond. (zoa1s u veet iedere Donderd,agavond tapbiertJe voor 5 1r-)
valt hel-aas 1,at tegen. Schron niet naar LENS te komen on gezellig een praatJe te maken,
te bilJarten, te kaarten of naakt niet uit l{at te tloen. Een ieder is van harte 'we]}om.

Dat geldt uiteraard ook, wanneer op zondag de wed.striJden ziJn afgekeurd. ook den is er
netuurliJk bij LENS wat te beleven, Het klubgelouv is dan tot rond 17,00 uur geopend.!

Opl-ettende L,ENS-els zullen getrerkt hebben, dBt het interieur aannerkefiJk is opgeknapt.
I,fànden en ruren zijn voorzien van een frisse verfLaag door onze zeer gevaardeerrle mede-
wer:kers. ook buiten zijn er veLe werkza€iÈreden verricht. Zie het lENsembfeen boven de en

tÍee van het kLubgebouv. ife ziJn iruriddels verrijkt xnet een heuse fietsenstelling. Maàk

hier gebruik van! Geen fietsen meer tegen klubgebouv en/of hekken. Men heeft een aanvane
genaakt van het plaatsen van ni.euve barken langs de }ange ziJde van veld L' I{et eerste
gedeelte is ínmiddel-s opgeleverd en l.re ku.nnen tlaar verschrikkeliJk trots op zijn. AIIe
LENS-ers dÍe zich belangloos hebben ingespannen en dat gelukki8 no6 steeds doen, ziJn ve
al-l-enaaL veel d.ank verschultiigd. !!1,Í§ is veer een stukJe I'riJkerr', I'antastisch rensen.
Nog steeds vorden ve geconfronteerd uet de .klacht, det er vooraf op Zs.tertlag kincleren op

het dak van het klubgebourr aen het spelen ziJn. Een drinBend verzoek aan al-le ouders tli{
hun kindereD te verbieclen en aan de Eensen dÍe dit op Zaterdag constateren het verzoek
híer tegen op te treden, SeperatÍe schen8 vau de vel-den:
Veld l- varl 2 Juni t/m f2 Augustus
Veld. 2 van 2 Juni t/m 12 Augustus
Veld 3. . van 19 mei t/m 29 JulÍ
Írainingstrook van 19 uei t/n 2p Jul-i.
IIeeft U ?ich a} aangesloten biJ d; klub an loo? De wasserette lrordt voorzieí .rrn 

"en 
p*,

tÍJd nleuve kasten, vaardoor al-le kleating van de diverse selektieteans perfekt opgeruiud
kèn worden, Ook daa.r is LENS aktieft ! ! Kost allemaa} vel vat geld.. Iíeeft U zich 41 aenge
sloten biJ de k.Iub van 100? Zoals U begriJpt ziJn aIle ertraatJ es . ha.rd nddig.

Het BestuuÍ.

S(eIÍ@
Uits.LageD van het afgelopen week ( end
ÀI1es efgekeurd.

)

Zon L november T,I . NB oufe scbeldsrechter
r027 532 lí. Screud.er

J. ?enninkx Jr.
J.J. Pronk

veltl
t .00
t1,00
L2.OO
13. 00
11.00
11.00
a2.00
13. 00

2/3

Scheveningen
ï,8'lS 2
EOC 2
LINS 4
IENS 5
Postalia 5
Toofan lr

LENS 8

I,5N§ 1
v.D.L,. 2
LENS 3
Voorburg J
Den lloorn 6
I,ENS 6
I,EI.TS ?
B. K.S.V.M. 16

L0951621
3078/55\

8flal56t)' 38\/568
32301622
fi26/6\9
fi39/6Bt

n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.

J

1

b

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur



Aaàspreekpdnt Seko 1 novemler: Ben osse

Donderdec 5 november
Zö-o uur l,EI'lS 5 - DSO ( Nederlaagserie Jan Hop Bokael- ) P. Bastein + grensrechters

Zon B nóvernber
.00 uur IIINS 1 - GDS ].

vel-d
1to30/532

to95l62t
3079lrrtt
3!B/56t+
3a38/568
3431622
fi29/61+9
333't /687

l.I, Nn Scheidsrechter
J.H, PeDninkx sr.
P. MeiJ er
P. Bs,stein

I
10.30 'uur ADo 2

11.00 uur IENS 3 'i
1L.30 uqf Gr'WIf Vac 5 -
L3.00 uurr Quintus 5 -
L1.00 uur LENS 6

1l- . 00 uur L.ENS 7
12.00 uur Toofan 6

OPSTÉI,LINGEN: alS VOTigE
ÍPtlS.l+: net 81. Moubaïak
LENS 7: met E. IJau

Afschri ven :

: Jan lleins
: Fred v. I!"ii f f _
:. WÍ} Heijnen
: cdraid'lluivestei
; 1is65 IGug t 

"':' 
' -

: L. 5ark1a

LENS 2
FuLI Speed 3
I,ENS h
IENS 5
Te Werve 3
Trionph 6
IENS B

veek

L
n. n,
n. n.
n,n.
n. n,
n.n.

3
2

LENS 3
].,ENS I+

],ENS 
'.LdNS 6

IENS.ï
LENS B

36?3673
3B9T1T6

'31+61-0BB

0189r_-179
36ol-r)+1,
3988797.-

I+3

b. s. s.
b.e.g.

r:.

'" - Houtrustveg 9
- Sportpark Ju]

, - Groenentlaal 1

- ockenburgh, t

J . Pr'onk, &f z 3522106
N. 'Hafdi; te]-: '31+ï87\6

te1:
te1,:
tel:
teI:
tel:
teL :

Bij probLemen: Kontaktpersoon Ben osse, te1: 3298353, vrijdagavond 19'00 tot 20.00 uur.

ÍïCGING TEBEEINEI,tr: '

Scheveningen
E.0.c.
Postalia
Toofan

6, tef:3653131
iana Gr:ntersteinweg/Vredenburchweg, tel- : 39035\3
1, wassenaar (tiJ tteo Mann Bouumeesterpad) telr 321+3l+21+ '
e1:3236691, "' '

Lcrn9s de =1>ort@n \./crn de Zt\A ladc)er

Uits lagen vajr het afselop en veek( enè)
LENS l - Sohemen l r-3
Zate I oktober
1l+.30 uur BSC!
1[,30 uu-r DSVP T

Zaterdas 7, november
1b.30 uur I,ENS 1,

l-1 . )+ 5 uur LENS 2

ö_L L,XNS I
I;ENS 2

l,J. Nn oule scheid.srechter
1019 001+ R. B, vd. Spek
1060/012 R. Hartnack

veLo

I- MV0r?2 1
-AAS2

Lo2o/ool+
:ro6t lor2

J.J.A. Visser
M. La.Iara.n 2/3

IIGGING TERREINEN:
t'Ons Erf'!, Sportle,an, Benthuizen, tel: O?9-h12788

Groene Wijdte, PiJnacker, t€I:. 01736-91+518'
BSC'68 - Gem' SPortPark
DSVP .- Sportconplex De

OPSTEITINGEN : .ï.orden d.oor de tralneï vastgesteld.

EveDtueel afEelden biJ John Boerema, tel: 39ï7273'

UitsLagen vai de afgelopqn yekeq
- LENS 2
- T,ENS 3

8-l+
9-7

7

ZRRL

VOÉTBRL

osc 2
osc 3

xa*



2l-.15 uur Semper AltÍus 2 - LENS 2

Dinsdae 03-U-92
22.00 uur I{lrÍSH lt . '- LENS 3

Vri da 30-10
20.30 uur Senper Al-tius - I,ENS 3

Vri o6-u 2
19. 0 uur LENS 2 -ODB3

- I,EI.IS 119. 00 uur Garrund l-

Dinsdag l_0-11-92
21.1, uuï IENS 1
22 .00 uur L,ENS 2

Klesse zea,l- scheid.srechter
C, Koch
J. Vermeer

J.W. Verboef

E. vi - Maanen
- -. 

.-1
!.!. SAUmAn

J. C, vtl. Velde
B Scheidsiechter

n2B Zuidhaghe

De Schilp
De Sch11p

I,öosdulnen
De Bfinkerd

Iloutrus
I{outrus

R2B
R1B

R13
3A

B].B
- De B8ron L
- De llamingor s 2 t1

34

LisEins sporthellen:
De Schilp - Schaapweg 2-4, .t(1J 6!IrJ K

Zuidhaghe - Melis Stokelas.n 1201-

De BLinkerd - Seinpoststraat l-50'

Aavoerders S.V.P. Uitslagen doorAeven eaJr Ben Osse. tel: 3298353,

tulf,@ VAN HET JEIIGDFRONT algemeen kontaffipersoor,
Paulv.d. Steen, Chopinstraat 103,255í SV Den Haag te1.397.01.t l

Bij geen gehoon ArhoH v.d. Donck, tel 397.65.3 -

Wedstri,i dprosr a"runa A-3-C-D-E en F Ieugtl.

Afbellen voor onderstaanale vedstriJden al-]een biJ Paul vd.. Steen (39?01r)+)
zo snel- BogeliJk doch uiterliJk de dag voor de vedstriJd voor 19.00 uur. BíJ geen
gehoor be11en naar Arnold vd. Donck (397 6532). In uiterste nood' nog op de deg zelf
belIen naar LENS (366131à) biJ'ienand vèn de 'J eugdkon nlssie.
Elftet daium aanvang tegeustander uit/ thuis terrein/ve1d sam. k. Lens

A1

l1

31 okt
31 okt
3l' okt
2 noy

31 okt
31 okt
31 okt
31 okt
31 okt
2 nov

31 okt
31 okt
31 okt
31 okt
31 okt
3I okt
31 okt
31 okt
31 okt
3] okt
? nov

31 okt
2 nov

31 okt
2 noy

31 okt
2 nov

31 okt
2 nov

th.30
Ll+.30 . .
r-2.30 ' '

i_" 19r00--,- 
^- .12th5 "'

12.00
7?.\'
1l- . 00
r-8. 30
r.2. 00
9.30

13 .00
9.30
9.30
9 .00

11.30.' 11. O0
10 .00
12 .00
1? .00 .

9.00
17.00
r.1,. 30
r-7 .00
10.00
17 .00
13 .00
17 .00

Quick Boys A2(vr)
BAS A].
HBS Bf
EVB onder l-h .-
Verbqrch. 12 - - :.-
GDA C1
KFC M1
WP C].
loBkkvs.rt ier DL
Feyenoord D2
HMSH D]- .

Duindorp SV D3
HW D4.
Duc ur
BTC E1
Quick E5

thuis VL 13.30
thuis V3 13.4,
thuis ,V1. , 11 . 30
uit IJzerserf L8.00( IivB)
uiri v. Arkelveg/Poe]diJ.k.11.30(FÍets)
ihuis vr B:\5 ^."
thuis V3 1l-,30 .
ult Zuiderpark 1l-, \, (I'iets )
thuis Vl- '.' 10.00'
thuis YZ 1ï. 30 i"' t

uit VrederustLa8n IL.00 ( auto )
thuis V3 9.00
uit HoogenhouckLaan ' ff.45 ( euto )
thuis Y? 9.00
thuis Y2 9.00
uit Sav. loh:nanlaan 8.15 ( auto )

11. 00
10 ,00 ( auto )

9. oo( auto )
1l-.00(auto )
16. \,
8.15

16. L'
11.00
16. l+5

9. o0 (auto )
16. }l5 ,:

12,30
t6.\, .

E?
c1
c2
!JJ

!1

D2
D3
Dh
E1
E?.

E3
El+

r,5
-Eib

Ff

Bohenen El thuÍs \2
WP E2 uit Zuiderpark
QuÍck E10 uit Sav. Loluanlaan
BKAW I'1 uit Kastelenring/Lr da!Í
Extra training F-klassers ï eu B jaer
VCS E2 .." uit Dedensvas.rtneg
Extra training l'-klassers 'J en 8 Jaar
ODB 12 thuig '12
Extra tïaining F-klassers 7 en B Jaar
CrouvlÍet tr'2 uit Bed.eriJkstraat
Extïa traÍning F-k}àssers 7 en B Jaar
Quick I'6 (vr) tbuis \2
Ext"a training tr'-klassers ? en I Jaar

r'3

I'l+

!.5

'1-

t.

B



tsI;T,ONDEBH]i;DEN:

- a€.nr.Íezig jeugtlkonnissie: A. vd. Donck en P. vd. Steen
- l-ees onderstaonde kopy goed cloor

- opstel-Iing,en als beJcentl Det uitzond.ering van:

A2
t)
D3
E1
T5
E6
F1
F2

F?

o IENS El+ :

o LENS F5:

o
o
o
o
o
o
o
o

o

],ENS
LiINS
I.,ENS

LENS
I.,,ENS

I.,ENS

I,,ENS

LENS

LENS

zonder J. Ekren ' . ,j

zondei W. Daa,nen ". rr., .,, .
zonder J,"e1 Haddioui en E. Saygi, met tr'. CijntJe ' . ..i i
zond.er il. croos met J. Fiets
met O.' Dums.n '....
met S, Sordloepersad )
zonder K. Vereecken en M. Voigt.

: D. Blon, B. Bl,om, L. Droppert, M, Drosten, S. vd' Kruk, D. Moonen., C. Schaap-
ve1d, R, Spiessens Leider: H. Bfom '-..,.v. . _..-. i

:'0. Baba, A. eI Boustati, M. Boutier, O. Gokgul, M. Hendriks, B. Ï,a.mers,

K.. AJray, a. Arno
sten, V. BeuYer,

1dus, B. Arnoldus, R, ten.Berge, J..lI
A. Veeren Leiderd: H. ten B

ayen, L. fmers, B. Ker-
erge en F.' Veeren .t

@nr R. Giith, X. SardJoepersad., J. vd,
Leider: ??

R. Bakker, D. Bervoets, S. BoualÍ, J. Dog
Spek, L. Stastra, A, Susan, '8. Yildirira

Afgekeuid of niet

Schad.uwprogranma

Af gelopen zaf,,et dag zou het schadulrprogramma
van M,B2,C2,ca,D3,E2,EL ,tr'3 en T5. VeeI Ían
naar huis te gaan terwiJl de trainer/leider
gens neen aJ-tijd Je voetbafkleding Itree naar
pak. I,lij viLlèn altiJd. iets net Jullie gaan
op verhard.e vel-dJes, in de zaal of 'waar tlan
duuprogranrna aan biJ afkeuring:

;. ' ,

noeten verken. Maar vaar ïaren veel spelers
Juflle blonken uÍt door afvezigheid of door
met Jul-]ie willen gaan;brainen. Kom óp Jon-
LENS Ínclusièf sportschoenen en een trai-nin5
d.oen desnood.s fekker voetballen pp Éet strar
ook. Zaterds.g houden ve het volgende, scha-

I{iet atles.stonà vorige Jeek goea in de LENSrevué vàrnefa. Ook heeft nÍet iedàreèn'hei'*
goed. begrepen of vÍllen begrijpen. De telefoon stond roodgloeiend op IENS. Dit ïas echt'
niet nodig, Nog maer een keer de spelregels vaar iedereen zich in het vervolg aan móet
houden. BiJ tvii felachtig weer moeten aIle i eugdspelers.,van 41 t/rn Í'5 a_lsvol-gt llnde+en:
1) uoet Je voor 9.00- uur verzamel-en dan nag je venaf.B.o0 uur nas.r IJENS bellen tel: 366-

l-3ll+ (nergens and.ers heen) of het voetballen doo'rgaat of Biet. Is het afgekeurd. kijk
dan naar het schaduÍTrogral na in de LENSrerrue. - r''1':

2) rnoet je pas n& 9.00 uur verzàmelen zet dan de TV aaan en stem af op Haagsche, Coura.nt
fv (orn aË t 7 rninuten vernelden ze de afkeuringen) of beter nog op Lokatel TV (via Lc-
katext pagina 602 Iateà ze d.e afkeuringen steeds zien). Naar LXNS beuen is dus echt
niet nodig, Via deze' TV-kànal,en kun le de volgende boodschb,ppen lezen:

a) KilvB rra"ting Den llaag is afgekeurd.: dit vi] zegg"r, aai alle J eugdwedstriJ den (lZ t/n
f5) in Den Haag zLJn afgàkeurtt. L,ENS A1 speelt regioueaf en ilij nogen ddn vel near"LENS

lïtiÏÏà.rrro auateur voetbal of District l^Iest 11 is afgekeurd: ait v zegeen dat l,xNS- r
is afgekeurd. §fechts als er biJ vordt veynÍeId KNVB afdeLing Den Haag afgekeund. dan gaar
ook de ríedstÍijder'van'A2 f /n.I'5 niet door. Staat dit niet, vermeld dan zullen er.indivi-
dueló afkeuringen zijn die ook'op de.TV vorden vermeld. Dit. verkt s.Is volgt. De,thui's-,
spelend-e veieàigíng {ordt genoend, BiJvoorbeeld biJ de lÍedstriid Velo B3 - Ï.,ENS 82 kiJk
dus bij Velo 83. Staat dit team vermel-è alan gaat d.e vedstrÍjd niet door. .Staat het niet
vermeld dan voettalLen. ons advies is on dit stukje kopy goeè te bewaren en met deze ho1

eens naar de W te kiJken. Wij veten zeker dat Julfie het dan begriJpen. fs,het voetbali
afgekeurd. dan bliJven we natlrurliJk nÍet thuis zitten tleuren. NatuurliJt gaan IÍe &ltiJi
iets met jultrie doen. Neem je eigen sportkleding iee, voetbalschoenen, g]mscboeneii en e€

trainingspak en kom naar LXNS, ook is het klubgetouw aitiJa leopend. TafeltennÍs (zelf
batje + bel-]etJes meenemen), sJoefen, tafelvoetbal, kaarten, darten en flipperen s.l-Ie§ j
aanvezig. Zelf spe11etJes meenenen isttoegestaan. Ook de ouders ziJn v's,il harte ïeIkom.i
Een kaartje leggeri, poolbiLjarten of gevoon uat gezeflig kLetsen. LU,IS is' al,tiJd open!! !
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13.)l5
11.30
9.00

11.00
L0.00
1r,. 00
9.00

r_0.00
LI. 00
t-2.00

uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

I,ENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS
LENS
LIT.IS
I,ENS
IENS
I,ENS
I,ENS

uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
ultr.

Al- en A2 trainen
B1 en 82 tralnen
C1 trainen
C2 en C3 trainen
Dl- trainen
D2, D3 en D\ trainen
EI, E2 en E3 trainen
El+, E5 en E6 trainen
tr'I en F2 traiDen
F3, Fh en F5 trainen

Ssmenkonst IJENS

13. 30
L1. 30
B.l+,

1,1.00
1-0.00
L1. 00

9 .00
10 .00
1l_.00
12.00

Afgelopen zaierdag ziJn niet opgèköEien biJ de vetlstriJd van hun elftal: N' Degesnenci en

l,1. 
-ttatilefS er. Volgen. ong hebben ze nlet BfgebeLd en kríJgen ze tlearom een strafreserve

beurt bÍJ àe eerstiolgende wedstrijtl va,n'Iun e1ftel. Is het een misveÏ'st8lrd' bel dan eveD

naar Pauf vd. §teen, tel: 3970151+.

tooptraining
De tooptreining van de B-se1el;bie ves een flop. Slechts l+ spelers varen aanïezig. De ex-

tre avónd 1e oóX nÍet zo gelukkig naar vegbliJven kan natuurliJk ook níet. lIiJ overl-e88e

met l{itr v. Ettinger over Éet vervolg. De konende neken hebben de si:e1ers van de C- en D-'
selektle lglgre ltiiEsdegavonal looltrainÍng.

Niet opkorners

Extra training A-B- en C-klagsers

Herfstveek

KeepersdBA blJ .RKAVY

Leldersbi eenkomEt

op vriJdag 30 oktober is er extra training voor LENS A2 en 82. Een week Iater, 6 novenbe

vervachten ve de slelers van C2 en C3 veer. !e training is van 18.00 t/n 19.00 uur.

ondankE het veertocb een geslaagd fe8tj.J!. zie voor yerdere inforBatie biJ de kopy van

cie evene4eutenkonr,Í ssie. Ui3 vlfien ons beperken tot het uitspreken vaD een noord van

weerd.ering voor afle raedeverkers vaarontler vele jonge seniore;/A-spelers en enkele Jeugr! -

keeperB.MetelhearzorseEju]IievooreenviertalonveÏgeteliJkedagenvooronzeE-en
F-Jeugd op LENS. Hartstikke Eoed hoor.

Af8elopentlinsdaggenotenMachlelvd.BerSenliclÍyBekkingvaneeDleerzarnekeepersd.eg
bu RKAW. Zie voor neer inÍorBetie het verslag Yan Machlel vd. Berg. Helaas blonken de

anàere LHÍsheepers ult, door e$rezigheid. Toch kreeg iederé keeper een persoonliJke uit-
noili*ing oun o-n". Don boor dat JulÍie niet gingen, Juist op deze dagen hoor Je er te zlj

Grote clubaktie
Door het slechte weer ziJn er nog beel vat l-oten biJ onze Jeu8dspeler6 thuis. EopeliJk j
]ret al.ongezet'in geld. Éet vorat Du echt tiid, dat e1les inseLeYerd vordt op LENS'' Lei-
ders, speiers, ouclers ook aI is bet zeterd.ag'weer afgekeurd ko, nasr LENS toe en .Iever Ï
eetd'(fiever ieen lotea ) in bij Marian vë. Donck. Is het niet gelÉkt de Lotetr te verkop€

leef dan de làten a,s. zatérdaÀ ns.ar.terug. Tot nu toe is er voor zotn 5 3000'- aan 10-
ten verkocht,

Op meands,g 2 novernber veríacbten" vU v8,n zL.OO r,lm ! 22.00 uur op LENS: M. Rog, P' Bos,

è'. St""rr*rIJi. na'ens de tTainers, F. v. DiJk namens het bestuu' en I. Grens en P. v6.

Steen nsnens de Jeugdkomissie.

Elftalfotors
vaí 82, El+ en F2 moeteg ve nog een Íoto n6men, zal. het voetbÈl1-en nog eens doorg&sl?? D€

fotors va.n C2 en E6 noeten noÀ besteltl woralen. VaE de overige te€&s ziJn de fotors kfaar
en nabeBteld. vla de leide"s worden ze, of ziJn ze el afgegeven esn de spefers.

-L0-



De bal- is rond

0p 26 oktober ging een drietal l,ENSers (Aïnol-d., Gil-bert en PauL) naar loosdrecht voor
een infornatieve biJeenkonst'iE.b.t, de baI is rond. Ned.elland heeft 3000 .veldvoetbalvere
nigingen, slechts I tearns. döen nee vaarvan Volendam, Mitldelburg en Puck al- vast stpnden.
De overige viJf-teams raaionder ïJNS ziJa op basis van hun beleltl c.q, aktiviteiten n.b.
de jeugd uitgekozen door de IGrlVB. JuLlie nogen trots zÍJu (en dat ziin ve dan ook) warer
de wordèn veu de verte§euvoortliger van tle IC{!|B. Da€,rna rÍeÍd het programna besproken.
Duialel-ijk.is dat de televisie-opna,mes centraal- staan. De voetbal-l,ers .moeten zich steeds
aanpàssen aan d.e opnares.- ET vord.t volgens een strak schema gewerkt. 0p staan on 7'00 uu
opnà.med van 9.00 tTrn 1- 16:00.uur (zondag t/n ! l-!.00 uur). Het Íordt echt heetr hard. ver-
ken Eaar ook heel veef toekiJkèn e1s endere tears bezig ziJn.,JuJ-Iie geduld vortlt op tle
proef gesteld net als tefoni-ng een optredqn op TV. Voor het zover is zul-l-en we heel hard
moeten trainen op het \.tegen l+ voetbal voof de D-klassers en d.e shoot-outs, het penal-
tyschieten en de quiz vooi de A-b- en C-klassers. Hant afgaan vool heel Nede.Iland inclu-
sief je k.Lasgenoten, buurtvriendjes en d.e anèere LENSj eugd.spelers is heus echt \.Ia8.r niet
echt leuk, oefenen dus om zo goed roogeliJk voor èe dag te komen. Binnenkort volgt een
eerste bespreking op LENS.

Bedankt:

Zo, heeL af en toe noet er ue1 eens Hat kleding hersteltl worden. Na de vas' vat oèk iede
re }Íeek veer een hele klus is, vord.t de schade bekeken ' Afgelopen periode herstelde
I,fi{, Houtrnan een trainingspak van A1, ZiJ deed alit zo vakkund.iB alat ve haar binnenkort
veer aan zullen schieten. Al-vast bedankt,

NÍet beds.DkL

Heren trainers, het is begriJpeliJk d.at de trainingsbesJes net dit veer goed. smerÍg vor-
deni níet begrlJpeliJk is dat de hesJes"zonaer neer gegooÍd worden. Een vriendeliik otrl

de hesJes in te leveren in het washok. K-l-eine DoeÍte... '
Inge .

UITSIAGEI.I JEUGD:
Gravenzande SV B1 -
Gravenzende SV C1 -
DWO C2
flvB neisjeE 0.13
ornes E2

LENS 81
LENS C1
LENS C2
I,ENS D1
LENS' E3

6-'2
2-2
3-1
0-13

BAS E2
vw E2
Lyrà Fl
RVC tr'l
Te Werve Fl

- LENS E5

- LENS E6

- LENS F1

- LENS F2

- LEÏS Fb

L0-1
_L-4

6-U
2-b
5-l+

Helaas \íeer veeJ. vèétba] afgekeurd. aloor het sl-echte veer. Dit Ís triest maer veel vel-den
ïaaroEder die van IENS, varen ecbt onbespeelbaar. Voor A1 vas. het hel-emaal- triest' Een
zaal geregeld maer dat ging niet door vant \'eld l- vas in eerste instantie ve] goedgekeur'
Daarna tvee filse regenbuien en ve.1d. l verd- alsnog (echt terecht) afgekeurd. Toen trai-
nen en bovendÍen nocht zaterd.ag I wel spelen. Sneu nsar dit kan gebeuren. De teans die
niet speel,den gingen veeIal trainen. De speLers van A2, 82, C2 en C3 varen veelal afve-
zighetd, I.Íaalon? ? ? Volgende keer vekenen we vef oP juLlie. Soornige vedstl'ijden gingen
wel door, soumige leiders schreven een verslag. Lees n&ar eens.

rs-Gravenzend.e - ï,ENS 3f (6-2)

voordat ve vertrokken verd er aa.n niJ gevraagd. om ook eens een versleg te schriiYen voor.
81, maar met de restrictie van a. nen noest ve]. vinnen en b. goed gespeeld en toch ver-
loren. In eerste instantie ging ik daar nee accoortl maar toen ne de wedstriid 8eze8è ]íer
schrijf toch l-iever Daar niets dacht ik, dus vel.....Een $edstriJd uet wat probleénpies
dat aI op LENS begon qet d.e verzebeltiJd, waarbÍj rekeniug noet vorden gehouden dat in
principe deze tiJd - vegriJtiJè is. over de vetlstrijd kan ik kort ziJn en rèkening hou-
dend net o.a. een varieté-artiest net een fLuit kan gezegd'eÍorden dat het, van beide kan
ten, te hard - te onsportief wee. Afs iedereen Du eens zrn koppie er biJhoudt en zich
hoofdzakhel-iJk beperkt tot voetbellen vas d.eze wealstriJal zeker in vÍnst or8ezet ' Dat er
nog veef èingen rechtgezet uoeten worden eer alle neuzen één kant opstaan is een ding
dat zeker Ís. KoM 0P !! JoNGENS vant jul]Íe,kuÍrnen het vel d.aar ziin iuLLte supporters
van overtui*d 

^Àóé
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LENS E5 en de herfstlÍeek

MíJn nea.m Ís Ricard.o.Kipp en ik speel in E!.
I{oensd.eg k'Íam 1k biJ IENS om nee te doen s.en de

herfstveek. HiJ begonnen roet de voorrontle om.de
penaltyr'§. Ik heb er toen zes genaakt {a&rtloorl
ik Íu tle finaLe kwam. Daarna Eoesten we voetbaL-
len tegen E6, Deze retistriJd. hebben ïe gewonnen.
Toen kregèn ue vat te dxinken ' Sa het drinken
gingen ve spetleties d.oen in Öe kantine. Daarna
gingen ve eíen, Het vas pat8,t met nayoneíse en
apleLnoes en ik bad een kaassouf]é besteld. Na

het eten gingen we zuenmen. Toen ik in.het diepe
was gingen de lichten uit. Daardoor durfde ik
niet te duiken vant het lías toch Írel clonker. nr
sas ook een gliJbean en een hoge en lege d.uik-
pl,ank daer ben ik vanaf Seweest' Een Juffroul'r
vroe6 of éér diplona had en ik zei rrneer'. De

Juffrouw zei det ik dan niet in het diepe nag
en dat ik in het andere bad moest. fk zei seer
"neeri uant Ík heb er tvee (]achten hé). Toen
rie tenrg kwamen op LENS gÍngen ve bingo spelen
en ik won een zakJe stoep en de superhoofdpriJ s:
een echte Leren baf. Daarna gingen ve slapen. Toen
de l-ichtjen uit '!r&ren 6ing ik nog met Bené keet
trappe!, 9e andere kinderen gingen dat ook doen.
Donderda8 hebben ne eerst getrs,ind en daarna
gingen we drinken, omdi}u ve peuze hadden 8in6

LEhTS E5

ik biJ EIs een spel]etJe doen. Toen de pauze om was gingen Íe vier te8en vier spelen.
Ik heb 2 wedstriJden gevonnen. Toen kwa.u tle finale vaD ale penaltyrs. Helaas heb ik niet
kuEnen scoren want het v&s een goede keeper die er in stond. Roy heeft 6evonnen. Na het
douchen gingen ve tot slot nog pannekoeken eten. Ik heb er vier op. rk vond die twee

Vsr Ricardo KiPP.
dagen heel fiJn. SEDAIKI ALLEMAAL,

nAS E2 * LENS E5: l-0-L

6ndanks het slechte veer (Hagei/regen) .moest het E5 uit spel-en biJ BAS og het kr:nstveLd.
In het beging ging het aaralig, maar toen kxegen lÍiJ èen paar cloel-punten te8en, en gingen
ile kopJes biJ ons hangen. Na een "preek" in de rust ging het in ate tveetle heLfE eell stuk
beter en kreger vij toch een parir kansen die helaas niet Yertlen benut, In de l-aatste nÉ-
nuut red.de OzkÉrn ale eer van ons elftaL door,een mooi d.oel,punt te neken. Na een aantal
vedstriJdén die door ons verden ge!ÍonneD $u helaes een verloren vetlstriJd.. Volgende veek
d.oen ve lreer ons best ( se.menspelen ) en vlnnen weer.

P.s. Het is vel de bedoeLing dat er na een rÍetlstriJd. gedouchd. woïttt dus hBnddoek en zèep
meenenen I I

Te llerve F1 - LENS I'I
Geluklig 8in8 onze vedstrÍjd door op dat vroege tiJdstip. Er stond een zvare ïedstriJd
te vachten tegen d.e FL van Te Werve. Ín het begÍn Eing het best goed 1-0' 1-l-' 2-l- rust
2-2, T.oen kregen viJ een kleine inzinking en stonden we sne] 5-2 achter. Maar EI+ na.m de
touutJes veer in handen en kvemen terug tot 5-l+. Helaas Jongens een nederlaeg, maar Ju1-
Lie inzet vas hardstiklre goetl. Met nög reer overspelen gaat het best veer Lukken ' dus
denk aan'de een-tveetJes. De doelputen ]Íareu van Lex 2x en K8,rlal 2x.

Huub.
Qrnes E2 - i,ENS E3: 2-2

Afs een van de weinige tea.rns van LSNS mochtèn vij spelen. In een grandioze pot b.Leven ve
op 2-2 steken. De Jongens speelde de sterrèn var ale hellel, er verd perfect overgespeeld,
iedereen hieltl zÍch goed. aan ziJn plaats en vilden zetfs plaatsen 'ran s.ndere oyernemen,
al-s dat moest. HeerliJk om alit zo te zj-en.

I{ans,

-
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LENS

llgrm€sn ldc§hrbt ' '"' '
l.lr,M. HorJuJsnhovcn

Brcm FÍosstroot I l
9559 Cr Den Hoog

rsl.:070-J919474 .

srk€lxbrl ssnhrsn zondEg

AJ. cF,so
JoqÍsvoldsuool 99
954ó « oen Hoog

rel.: 070-3998353

Srksisrlàsl liirloÍsn zibtdsg
J.C. Hom

f.rteli< Stbkeloon I 84ó
9541 GC Oen Hoog

tel.r 070-3ó79ó87

sdffihÈrl Jtuod
P.\ron dan Steon :

CloplnsEool I 03

9551 Sr' oen Hoog

tsl.: 070-3970154

SslnbÍl8al zstuoetlal
g.J. Osse
icorsvsldsEool 99
954ó (L Don Foog
rel.: 070.3?98555

Sd(Íolsrhsl rrdsldlo

R.(.J, MrlteobuÍg 'n '
Hengelolcoö 981 I I

t544 @ Den Hoog

t@1.:070.3913985 
-'

geprkeerd
stallirg w
bar uhr o\.xie

' ' óÍfugbrhrt loto/lolto'
' t.,'G. t{enponnon
. . griE,Homps(hossn9o - .r'

9ó81 aH irlonstar
tel.:01749-19ó09

Sponlotalm ''
.. J. v.d. Lubbs' . 1i

Vli"ÍbooÍËuoqr 303
9Sö4 lR Deo Hoqg
tel.: 070.3913515

ÍÍ8lnrÍs
selsHlo roóthg
M. Bo9 '

Ni(oloos 8e€Eln. 198

9P73 FH Voorburg
tal.: 070.38óó3eP

Salddh Islrrd.g
t fue9nÉ ,.

É. Diepenbrc(khof I I
9551 t{€ Deí Hooq
tel. O7O-39T19'13

KonHbudrbebllng
Poqbonk 33ó71 I
Bobobonk
129924229

Tenelnen or ' Klubgobouw' .:'. ''- Hengeloloon @0 * '
la 'I4

in de fietsenstallirg. Net
steentje bijttmgen door a.

I/Af\T DE FTEDA'<TIE

uiterste inleverïermljn kopij:

moondog 20.00 uui in het klubgebouw

1/2 GàRE REDllKftE-r/ÀRlA

Àfgelopen dorderdag uas het het gesprek \rèn de
, dag : WE gf }[ItI voetballen ? De rÍEest .

genieuze cptesjrqen werden bedadtt crn de
velden qti:naal te }aijgen; wat dadtt u \ran :

ÍEt zrn al-l-eÍI IÍEt fietspopen het water
wegpcrpen of een prikaktíe : Inrril blazen
Op rzrijaaq lreeg iJ< a1 een L,at kriebelig
gevoel en familieleden vroegen uat ik
mlu*eerae; trnietsn'zei iJ<, rrrraai ik voel dat s/e
gaan voetballen a.s. weekendrt I hoofdscttudderd

. hehben ze IIE vro€g afgevoerd en in bed gestopt.

Itu zegt e€n ouA LE{S-spreel§',oord : rrDe

ncrgenstord geeft nist aan de grordlr en toen
dit zo was wi-st iJ< het zaterdag zel<er , : .,,

, M I{ORTTI. GÉVOEItsAID! ! !
..,t"
sriel crp mrn 'fíetsie naar LENS en de tr+ee|ieler
lvmr het eerst zonder zijwieltjes) karig o

als bij de trclub van Irbrr ]§mt u ook aan deze
uhr' (troÍÏ-snor) fiets er te stal"len en b. aan de

TeNij 1 u dit leest ,heefE de reda§ie'teeds zijn steentjes bijgedrageÍt en actrter de
bar geaeponeetd imt eerr' licrhte vorm rian paniek Verroorzaakte; vrestd want de
barmeder,rcrk ( sters) zijn qt4.ssbesterÉig, dat bevrezen zij vel Ue€r afgelc,pen zaterdag.
Veel wedstrijden - ueirrig p€rsoteel en toch een vrierdeliike, prima senrice.

Bij de bar ontdekte ilr cp een paal een stíc.l(er net daarq de tekst dat 'de barlatrk
góe-serve€rd tras voor iroàfia"n, 6§ + ers en/of Jqgp p6onÈ waarbij neteen de vr:aag
ge-steId kan $]ordeD vrat Jocp nu is. Eer1 ardere tetr<sE trof j-k aan op de toiletdeur er
die is liENs-onrvaagdig - dus snel een lild<ie verf erover.

De redalctie is verher:gd te zien de cormissie 'rvoetlcal+àtersport'r daafi+erkelijk aan de
's1ag is gegaan vrat resulteerde jrr dfie b(1) utrbel (r) bader bij de lifttmasten op h€t 3€

\EId, : r ;
L'r..-'

, orrertollige sbaattegel6 af te g,even.

De a$erjkanen' Ílcesten rmejlsdag kiezen -- U niet; U rnag het en wel uit de vele
farÈastisdte wedstrijden c6> ËENs.

I,Íaar kunÈ u ge€n keuze nraken dan is de tip vàn de redalctÍe voor deze zatetdag de

-

absolute topper : LENS B 2 - LAAKKI{ARITER en voor de zordag, .. -

een rnrst v. oor de liefhebbeq, ,nahurlijk :
!!Í LENS 1- GDS !!!

I
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I.Èóe dankzíj een Epnsor, die
:,*:zijn:'rurarn.]niet-. nosnen .ordat:;hetr P. Zwarte was lóni-de -redaktie . afgelcpen

zorriag een bezoek trergen aan lÍailtid alwaar Í,,e eer"l. geq)r_el<, hadden rrct

:tj

,-.:..SiF:. Nicolaas ,en hij vertelde, ons daj het zeker jr de bedoeU_r,rg lag crn
brelrgen aan'LH,lS ern lJeI eird rpvsnber. : (rÍE€r info vJrd u.bij de rukiel<

de heer . :

een bezoek te
\rdn de E(o)

-,,*, r D"-

Tot è1ot 
-vorden-*'ffi- tijO on po:oet te zitten cp ae nia:r^rà barken rord het 1e vèId en

-hë.t 
*o9i. Sï9S.d rcrilen. het zit vorstelijk, Vooral één redal<tielid was errg tevreden

, vÍàht. nu- lian hij. ei-rdelijk eFns'cÍver het helr, in plaats v-an er tusserrfoor kijÉen
.-,'.-l- i. , "',i ,:,: , . :

m

- voor de fietsénstàI try $rcrdt gezoctrt naar straattegefs. Heeft u er tevallig een
paar over? U k:unt de tegefs d€po,€!:en i-n de fietsenstaU-irq. I

t -" ..i
Doordat onze bypiste Diana OosÈerveèi op maandagmiddag gebleseerd raakte aan de
vinEe-rs én- zodoende nièt zoals gebiuikelijÈ het typewerk vo6r.haar rekening kan nemen
zag de redaktie,zich genoodzaaki atles zéIf terhà;d te nemen' zodat uw LENs-revue er
qua lettertlpe en lay-out er iets.anders uit ziet dan u gewend bent.
Hiervoor.onze verontschu ldiginge.n. . *

.N.8. Albert bedankt voor het ter beschikking stellen,;àh.-de apparatuur.
l ' t' . ';i

Glf,@ €vanam onle,n Homrn i ssia 
^

t,l

Kontaktp ersoon: René v.d. Steen, telefoon: 345.54.34

STNT NICICI.ÀÀSEEEST
Nog even en dan iE het zover: sint Nicolaas ia weer in het land. Natuurlijk komt de
goedheiligman voor de F-JEUGD ook naar LENS en wel op VRL,DÀG 29 NOVEMBER a.s..
De zaal ( Waterloo) .is open vanaf 18.30 uur, terwi jl de coedheiligman en.zijn gevolg

nderen in l{aterloo gezellig met de
sint sanen uijn Verjaardag kunnen vieren.

rond 19.0O uur veÍwacht Í,rordÈ.
' voor de ouders is de bar gewoon open zodat' .de ki

ÀGENDÀ i

27 NOVEMBER 1992
KERSTMIS 1992
1 JÀNUÀRÍ 1993
6 JÀNUÀRÍ 1993
9 .IÀNUART 1993
MÀÀRT 1993

KLASSERS

S]NT NICOLÀÀSFEEST
AUTORÀLLEY
NIEUWJAÀRSRECEPTIE
OLÍEBOLLENTOERNOOI F +
VOSSENJÀCHÍ E_KLASSERS
PLÀYBACKSHOW I I I

E

..t - .,,i'PIÀYBACKSSOVI
Jawel, de PLAYBACKSHoII komt weer. De eerste vooÍbereidingen zijn a1 genomen,. maar er
moet nog veel geregeld worden. vlel weten we daÈ het een enorme feestavond wordt, want
na de PLAYBÀcKsHow zal de disco nog tot in,de late uurtjes voor vertier in het
klubgèbouw zorgen.

voor één _.van de deelnemers zoeken vrij nog het _volgende liedje:'Zangeres zonder naam3 rr MEXICO ,

craag op cassette of plaat afgeven aan MarÍanne v.d. Donck

KT,ÀVERJÀSSEN - JOXEREN
Namen6 Jan Han en Jor WiÈting h,illen we nogmaals ut, aandacht vragen voor de klaver-
jas- en jokeravonden op Ll en 18 december.
Er zijn aI 28 inschrijvingen binnenr maar we willen natuurlijk een volle bak hebben!
ÀIs u kunt klaverjassen of jokeren, schrijfÈ u zich nog even in.
Inschrij fformulieren. kunÈ u krijgen aan de baE. Na invulling kunt u de formulieren
afgeven aan bovenstaande personen.'z
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UET KERST ft

RÀLLBYBN

IN EN Àt ro ??7? ....--....,. ,

L'',--; . r'
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l

In het verleden, oÍgeí6"r 3:6 jaar geleden, heeft lEl{S €en_ paar Jgar rqd,1er' elkaar e€}

'r ,: . ' .a' . : | ,-
Veei netrsen llet€ill cp tneede rkerstdag, of de dag erna niet. wat zij rnetel doen'en gaa:

dl=-*; doelloos irt O" uoto zitten op zoek naar fanilieleden'

wii wiltan het u qsnakkelijk rnken err zijn bereid (In ull dag goed in te delen eÍl €e

Na de raliey È er geiegenheid op Ixl§ orir lekker te forÉuen e.,., te gournettenr

H..rt " zin csn ree te doen'\Ài dan ordersiarurde qtrook in en ]ever deze in bij LEIIS'

;
fin dè ralle-y doorqary te laten vÍrden.zijn 10 ró 13.autots ïolaoerOè vjrden wíj en o

ó., J.iiË tért u nËt iriet te tateri : orgeveer f 2O,- p.p. irrlucief eten.
. --i ; r,- t- J J.; )... , . '

Í

' Oeelnanetonmrlie! auto-kerst-ralley

doe ÍEe aan de autoralley.

geef de vmrketr aan zaterdag 26 decenrber / zorÈag 27 decsnber / geen vmrkeur'
IK

heb we1 / geen eigen auto.
,..,1 , .-'.' : ;, \' I , \
'' neem p€rsonen nreé'in nLtjn auto.

kan ncg 

- 

Irellser irt nijn auto rreenqnen'

wij blijven ÏEt 

- 

p€rsonen eten cp I;E!{S.

I,tijn vmrkeur gaat uit naar fordue / gorrnet.

* doorhalen wat niet van toepassirq isl

ï

:4
I

I3z.

u
ï

#-6ffiH
u-try-tl

I



.' !-. t'

/ / C'LÍJB vÀN 1oo - CLUB vÀN. 1oo - cruB vÀN loo- //.//
EERSTE EIJFTÀ! maakt reclane voor
. -,,.,., - :..i

N DE CLUB VAN 1OO N

'Nóast het gestadig groeien van'het'àantal "club-Ieden'van I00 ",
ben ik verheugd twée nieuwe reklameborden om het hoofdveld te
hebben bewerkstel l iqd.
De gebroeders SPA ( önderhoud, loodgleterij en timmerwerk ) en
dè heer HCJos ( V. N. P. -ParkeeÍsystemen B.v.) beloofden mlj
zaperdag j.I. zo'n mooi reklarnebord te nemen.
fn die leiprekken bleek de heer hóos een vindtngrl-jk man, die
onà_ enige iedeen voor de na.bj-je toekomst aan de hand deed.'.
gr is nóg plaats voor borden rond heÈ hoofdveld, dus als u zelf,
uw baas of uw.buurman. interesse heeft, schiet mij,dan aaí ! I

I'
vergeet u. de accept-girokaart .niet, die ik u heb gezonden ?

celukkig betaalt een enkeling miJ ook f roo,--t terwijLhij geen brief heeft
ontvangen.
zo hgo;t dat, LENS moet' ér we1 bij varen, wij zijn de schakeltjes in de lange
ketting.
pe cluÉ gaat VO6R aIIe individuele belangeni.we leven toch aI in zo'n IK - TIJDPERK -
Iàtei we-bij LENS proberen dat ènigzins ie doorbreken.
Í.Ie naderen de dertig leden en de toezeggingen beloven meer.
AIs ik op rnijn wijzé de leden enthousiàét heb mogen maken, dan gebeurt dat ofigekeerd
ook. Ik iestiof u per.brief , ,vj-a een praatje en.door nieus ií het clubblad; ik vril
niet bedelen.
Een mooie. coÍnfortabte, akkomodatie ie voor bne aLlen een vooruitgang en ik hooP dat'
u daarvoor iets extra's wilt doen.
LENS is het allemaal waard in mtjn opinie en gelukkig zijn velen dit met mij eens.

Het spel en de overwlnning van LENS oP Scheveningen deden mij goed. Dit team heeft
nog meer in huis Bn zal dat ook zeker tonen.
Sfèer veroorzaakt resultaten, maar de Íesultaten brengen ook gfeer'
AIs het eerste elftalkker draalt is de neiging om er allemaal bij te horen veel 9ro-
ter ,
J"pS."= van LENS I ga zo door, iullie zijn mijn beste ambassadeurs ! !

Uw sponEor-contactman
, t .. John v. d. Lubbe

te]. ': 32 3 3525

Vcrn Het Bostuur

besÈuur

OFEICIEBL
Níeuwe eden:
3j.27 R. Bakkerr F. 03-08-!.984, Kranèsgraat 44ct 25!2 ÀE Den Haag,

3L2g
3L29

3601302
amal, snzo, 11-l'1-1964, weteringPLein 1-!4. 25" -' ' Den Eaag-Éiràr,i, sÈzo, og-o+-1955, Rhododendronstraat 66,
TB Den Haag, tet. 32396f4

tlii ziging IidnaatschaP:
22L3 Yl. Keus 'vroÍdÈ Ns

I Àfvoeren' ale tid: "- "' 2662 ' H. ÀYdogdu.
2928 J. veÍhéY . .

teI.
M.J
À. K.
2s63

4

LENS
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S€NIOB€N zonclog

f

S,e-If,@

UITSLÀGEN VÀN HET AFGELOPEN Í{EEK(END)

scheveningen I
LENS 2
Éoc 2 ":

LENS 4
LENS 5
Postalia 4
Toofan 4
I.ENS 8

uur
uur
uur
uur
uur
uur
Éur
uur

Quintug
Íoofan

I,ENS 1
v.D.L, 2
LENS 3.
vooÍburg 7
Den Hoorn 6
LENS 6
LENS 7
R. K. s.v.M 16

1-3
4-O
1-1
0-8
5 - .5.
5 - 3'
4-r
a-)

ZONDÀG 08 NOVEMBER w. nr. /poule gchelderechter veld

1

1

14. O0
10. 30
11.00
11.30
13 .00
11.00
11.00
12. O0

103 0
109 5
307 9
3113
3138
3233
22rO
3337

532 J
621 P
554 P
s64
568
622
649
681

LENS ].
ÀDO 2
I,ENS 3
crwll Vac 5 -
Quintus
LENS 6 ,, .-_ '-
LENS'7 , ,-,,-
Íoèfàn

GDS 1
LENS 2
FUII speed 3
LENS 4
LENS 5
Te Wèrve 3
triomph 5
LENS 9

H. Penninkx sr.
Meijer
BasteLn
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.

, t*. .

a.ervsinsnxput{i seko'8

LIGGING v, d. TERREINEN 3

'l'. 
.qufaerparkÀDO ,

GRÍIII Vac :i, : sportcomplex De

willem e.d. Linden.
I

no§g"rol',ing Buurtereg 124 wsn
TeI. :
lel.:
Tel.:
Íel. :

kontakt R. Neus.

novérnber :

, ,;: ,Lèeuwerik te Kwintgheul
r ockenburgh

3as742z J
01751-79083"
o1742-93760
323669L

OPSTELI,INGEN

LENS 7

ÀESCT'RIJVEN

ÀT.S VORIGE I,JEEI(.

zonaer U. Deurloo - 2 weken geEchorst B.v.p.

- LENS 3
- LENS 4
- LENS 5

- LENS 6
- LENS 7
- LENS 8

Jan tíelns
FEed v. Knij ff
!ílI geij nen
c.reard Dulvesteijn
Rene Keus
L. Barkia

TELEFOON :
z 3673673
z 3A97!7 6
:3461088
: O1891-17943
r 36oi541 b.9.9.
: 3988787 b.g. g.

BIJ PROBLEI'íEN : KontàktPersoon

H.tl.LEIDERS : c,q. aanvoerdèra
formulier vermelden !l I

zoNDÀc 15 novembeË :

14.o0 uur wipPolder.l

J. Pronk 3

N. Hafdi !
3522106
34787 46

2983s3
.o0 uur tot,20.00 uur.

nmakers op aintèifa1t wedstrijd-

w.nr /poule scheidBrechter veld

: BEN oSsE TeI.3 3

. :vrljdagavond r 19

. i s.v.p. .doelpunte

;.r' )-
1r. 00
12.OO
13.O0
11. OO
11. 00
13.00
10. 00

.. ro27
109 7
3078

.." 3113
313 6

.3230
; 3326

3335,

uui
uur
uur
uur
uur
uur
quf

LENS 2
Duindorps.v. 3
LENS 4
Í,ENS 5
Quick step6 5
Tedo 7
sÓA 5

'j LENS'1- .-' vC§ '2 .
' -: r,ENs 3
- Duno. 3'

. - .DHIÀ 
6

l.- LENS 6
, +'TLENS 7

-, LENS 8

, van Veen .

. Klndt .1 1
/ s32
/ 62t
/ s54
/ s64
/ 568
/ É22
/ 649
/ 687

P.A
T.B
w.N

h
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.[orrgs 'de =y2c>rLen \lcrn,'de Z^A lqdder

UITSLÀGEN VÀN HEÍ ÀDTGELOPEN ViEEK(END)

ESc '68 1 - LENS 1

DSVP 7 - Í.ENS 2

ZATERDÀG 07 NOVEMBER : w. nr.,/Poule scheidsrechter veld

rO2O / OO4 J.J'À' visser
LO6! / OLZ M. Lalaran":

1
2/3'

:2-1
i5 -1

ZAtERDAG 14 NoVEMBER 3

14.30 uur LENS 1 - Àriston 80 L

1L.45 uur LENS 2 - Devjo 4

i{,nr./poule scheidsrechter VeId

1019 / oo4 D. Rosenboom
:,}6f / O!2 F.R. Starke

oDsiellinqen worden door de trainer vastgesteld'
;í;;;;;ï";I*àiààn ui: rohn BoereÍna' r'el'z 3e77273

14.30 uur IENS 1
i1.45 uur LENS 2

- r&o zz
- :§AS 2

- Langezaal 1
- RÀVÀ 3

- RÀVÀ 4

1
2/3

S
- F-'

ZffRL

VC€TBRL

UITSLÀGEN VÀN DE ÀFGELOPEN IIEKEN

l/,.-,,,.

KIasse Zaa! scheldsrechter

LEN
LEN
LEN

VRIJDÀG 06-T7-1992

19.40 uur LENS 2 - oDB 3
19,o0 uur Garrund 1 - LENS 1

DINSDÀG 10-11-1992

-.9-2
z 7 -6
;3-6

sl-
s2
5J

2L.15 uur LENS 1
22,00 uur LENS 2

zuidhaghe
Lcosduinen
De Blinkerd

R1B
3À

- De Baron 3À
- De Fla$ingor s R1B

s3
s2

R2B
R].8

Houtrus
Houtrug

Melrs Stokelaan 1201
Groen van Prinstererlaan
seinpoststraat 150

. v.d. n velden
scheidsrechter

B. scheidsrechter
R. v. d. Logt !'

Loosduinen E
De Btlinkerd F

v, Maanen
B. Baunan

MAÀNDAG 16-11,-1999 2

19.45 uur Engelsman4- LEN

20.30 uuÍ Engelsman3- tEN

TIGGING Sporthallen 3

J.C
B.

Houtrus
Houtrus

E4r4

Ër

uitslagen doorgeven aan Ben os6e tel': 3299353
AÀNVOERDERS s.y.P. t,

as

-ffi

,]
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t i,.Efr VAN HET JEUGDF,RONT ,algemeen Ronta
paul v.d. Steen, Chopiristraat'103, 2551 SV Den Haag

Eiil geen gehoor: Arnold v'd' Donbk'

Hpersoor
tel.397.01.1
tel 397.65.:

V@RIOPIG PROGRÀMIíÀ .TEUGD

EIftaI datum aanva .te nstaíder uit tni ig terrein,/veId'sam.k.
- 7r nov. e !'a r u Íou

LenÉi ': !. -

.30

A2..'
B1
92
c1

c2

c3
D1 

-

D2
D3
D4
E1
E2
E3

E4

E5

E6

T1
t?'F3

F4
-F5

9 nov.
7 nov.
7 nov.
7 nov,
7 nov.
11 nov. '
7 nov.
11 nov.
7 nov r

7 nov.
7 noí: ,

7 nov.
7 nov.
7 nov.
7 nov.
7 nov.
9 nov.
7 nov.
9 nov.
7 nov.
I nov.
7 nov.
9 nov.
7. nov.
? nov,
? nov.
11 nov.
7 nov.
7 nov.

20. 00
r.4. 00
t2 .15
14. 30
12..30
17.30
14.o0
L7 .30
vrij
9. 30
9.30
10.30
10. 30
10. 00
Í1.00
11.30
17.OO
10. 00
17 . 00.
13.30
17.00
13.30
17.00
11. oo
11. 30
10. 30
14. 00
9.30
9. 30 ,

auto
auto
auto
auto

",.::GDS A1 ult EraBmusweg
' tiiit 11 ' 'uit ' zuiderPark
" velo E1 uit Noordweg/wateringen
Laakkwartier'83 Èhuis v 2/3

- Quick cl . uit sàv.Lohmanlaan -
' síoekiezaalvoetbal (zie ]<oPY)

,JuvenÈus cl uit. - vÍedenburchw;
snoekiezaalvoetbal. (zie koPy) ' - l

íoeen teoënsEander. becshikbaar)
vít".." óetft Dl '.-ui! sp.P.Tanthof Delft
ciomvliet D1 ..- -..' thuis , v3
nave Pf dlt'" ' 1 ZuiderPark '
Gravenzande w D4 ult Gm. sPortp. Gravenzan '
Dso El : ult v.TuYIlsP.Park
RVC El. uit sP.Park Pr.Irene

, ornaE E2 Í 'r\ thuis V2 l

Extra training oP LENS

- gutck EB . uit SaY.Lotunanlaan ,' Extra training oP LENS
.nÀs E2 thuis v2
Extra training oP LENS
wP E2 thuis v2
Extra trainlng oP ],ENS
cravenzandè vv Fl uit Gm. sportP ' Gravenzan '
Rvc r1 ' thuis ".' v2
RÀVÀ FI uit zuiderPark

uits
thuis
thuis

.30

.00

.00

19.O0
:13.15

11.15

.àuto
,GDSr
WIK
vè Io11. 15

14. 00

8. 15
.9.00
9.30
9. rs
8.45

1O ;00
11,00
16.4s
9.00

16,45
13.00
16. 45
13. OO

16. 45
10. oo
11.00

auto

auto
auto
auto
auto

auto

auto

:\6.45
L2 ,4s
16,45

9
13

9
:,

RÀVÀ FI (vr' )
'Te werve FI

Duindoip sv F3

zuiderpark
.v2
uz

auto
auto

'inleveren blJ

fieÈsen inzet-

BrJZOIIDERSEDENl--- a""-r..ig i eugkonuniseie,. J.Pronk en F' sèhuurman !

- ;.;. "uí"íaa$ 
het gerd of anders de loten van de GRorE cr'uBàcrrE

Je leider -- '..
- ;; tÉuÉ"n ""n nieuwe fietsenstalling ! ! ! s'v'P' daar dan ook"de

ten. . .
- leeB onderstaande kopy eens aandachtig door
* op5lellingen ala bekend, met uitzondering van:

- LENS À1 met Í{. v. Diemen en zonder D' tamers

- LENS D4 mét T. Yildisim
- LENS El, met J. FietB en R. Groos en zonder R' smees (zle E2)

- LENS E2 met R. Smeees en zonder J' FietE (zie E1)
- 'LÈNs iE4 met l4i' Ëingh , :. j I

- fENs Ds met o. Dumàn en zonder D. Nagtegeal en M' KiPp 
'

- LENS E6 met S. Sardjoepersad en zonder À' DuyveEteyn
- LENS f1 zonder K. Vereecken en l'Í. voigt
- LENS F4 met À. ÀrnoLdus en B. Àrnoldus
- iir,rs fs, R.Bakker, D- Bervaets' s.Bouali, J'Dogan, R'-Gl!t.l,.

n. s.tj otpaersad, i' v;d. sPek, r.statva, à'suean, E'Yildi6im
Leider: Ch. Blom r

CI-I-rBACT I E I I§I-EVER-Er\r !

ffirichtingutrecht.NeemdeafÈ1agwaddinxveèn.Elndeaf61ag
finÉsae ónder de-grot. *àö àóot. Dàarna rechtsaf richtl_ng waddinxv.een.- 

-Doorrijden 
tot

;;; à;- sfopttchteí; aaar i"cntaoor tot aan einde weg ( tr,ree wokJrelg zie je daar, Iet
Íhaar oD!1. Daar rechtsai ;;-à;;.; volgen onder"een irèinviaduct door' ltiern-a liggen
Ë;-;"ià;í'";;Ï" -i"ii-íi"t" À" n"l wariaarptantsoen. we rekenen op voldoende ouderss
met vervoer. stel ons níet teleur..". -r I r -

4 1i=,,..
t " it: .i

, .:. hir



AFGEKEURD OF NIET?
onnodigeToch- weèr ( tè ) véel

heel duideltjk vermeld oP Tv.
deze keer alleÍnaal naat? ? ?

telefoontjeQ rlqar LENS afgelopen zaterdag.
vleer vermeldeh wij de spelÍegels. Handelen

. .i "r

Het 6tond
julIie er

1.

2.

moet je ergens voor 9.00 uuur verzamelen dan ma-g je vanaf I'OO
uur nàar LENS bellen tel. 3661314 (nèrgens anders ,!leqn) of het
voetballen doorgaat of niet' IE het afgekeilrd kijk dan naar het
schaduw?rograÍnma in de LEÀisrevue.
moet je pas na 9.00 uur verzamelen 'zet dan de rV aan en 6tem af
op Haàgs;he courant Ív (om de f 7 minuten vermeldèn ze Ce afkeu-
ringen) of beter: i LoKÀÍEL Tv (vla LokaÈext Pagina 502 laten ze de
afkéuringen zien). Naar LENS bellen i5 dus echt niet nodig. vla

Iezen 3

a) KNVB afdeling Den Haag is afgekeurd: zeggen dat aIIe
jeugdwedstrij den (aZ t/n F5 in Den Haag ekeurd, LENS À1 speeLt regionaal
en zij mogen dan wel naar I,ENS bel len.

b) Landelijk a$ateur voetbal of District west II is afgekeuÍd: dit wil zeggen dat'
LENS A1 i s afgekeurd. slechtr als er bij wordt vermeld KNVB afdekling Den Haag
afgekeuid. dan gaan ook de wedstrijden van À2 t/m F5 nlet door. staat dit niet
vermeld, dan zullen eÍ induLviduele afkeuringen zijn die ook op de.fv worden

ch(1.Ppen
dii wil
zijn atg

vermeld. Dit werkt als volgt:
De thuiËspetende vereniging wordt genoemd. Bijvoorbeeld bij.de wedEtrijd VEI.o 83
- LENS Bt kijk dus bij vELo 83. staat dit team vermeld dan gaaÈ de wedstrijd
niet door. staat het niet veÍÍ,eld dan voetballen.

Ons advies is om dit stukje kopy goed te bewaren en met dit Etukje eens naaï de TV te
kijken. Wij eeten zeker dàt julliè het dan begrijpen. Is het voetballen afgekeurd dan
blLjven we- natuurlijk niet thuis zitten treu;en. Natuurlijk gaan weí aLtijd iets met
jullie doen. Neem je eigen Eportkleding mee, voetbalschoenen, glms9hoenen en een
irainingspak en kom naar LENS, Ook is het klubgebouw altijd geopend. Tafeltennis
(ze1f Ëalie + balletjes Íneenemen), sjoelen, tafelvoetbal, kaarteil, darten en
flippereni- aIIeà is aanwezig! Zelf spelletjeE meenemen is toegestaan. Ook de ouders
zijn- van hartè welkorn: een kaartje leggen, Poolbiljarten, of gewoon wat gezellig
kletsen. LENS IS AITIJD oPEN! ,]

deze TV-kanale n kun je de volgende'boods

SCEÀDT'IIPROGtrÀI.IMÀ
Bij algehele afkeuring van het kompetietievoetbal werken wij het onderstaand schaduw-
Prograríma af: 

samenkomst r,ENs
!2.O
12.3
tz.a
12.3
10. 4

10.1
10. 0
11. 0
12.o

Ou
Ou
Ou
0u
5u
0u
5u
Ou
Ou
Ou

ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur

aqto

àuto

auto

auto

Blauw Zwart À1 - LENS A1
I.ENS À2 trainen
Blauw Zwart B1 - LENS 81
LENS 82 trainen
Spartaan '2O cL - LENS cl (kunFtgras)
LENS C2 en c3. traínen
Feyenoord D1 - LENS D1 (kunstgras)
LENS D2,
LENS E1
LENS Fl

ro::o
12. L5
10.30
L2. L5
9. 15

12.1s
8.4s

10.00
11. O0
L2,00

uur
uur
uu!
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

D3
t/n
t/n

en D4 tïainen
E6 trainen
F5 trainen

Niet aIIe tijden komen oveleen met de Èijdeí van dc ,kompetitiewedstrij deÍI, dus even
goed opletten en neem altijd naast je voetbalkledir' -.,'7k voetbalschoenen, sPoÍtschoe-
nen en een trainingEpak.

A.S. ZAÍERI)AG GEI.D
CI.I..IBACIT I E Ï I\TI-E\ZER.E1T- !

()F I-OTENiT GR.OÍTE

ZÀÀLVOETBAL BIJ F.V. SNOEKTE
op woensdag lL november gaan $re met
de sportshal Transvaal in de Majubastr
terugBpelen op de keeper. binnen zijn
vattingen moeten binnen 4 seconden ge
en r,Je vervJachten de volgende epelers

Ieider: F. spa
Íean 2: W.Daamen, F. Kampfraat,

Ieider: P. vreeBwijk

twee 6-ta11en zaalvoeÈba1leh bij F.v.snoekie in
aat. De Epelregels zijn enigszins gewij zigd trant
doelgebied i6 helemaal veboden en alle sPelheÍ-
nomeh worden. speel sportief, heÈ iÉ zaalvoetbal .

met §ym,/ sportschoenen meÈ een lichte kle,ur zool: 4

Íeam 1:
FöÍfràEér.

A.Àkkabi, F.Duran, R.Hendriks, q.Herrewijn, L. van 't Klooster en R.

R.Klopstra, À.Nolten, L.Peek en R.Vreewijk.

op 15 noveÍnber (zondag) volgt dan een zaalvoetbaltoernooi bij snoekie.

,0
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op vrijdag 6 Eoyeob€r extra Èraining voor c2 en c3 van .fg,.Oó tot 19.00 uur.
lljr, d.: weer qI1..,13 november aan de beurt voor de extra ïraining. Jongens,sportschoenen et!_ èén traiÍiingspak meet

EXTRÀ, TRÀTNING À-B-C

op - dLnsdag 10 novenÈ{p is
selektie an 17-30 tot 18.O0

er vr€er toopÈr.ining ooo, àa'."- an
uur en de D-Belektie van.lg,Oci tot ].a.

D selektie'. De C-
30 uur.,. 

...

'rleren'r vragen
deze jonngene

IU én 82- '

neelo ook

TRÀINERSBIJEENKOMST I

Op maandag 16 ncverlÈèr veftracht€n' r,rij de . volgende personen om 21.O0 uur op detrainersbijeenkomst oP LENS, P. BoB (À1), F. spa (ct), F. van Dijk (D1) Th. Hoefna-I (E1+82), A.v.d '.Donck en F. crene (beide namens de j eugdko$nissie ) ,
en

LEIDERSBIJEENKOMST. \
De leidersbij eenkomst van Er t./m F5 zou gehouden worden op naandag 30 november. wgensomstandigheden is deze bijeenkomst vbers-choven naar maandagavond ? decenber om 20.oouur. VRI(,HOUDEN DEZE AVOND DUSI ! t

ELFTÀLFOTO I S
Eelemaal vergèten foto,'s van E4 en F5 te nenen.... Dom hè!!!
we proberèn dit zo snel mogelrjk goed te rnaken. ook iz, t<omt z.s.m. aaÍr de beurt. zijndeze foto'|' genomen dan erorden ook de foto's van se ont,rikkJ;,ï";;;;" gedurcr dus.Defoto'svanc1endelossenabeste1Iingenkomenbin.nenkortook.

GROTE CLUBACTIE 'I . :
we .naàèien-lElf4ooo,-.r Een mooL resultaat, op 2g nowember Ls de arrÍirnn' du. wekunnen de taatste loten ook nog beat verkopen. zaterd-Dg *""t La"r".ri die nog lotenof 9e1d in bezit heeft èrt teruggeven aan d5 reider. ttu eeht niet vergeten hoàrt .

De laaÈÉte loten worden dan door on6 a.s. zondag nog verkocht,

FIETSENSTAÍ,I,7 NG
Voor de speeltuin hebben we
leugdleden hun fiets nog tegen.
Fout, fout, belenaal foutttl cr
nieuwe 

. 

flètsen6tal1ing, weL opsl

PUPTL N DE ÍIEEK

6inds kort een fietsenstalling. Toch zettèn veel,-het klubgebour,, of tegen de-Efïastering van ve1d._1.
aag voortaan de fiets en de brom(anor)fiets in onze iot naluurlijk, want we hebben (nog) geen bewaXing. j

Natuurlijk is àNrEr. RÀMErBT, keeper van D3, zondag onze puprl van de week. Driemaaris schéepsrecht dus het meot deze keer w€r doorÉaan. ,,e verwachten :. "* ii,ol-"", "iLENS mét je keeperskleding bij je, veel plezlerl
DE BÀL IS ROND
oP 3 nove'Èer zrjn er vèrdere afspraken gemàakÈ met de 'pelels en de beger-eialers vanI,ENS .

die
Ook

mee gaan
komt er

De Jongens
ontvangen.
oèfenen.

Uàelle met te
tk€e kèer met

De penaltyEchieters gaan voàr of na iedere trainrng 1s minuten oefenen o" n"a ,r"r*r,van PenaltieE ' Het lijkt zo aimpel, rraar dat is het beslist niet. zir."l ,ri"t onder dedruk van de camerar a 6tràks,..
De shoot-out gaan we zeker oefenen tijdens de trainingen met de gehere À-B- en c-serektie' Een ,€uke maar moeirijke oefening. Dat zar we1 blijken. ook proberen we nogé6n of twee keer te oefenen op hunstgras. Hetzelfde geldt voor de D-klasserE alie het4 tegen 4 moeten gaan doen- Àktivrteiten genoeg due a. xi..rà. p"rriaËl'Bovëndlen Ís Drnie Endrich, de moeder ,"n onró tweeliàg Marco Ln garward van rENs-l,bezig met het maken van een joker en ÀIbert Miltenburg van de BeenemnetenkorEnlsEiegaat aan de slag on een €tand met LENs-attribuËen en fotors in te .richten voor dePre.entatie "de'Nrub van de Í{eek," HÉeft u thuis nog ieÈs reukà over m.b,È. r.ENs nèémdan even kontajrt met ons op.
oh ja, het vervoer Ls ook geregeld. Àutoveihuur*rij f TRo p heeft twea buàJesbeschikbaar se.rerd. Dar. is krasset Naruuriijk r.r."r,.irÉ-.oJ-; 

";;;';"ppolrers merspandoeken biJ zich. Marian HoutÍnan gaat Sull.te herpen mèt heè iaken ".n-à. "p.iao._ken. r{aar en wanneer, dar horen iurire nóg'' r.risschien g..r Li 
-;;1;; 

;" bue rijdennaar Nieuvregein. ,Meér nleuws volgènde r,reek,.

doen aan de quiz hebben een
een scheidsrechter, H.Holtkamp

I

LOOPTRÀINING



UITSTÀGEN JEUGD

LENS ÀT .1
LENS. À2 -
LENS 81
verburch 82
LENS Cl
LENS C2

],ENS Dl
IIMSH D].
LENS T3
HW D4

: Quick Bo)'s A2
- RÀS, A1
- HBS 81 .,
- LENS 82
- GDA C1
- Gravenzande c2
- LENS .C3

- taakkwaÍtier D1
- LENS D2
- DuindorÈ sv D3
- LENS"D4 I

.LENS E1
Í,ENS E2
Quick E5
LENS E4
WP E2
Qulck E10
RKÀW F1
vcs F2
LENS I'2
cromvliet
ii.us rE

DHC EI. ..
BTC E1
LENS E3
Bohemen E1
LENS E5
I,ENS l:6
LENS F1
IrENS F2
ODB F2
LENS F3
guick F6

0-0
5-2
0-2
3-6
3-0
o-1
4-0
3-3
2-!.

92

15-1
3-3
4 -.2
4-L
t -6
2-6
3*3'o - 1
7 -O
3 -12
6-1

celukkig, eindelijk wegr eens een kompleet progiàmma gespeèId' Dit na wekenlang echt
',modderén" tijdenè de rtrainingen en oP. de afgekeurde zatefdagen' Niet leuk aI die
alternatieven ïaar daar is echi niets aàn te doen. Het kapot lopen van veld-3 en/of 2

wIIIen wij beslist niet. Hoe verleidelijk het soms ook íe, toch vragen.rÀ,ij de
trainera toorzichtig te zijn net de velden. zL)n ze slecht 9a er daq echt niet op.
zLfn ze zacht, pas dan de training aan en ga niet Iopen sPrinten, Iaat slidingE
acÉterwege en veispreíd! de oefenin§en. over het ve1d. Een kleine moeitè en echt, het
spaart de velden.

Lens À1 - Ouickb A 2. Vr UitsIa 3 0-0
Met de t Ets oÍm en n ge nspan de tentamea die doori iedereen natuurli rjkt!èn
perfecl zijn gemaiikt, achter de rug, eindelijk weer eenE een lekker voetbalveLd onderde adida' s.
De alternatieve training met straatlopen tuan enkele kilometers in de gtromende regen,heeft vanuit mijn warme droge auto ook vrel iets, haar toch! Een zaterdag van, ikgeloofde het eerste
weer afgekeurdr en b
weer goedgekeurd. da
Dat .kwam een beèÈj e
"ve ldkeurmeester", z
Een leuk paÍtij spel
alteEnatief nadat de
afgebeld was.

niet, om 9,00 uur wel voetbal, vel-d 1 goedgekeurd. oni 12.OO uur
ijna droog geweeEt de hete ochtend, niet voetbal op veld 1 alsnogt was voor ons althans nieÈ zo amusant.,
, nou ja een beetje, zeg maar, best luuig 9Yer, de consul, de
eg naar. zag het natuurtijk alleóaal anderBl

HÀNS BOBST.

op de velden van een gastvÍije handbalvereniging
, voor de ochtënd bestelde, sporÈzaal ook aI

enigewa6 het

Terug- naar afgelopen zaterdag, daar heb ik een behoorlijke eerBte helft, met redeliJk
Machiel moest slechts eenmaaL stijlvol ingrijgen waarmee gelijk zijn nieuwè ,'outfLt,'
ingezegend was. De tweede helfÈ waÈ beduidend minder van -trwaÍiteii met uitzondering
van een paar knappe akties van onze lzwarte parel'r, tlinston die de g.n.-keepei
regelmatig op zijn weg vond en op spectaculaire w:i j ze de ballen uit zijn doel wist. te
houden en daardoor de eindstand op 0-O wiEt te houden. een leerzane wedstrijhd met,.
waarneembare wedstrid- en veldtrainingsstilstand dat is niet ju]Iie schuld; daar'(bfjna) iedereen aanwezig is op de aangepagte trainingen .,van - de net als jullie
trainer Peter Bos. Zaterdag hopelijk weer een competitieduel en halen gewoon weer .
twee punten tegen Í{eeË Eertj.jk en je weet de gcheidsrechÈer heeft altijd geliJk; sj,grr,pff, kI.z, boe, hon, k enz. Elik Ínaar in eir een natte spons erover.

.?

I.ENS BL - HBS. Uitqlag : O-2.
tríi@}{rij.jedenk3v,ienudeeerste9oaIgcoort'win!'.de
pot.
Deze wèdstrijd tras er zó een 3 heerlijk voetbal met een licht overwicht voor IJENS en
toch op een beet.je knullige wijze met nul puntèn naar de kleedkamer gaan. Dat is echt
balen !,!, maar het $raB niet andérgl ' . -r i .

Iedereen toonde inzet en er werd prima gecornbineerd en daatom, ondanks'verliesr. éenfericitatie, wahÈ in vergetijking iot de- vorrle wedsrríjd g_en ,'heerl; i j ke pot voetbalwaarbij (helaas) de tegenstander aan het langste eind trok.' N.B. zo goed Téd ???
' .l-

; ..' ' 'r CEES.

Verburch 82 - LENS 82, Uitsl
oa s gewoon ) egonnen we ewe str ijd enigzinds gewijzigd, wanÈ patrick was erniet en',Menno..moest laatste man spelen.

VoI goede moed gingen we naar PoeldijÈ want we stonden iiEnérE ongeElagen bovenaan ihet was dan ook eenricht-ingsverkeer qua. kansen was heÈ zo,i beetje Nèderland- PoIen.na zo'n 20.minuten Epelen opende Lorrie goed .en legde vincent de bal in de voeten' van.rohn díé o-1 scoorde,
Vijf minuten later een goede voorzet van Mounaim, Echoot vincent haÍd met links injviif minuten later -kon vLncent simpel intikken na een schitterende overatap van Àbid.De t(.'eede herft was .veel rhinder eí'soms 'ook srecht; logi8ch aan een kant_ - dewedstrijd was Èoch aI beslisÈ.,Beiden ploègen scoorden 3x. Voor LENS waE\alit Àbiii 2xen ,fohn Ix, waarvan ik de penalty van Abid de goal van de HedsÈrijd vond.
weer" twee pgl!-en; we ataan nu mel g uit 4 bovón aan. een kampioeíschap behoort zekertoÈ de mogelijkheden, maar is nog ver r,Jegl

//1'lu 
vrNcEIiT.
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IENSD3.-Duindo.rp'uit5raqr.s-r.:l .'i; ':,'i':..i'-tri fr "'-" i,i .:";íïl!t-.@eiiektè,ipnd;dit.eIftaIintétaatde'epeIers''zieka.!.
zí)n,; oh héér'het, zl.jd ,4.e supporters, vrant(er heè-r'st nu de theeàiekte'. í lj i:i ,. !. Dat'àe ziekte ' hardnekkig is'bè ijst wal dat' zelf.oÉi er ààn vèrelaafd.i6l-1.' iJ ":: I i- Na twee weken niet te'hebben .gevoetbald was ieàeieén benieuwà of dit ..teàm'nibt- ult -..r'ihun'iltme was geraakt en zié vre iaat<te4 ons wèerlzor§en om nLeÈs. l';.. : ,; -;-.1 + 1

Het elftal liép als, éen trein ^ènt zd ,Èbi.. Èet gébéurei.r dat .'een spelèr-) heei,: gi7eq,' .-..'.j
reageerde. op een gestopte sÈrafschop en zo 1-0 binnenkopte.
Evèn later wèid met een streep van een schot de rustÉtand bepaald op 2-0.
zoà14 gebruikelijk kregen we in de 2e helft een korte inzink3-ng en i.ras de àchterhoede
volledig in paniek; het werd 2-1.
Kort voor het elndsigdaal werd de zegen veilig geBteld door èen bjoetie van een goal
( 3-1) .
coED GESPÈELD jongenË'- zatérdagr Èegen/ RAvÀ -en -dat -éIftàI keildèn we goed vair - eèn
tournooi dus: gedraag je'correct lafgesirroken ?? + .s. -. .' + , I ,: i i

N.B, De wedstrijd werd zeer vakkunilig'gefloÈen, door .foop Pronk, waarbij langs de lijn
gezegd vrerd dat je het nlet vaak lmeemaakt dat een. scheidB opvoèdend fluit. zelfi de
óuppórters van de- tegenpàrtij konaléri nied..geloiren dàt hij,zomiàr'2 doelpunÈeh van ong
(tèiecht),. afkeurde. - , '..' .' r - \ '--'; ï ' F - ; i. '1 Ë... -l .- ;' "ï i ''':

:r. _;;.' i,..," ,".i j..;; ,.:.'-í '.',.i cEEs."1: - í
Suick E5 - LENS E3. Uitslag 2,A-Zi: i. -*' : . . .-.jJi l-r.- -..-.,r".*r
op een voor onE zeer vröeg tijdsÈlp (8.15) moesten we verzamelen om van daaru
guick af te reízen.

it naar

Klokslag 9.00 uur verrichtten vrij de aftrapi de volgende 50 minuten kregen we een
zeer leuke en spannende uedstrijd te zlen. --1È.e. ,,+zonder Ton en Hans en met wesley in het doel ontEtonden er gevaarlijke aituaÈie's
voor beÍde doelen.
Het enige verschil .7"nàq.§ met de tegenstander was dat wij meer kanaen nodig hadden
om doelpunten te maken, vandaar de eindatand 4-2.
Onze doelpuntenmalteEs vandaag waren 3 Macha€I ooaterveer en Roddy.
\TongenB voor de toeschouwers.en uiteraard de .leider .v.r3s. 

het een PRIMA_wedB§rijd tl!

.t; --1"-"-.* 
,,- i ..'. ',.,,..-. "{" ;" i.. ,.:=';',.

wP E2 - LENS E4. uitsraó't 1-6.t ' ;: - { ' t" t i. tÍ
@etbaIieï;enjuIIiehaàden-ëË..etht.zinin..;,.,.i.In de eerste Éelft werd'-ér goed' eamengespeeld en kwamen we-'meE 3-0 voór door -..

doelpunten van Ozkan enl.Danny.-.-: t-" -.,.-.--', ; ]. : ,.*...--' i i ;
fn-de tweede helft foutje en dat was'dan 3-1 en voor'om weer smen te gaari, spelen en
we] zodat ozkan en- echtd-nattrick scooràei de .uit61ag. ,i{aB 6-1 Voor- one.lniéarào heeft
nog prachtige reddingen gedaan zodat WP niet meer tot scoren kwam. Toen we penalty's
gingen nemen bleek dat onze zin om te Bcoren nog nLet afgelopen was en we maakten van
de negen er vij f.
.Iongene het waà prettig om dit alleB te zien en. blijf zoiroétuaffeà.dan houde-n. julIl-e -en ik er veer prèz'ier{n' 

,;' ,, tlij,: iij,i *l,g .,j}íïSïiírijijJJ -\- .. ,. .. -.,{ ,i i,
VcS F2 - LENS F2. uitslag : 0-1. .',. J-- - ! í 71 -. G t .í
@cinhenhadden,moeÈtenwe,,weerIekièrvroèqlop.onil.oï2e:\,.i,:wedstrijd tegén vcs te edare.,l .; r .. ^r*'o 

-' 
' J:-i]*-l È Il*4{Het wa6.een moeilijke wedstrijd, maar door goed s-amènspel, scoorde Dennis-' M. ËflsÍt :in .f S

de tr,reede helft, het veidie_ndp 'doelpunt; bij dit doelpunt bleef het en r,ra6 de
eindgtaïd O-1,/ .., ',;,:-; '( ..-r/ : ! A §
eoea sèspeerà joígLnó cÀ zoDöoR r!r! d'-.r, i"-" {). IJ-',.iÍ\}ri{ïf ïL.lX '
De spelerB waren :, Dénnis. M - Ramon - Lennerd - SteDhanr! *;Deni:is B:-i Mictiàell .::Randv.i 1
en cÍrrig; Man van de''w-dsÈrijd : Mrci{ÀaL ! I :' at:-': i'L I "\'\' ni,+ lí i \'"t'-: I

i !..

i".-" 
' ''"- '" . .':,l. ,?'i,. i. f .-. r,lrif iir HEBI ÀNI lt

LEN' Fs _ a"r.k. ur;t.o , ::i'.1\ .rii- "i. .l, ij li, §'1;air\*";; iiÏ;,
@1teirraa}nieuweèpeIertjèË,'.het'wa§-een-hè1eIeukewedstÍijd. Hè1aaE'ken' ik'-nog'-n1"9 =al1e namen--van -de," Epeters=imaa het: wasr:een -alroom
debuut en ik weet zeker dat Jullie het gaan maken. t

Rocky acoorde 2x - AIi 3x -
Tot zaterdag ltl **- a iÍ* .''. -b.l':

icardo had twee hèJ.e mooie kansen. .j"'
, i ,.r . ,il .-'i. F ,--1í ,.:,.",rf -Íil-*,: ' : ':1. _|t. ... í '--"i: " iiL; Li,,.: .ru]Iie.IeiqgI -CHIE,L.1' .r il,:L _l;,

}, l

'-"+ '**'lir".r.i,,'1.j'.1-jB{

.rapie

}

"r i

lxenR
,* ,í.."q r.. ..r .

t

r + .i;'i 6

i ,i I i- -r

t ï[] 'l
: -{17 i tl:; l65t1g'ri';g.J, i6§iï5'
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aanvang: 14,00 uur

terrein: LENS
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ook in kleur!
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TELEGAARDE

Zwaardvegersgaarde 130 - 132 Den Haag tel. 070 - 329.82.45
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LENS

tel. 070- l3 t4

Ëakreurhat Toto/touo
G. lGmpemcn
Eu19,Hqmps(ho@Ís8.90
9ö81 FH i\Ílonst@r

tel.:01749.19ó09

Sponson lrn
J. v d. Lubba
Ml@íiloomsL'oot 303
95ó4 JB oeo HccA
Èel,r 070'3933515

TrElners

Selddlo zon&g
M. Fog
Nr(olcos ecaEln. 198
9?73 BH Vooèuíg
tel.: C70.38óö389

Solddls zrlaÍdsg
). Boa@rr,o
B. Dpponb.o<líhoF I I
9551 t{€ Den Hoog
tai. 070-3977973

KonEibutebeEllng
Postbonk 33ó71 I
Robobonk
129994i29

Algemsen ssl«sàrisst -. -

IIJ M. tícuuJenhovEn

3rcó Fíos:rcot 9l
9559 Q osn Hoog

rei.: 070'3919474

S€kebrhrt lfnloÍ8n rondsg

B.J. Osse
Joors\EldsEoot 99
954ó CL Den Hoog

tel-: 070.3998553

SekÍstaÍls8l soflloren :atel&g
J.C. Hom

lv1€lis Stokeloon 184ó

9541 GC Den Hoog

ul.:070-3ö79ó87

Sdnhrlsst JdJgd

P von den Sizen
(hopinsEooc lCf
l55l SV Dsn Hocg
rei.: 070-3970154

SsllebÍhst zsrtYootbdl .

B,J Osse
,bcsveldsro« g9 rt'

154ó ( oen HocA
rel : C70-3198353

§Ètrelsrlssl r8daÍllg
R,C.J. MihenbuE
Henqololoon 9Sl -"-
1544 GG Don l-ioog
(ei.: C70.3913t85

TerÍelnen en .-
Klubgebouw

Hangeloloon ó00

I/AAI DE FTEDAI<T'E

uiterste inlevertermijn kopij:
moondog 20,00 uur in het klubgebouw

Onze felicitatie.s gaan natur.rrlijk uit naar het
teàrn vdn I,{aar{en Rog, watrt rEt een overtuigerde
overvrimirg staan onze LENS-bcÍys nltrÍrÍrEr 1 op dE
rarqlijst en daar ncgen Íre rEt zrn allen best
BeI trots crp zijn.

Verder stond afgelopal weelc in het te]<err rran de
voorbereidingen van het spelprogranrna nde bal
is rorÉ"; er werd vergaderd en getraird q: de
verschi[erde onderdelen en dat het allemaal
versdrrjld<eIi jk zwaar worrit lo:nt u lezen jn de
speciale rubriek.

Iets fratrxnts overl<wam de heer Roodbol want hij
en Jan Iamners lappen (zoa1s u $reet) cp
trald<undige wijze de de ranen rran het
clubgebouw,

, Z,o ook deze keer en het bauijs dat de ranen
schoon rdarer Levei:de de heer Roodbol zelf, door
1l zijn haast om het 2e veld te bereilen

befroorlijk hard jx bcÈsirg )<warn net een rrit, hetgeen gelr:)ckig geen IetseI tot gevolg; 
_had.

De rubriek rrin. ttre spotlidlt" locpt niet zoals het zou Írceter want eJaar blijven de -
fornulieren die toegezegd zijn ?? .

Iot slot hoorde de redal<tie nc!, de ordetstaarde opnerkirrgen die wij wel verrneldens
r.r/aard Vonden :

O P U E RK E L LT R E. O PItí E R KI N G E N :. ... i'.,.:; i"
- De duinen zÍjq 9en sErofkjèslard vo1 )tonijnen.... e:r daaraan is niets te doen.

:..-
- weer;ver'.trchtinE : k worden tgrperàturen ver,Jacht tussen 1l-.00 rmr rs-ocàters en

1-8.00 uuràt s-niddags. .

- Nieuvre treilen : Inter ci§r en Intdi staatie.

- cehoord larlgs de lijn : Ik heb a} een paar nachtvorstjes over re heergetrad
I}( uas,.zelf ijs aan het makenr. ':

! G"L"r*, op een wirrkelmit : cecpenil tot sluitirgstijd.

-1-
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sSi noun
Vorige rn'eek rnaandag uas het dan zover, de eerste * _,\ i" íergàdermq net'de deelnsers van het spel f.t '

. _ "t T-f is rordrr en order belargstelurg \ràn veel ouders werri het
gaSeelde beq)roken.- .;l LiÀ'i,IilI '

Iulet brsjes,. die beschil<baar zijn gesteld door autoverhuurbedrijf TRcMp worden '
ae qgàierS vervoerd naai llieur,le cein, ',raar een int:o'ductíe ptaaisvjrat.

Dit jaa:: doet er, en de gezichten van de oudere jorgelui, klaarden op, een r,rat
ouder neisjesteam iee,' traar deze danr-= laten we rustig hun garg gl:aan r.ranÈ het
volgatrde punt van oïde rfaren de spel- en gedragsregels waarbij bleel< dat rÍEn
zich heel gedicipli::eerd dient te gedragen want de ruran lràn- de club àient
ze€r hoogr te Uorden; ook de slaapregels -,rprden zeer streng toegepa.st,
i:rnrers het is vro€g op en a1s je pe<*r hebt tot laat jl de niddag oprnrens.

Op de \raag wie er \.àn de jcrgelui zijn club voor de t.v. wilde verkopern vJerd
vrat terugho:daid gereageerdi inaar toen er één schaap over de dan r.,as volgden
er meer en ooli vocrr hulp bij het nraken rrdn de slpanioeken nelden zicir na wat
heen é:t -!!reer gevraag qpontaan !Èt spelers.

algerene

. ÀfgeLopen zondag l,,erl er' geoefen<l op la:nstgras en dat lras erg werulen.

Wordt vervolgd.

...I(]PIL \Al{.ffi, HEEK :

\
Ii

I
I
i

fl

llet za1 je nraar gebeuren, je berrt pr.pi1
van de week gaat de vredstJijd Zx niet door;
gaat de wedstrijd we1 door ben je zielr l!
Dit o!'erk1,,En ÀnieL,. maar vre zu.Llen Íraar
zeggen: wat in het vat zit-véranrd niet.
IFJq/ Dàhoe, de s-persnelle recàtshliten
van D3 nam maar al te graag Àniel zijnplaats over en hij Iiet weten dat hÍj het
nacàtig voml.

Hierbij bedanlit hij danmk Èraarten RoS íTon S(*Eavendijk en de sele,ctie voor eàfijne dag.

Àls zijn sterspeler koos hij l,Íarco Erdlich.
- i .i'.'r":l l-.ill

.ftaditie getrouvr* werd de foto ter beschilkr"g gesteld dmr :

e

!.

i
!t

,'ï

a

{rt

t
t-
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orlrcrnbÍ:'-:i
Nieuwe leden. ' .

í."i, Vcrn He[r Í3bsEuur
,, r5' ;.It"ll"".

3130 ,T, . Yildirin,, D, 03-02i198e, PareLLelveg 250, 2525 Nl,1 ,Den Haag, rel:
Wij ziging Ii drnqatschap :
1à90 H.A, Kounenhoven rrordt I{S.

Adres , ïiJ ziging i
1l+10 J.P. "Kouwenhoven wordt Kad.oelerbos )+6, 2715 XX Zoeterïie'er I ,

2q63R.t']Staat.vordt.DierenseJagÍrtl9,2,73IoDen-Haa8.

381+11+5rl. ', 
'

lnrài
., i

t- GDS en de euforie. ... ! l l !

I.Iat een beerliJke voetbalttàg. . , . .' , ! .: : ',"
De prachtigè overvinning op het toch sierke c.D.S. vàs'vooraf nÍet zo maar even teaatilt.
De l-aatste veken beËruipt- Je lroor'a€.nvang van de vetlstriJal even het gevoe1..."fult het
ons vandaag_ veer?rr En dari na af]oop,,,t" nou, de tégenstan,rir kont góed weg,'want ve ha6-
tlen er nog èen paar meer in kuhnen schoppen. EI dat- is eigenl-iJk ook zo. I{e kriJgen keer'
op'keer een zéér gemot ive'eid l,Ei[D binnea de lijirenJ'laen iÀ stut voor stuk bereià net vol1e
inzet en beLeving dé tegenstandeï aan te pakken en af tè troeven.'
NatuurliJk be'schiklien wè op dit mornent ové'i.een'giöte selektie net volop" tatent. Heerii,;k
natuurliJk. Komp}èet ben je dadrnaast echter allèen a).s er overtuiging ianaf straalt. De
wil om te tiínen. Kéihard villen verkeni Eri noem het maar ojr'.. f,mS heèft. d.ie stap voor=- '

waarts absoluut te pakken. Primà voor de elub. Iijn Íoor al die nensen, oi- ti;nà aeeefijl(=
voor huir cLuu in d.e weer zijn en ook keihard werkón aan tle successen,.Én net eóéa" pi""tà-
ties van het vlaggeschip word.t de lust om nog een stapJe'extre te zetten aueén naai ver-
groot, '-: . :' -

öok op anderb' gebie.den kan ere,à, positièvl gevolgen hebben. zo verkt a"t in a<j iporl','i.n
'het Toetlal en'ilus'ook bij LENS. Het geloof in eigen kunnen groeit xoet de d.ag. we-noeièn
er alleen goed,,op letten, dat de Euforie niet tot staan gebrecht vord.t, als het een keeï-
tje tegenzit. En daar betlóel ik niet alLeen d.e preststies va.n LENS l_ nee.
Dan even de wedstrijd., lraar innid.dels d.oor enke-Le deskundigen een verhaaL ovei is verteld..
Waaron izou ik lle daar d.an niet bij aansLuiten? Dhr. van wanrooy sr. had voor deze belang-
riike uetl§t4iJd een koffietaf'el aangeboden voor aanvang in het voor ï,ENS bekende ATLAIITIC
hotel iÍI KiJkduin. Dit on de notivatie en zeker de teangeest te bevorderen. Nou dat-:ïakte -
even perfekt-'uit....! Er r+erd rleer eens geknokt'voor éIfe teter. Vroed in dè ireastr'ijalrerd een §chitterende combi.natie doettreffend afgerond door Peter Klonp.' Eïen' 1atàil zag
I'red Spa ziJn 'iinzet'r beloond door een botsing tussen de laatste flan vBn G.D.S'j en de kee- -
per. Marco Endlich profiteerate dankbaar: 2-0, Vlak voor rust kvan toch de aansluitend.e
treffer tloor een fraaÍe kopbal van d.e goed. spelende spits van G,D.S. LENS,bleef .gaan en op
slag van het rustsignaal 1'erd het.zelfs nog 3;1. I"let. dahk Aan .ex;-I,IX'l§er Ron+ de jong, die
voor een fraaie rrown goal'r zorgde. ÍliJ lril té graag.
Na d.e pauze.lrerd de wedstriJd: zeer snel.beslist d.oor een sLime kopb8 l- van seer Peter
Klorp. Í,ENS ïas in d.ie fase ook opperroachtig eÀ s.o.s. kvan'goed. veg door,de'hulp va!
grensrechter en enkele 8oedfiillende I,ENS-ers. De licht aangeslagen Peter Klomp zorgale ech-ter biizonder fraai toch voor 5-1-, aLvorens G.D.S. toch ïertliend de'uitsl-a! iets draag-
liJker vist te naken. . I

Richard van der'Hoek maakte zijí rentree en speei.tle een.prina partiJ,.IIet is toch echt ben
kanier en een, linkspoot. Ook d.e d.ebuterend.e Brian Brunnings . speèlde een uitstekentle ved-
strijd. Ih zou de rest eigenlijk te kort d.oen om nanen te noelnen. Het gehete eutal ètond
er weer.als een,huis!. Ieuk ves toch de rentree van Hans Kooyenga. Tegen ziJn oud.e club:
Hij sloopte nog een p&ar oude nakkersl Eaor kon Íerder geen kvqad rneer uitha.len ondanks de

Iedereen lras ho.ppy bÍj IENS. Locs.tel, de llaagsche Courant., de vele oude bekenden (Jan Bui-telaar, Wguter, Franszen, Joop odenkirchen enz, enz) en zeker ook d.e neutïe1e. toeschourÍers. -

G,D.S, zeker niet, rnaar Je kan het zo'n id.d.ag ook niet .ietiereen n€r,r de zin naken.
Bliif konen na8.r IENS......We. gaan ervoor! Ook,als het.een keertJe ninder gaatl. LENS'heeft
veel,te bieden.... ,. Ook voor U,

Frans van DiJk.

, .1,
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AfgeLopen zoDaag vas het Joha SoereEE, trainer van tle zÈterdagselektie , die de nedstriJtl'i'
' I,ENS - cDS lekeek, bescheef en ale putten verdeeltle. Johb bedenkt voor Jouv blJdrege voor

tleze E+J trofee editie. 
;.

I,ENS ]- - GDS 1

Na een afwezigheid vBn enkele weken kon 1k o,fgelopen zondag L,eer eens la!6s de LiJn staan
biJ LENS 1. De eerste rÍedstriJden van hèt seizoen Eontlen nij, ond.anks de punten, niet be-
koren. Er Herd 'we1 haral geverkt maar het publiek wif toch ook Leuk voétbal zien. Te[èn
GDS, ook Ín de top van d.e rangLiJst, leek het eea 1eutre vedstriJd. te ïord.en. Van te voren
lÍerd er gelraarschuïd voor het Íysiek harde spel ven d.e tegeusteld.er. Dit bleek ook rfÍJ
sneL. Het spel lÍas hard en rneer gericht op tle benen van de LENS-spelers,
De schèitisrecht€ir - trail echter te laconiek op. Toch vas het Da enkeLe rni.nuten a1 raek.
Ricartlo Tettero Eocht een vrlJe trap nèmren en schoot aleze bard noar zuiver in. De scbeids
keurde de goel echter Èf. Zat vel net tlirekt: of intlirekt te Eaken bebben.'
Na 18 ninuien ïas het echter 1-0. Een nooie L-2 wertl nooi afgerond door Peter K1onp. In
de 35e ninuut kondeí ve veer Juichen.'Een hoge beL zorgate voor roisverstanden in d.€ achter-
hoed.e van GDS en Mario Enètích Eaakte gebruik van ttit buitenkansJe 2-0. GDS kon in tle l+l-e

Einuut pas ïat terug doen 2-l- door een alekÏingsfout ia d.e achterhoede. LEIS kwam nog voor
rust op 3-1 door een kopbal va.n Marlrice Schuuruen uit een boekschop van Bichard utreintJetr
vtl. IIoek. De 2e helfb begon zoa]-e de eerste vas geëindigcl. In rle 2e'nin, zorgde Claudio
Bo}oan met een yerre ingooi de ba1 biJ de 2e paal ti,; Peter Klonp !-1 dus. Wet een dag
ne 30 EinuteD 5-l- dóor ved.erom Peter K1,onp na een nooie opgezette aanvel ven de uitblin-
ker van vanAaag Marcel Zaa1berg. Dat het nog ,-2 \.Íerd mocht tie pret niet tlrulrlien. Een ver-
diende overrinning alat vel all-een net, zoals Bert Jacobs zou zeggen ,Hotseknotse Begonia
voetbelrr, ALs het velclspel Hat verzorgder zou ziJn, zou het spel bij het publiek niet zo
ronne].ig overkonen. Weer twee punten eà.de kop v.d, raÍrgliJst na het ge]-ijke spe.I van DS0.

John Boerema.

Verassincen en tegenvaLlers

Sons wortl ik aangenaa.n verrast door een onvervachte aannelding voor ttDe Clu\van'100rr.
Zo nu en d.an is er ook een tegenvaller eE d.ie vas gecalculeerd. in deze actie. Ik zie 1e-
detr in.ons clublieè net volle teugen genieten van het lideaatscb8.! van IENS, maer tleze
binding Ís ze vearschiJn]ÍJk toeh niets ertrars vs,artl. Dat verbas.st lne sona, &Ba.r Eeer
r0€9. Ík er naulreliJks over zeggen, Is niet een ied.er vriJ on ziJn geLd naar eigen goed den-
ken te besteden?
Toch hoop ik Ín stiLte nog op hun aannelding, oud.at hét zo nool zort zíln aLs blnnen LENS'
zo'n actie neer resultaat zou opleveren tlan elders. Van tvee grote clubs in onze Heegse
reglo weet ikr.tlat ze nooit Eeer dan !2 'rclubleden van 100rr hebben opgebrecht. Dat getal
noet toch te verbeteren ziJn!
Mondelinge toezeggingen ziJn nog niet allel0eal oDgezet in stortingen, zodat de stand moei-
liJk is veer te geven. Ergens tussen d.e 30 en h0 Leden kond.en ïiJ noteren.
Binnenkort beginnen rriJ ale fraaie naa$plaatJes op een publicetiebord te }evestlgen. We
zoeken deartoe een rnooi plekJe in het clubhuis uit.
AIs u al, Iitl bent, kunt u ne enorm van d.ienst ziJn door een nÍeuv lid a,én te brengen. In
tlit opzicht d.ank ik Puck CooBans van harte voor ziJn zenalingswerk,
Uiteraarcl hoop j.k hontlerd letien yoor de snippehclub te vinden a1 tesef ik voor een pit-
tige taak te staan.
Het eerste eIftaI zorgd.e weer voor een prima }IerkkliEèat voor.miJ, Ilet vas trouvens goed
om Joop Od.enkircben, Jan Buitelae.r en l{outer Frantzen onder het publiek te zien. Aan die
Jongens hebben viJ ook veeL plezieï beleefd. nr ziJn nieuwe helden, maar de yroegere 11o-
gen nÍet vergeten rrorden.

U$ sponsor- contactEan: John vd, lubbe.-u-

LEIIs



ALS SINTERKI"AAS:OP, 6'DECN,Effi AAX ZIJN STUTTEN.' TRffiT''

Het seizoen 1-99l=92, dat Ï,ENS. tegen ' heug en meug iri'd.e )re klasse noest tioorbrengen, heeftge]eerd, dat een (vervangerrde ) periodetitel- 6ouà véard ken ziJn. tu u"r"i.-furt3à"'i"----
d.at seizoen verlÍep aanvankeliJk ranpzalig. De opgeropen puntenachterstand op koploper
DSo was te groot orr títelgegadigde te kunnen ziJn, ter$ijl DSo zich onbedreigd vóetàe.
Een koploper rnet de hete aden van achtewolgers in de nei speelt ond.er d,ruJr, maar DSO had
daar geen laet van.
Een biJkomend voordeel was rnel, d€,t DSo twee va.n de drie periodètitets binnenhaaLde. Voor
DSO waren deze titels van geen enker belang, omdat de hooÍdprijs - het kampioenschap -uerd behaal-al. Daarnee varen trree vervangend.e periottetitels te .r,urg.vun. Door de tveè6epLaats op tle ran8l,iJst en een tveede Pl-aats in een perioale, verscÀafte LENS zich twee no-geLÍjkheden om te pronoveren.
A1s SinterkLaas op zoDdag 6 tleicenber stilLetJes naar SpanJe afreist, dan vordt de laatste
en bestj-ssende ïedstrÍjdreeks uit d.e eerste periode ingeheel-tl. LEIIS verkeert alaarbiJ in
een kansriJke positie. KiJk &aar naar de periodestand, waarin nog naar.l+ proegen een ro1
spelen :

r:7
7

,7
7

L
2
3
l+

DSO

LENS
GDS }
iruc

- U(doeLsaldo + B)
- lo(doelsaldo + ?)
: 9(doelsaldo + 5)
- 9(doelsaldo + 3)

Het prograrna yan deze L ploegen luia!:
I,ENS - Delfia
Qsteps - DSO
vtJC - GDS

Een oveflvinning van LENS oP Delfia verzekert LENS .\ran de 2e pl-aats in de periode, Het re-sultaet van WC - GDS is de.n niet neer interessant.
Aangenomen n8'g vord.etr dat DSo van Quick Steps wint, hoewel Quick Steps tegen IJENS heeft
bewezen van slordigheidjes te kunnen profiteren (3=3)
Iel tY:ede pleats in de period.e kan aàn het eind van de konpetitie wel *."., 

"uo" 
een ver-late Sinterklaas surprise oll_eÍeren.

De groeten van,

GIí@ Qvanome,nl@fi Hom m i ss i o

GiJs tangsalelijn.
;mn,,@uern,*mmrÍm -

,l

Kontaldpersoon: René v.d. Steen, teléÍoon: 345.54.34

Deze veek zu]lea diverse ouders en l-eitiers benad.ertl worden, o& nee te verken ean de vos-senjacht. Liever hebben rre nog ven Ju11ie spontane reakties on nee te doen.
Deze vossenjacht uórd.t georganiseerd speciaal voor ale gehele rEr-Jeugd en zaI gehouden
worden in de orngeving van het LENs-cornpLex, Aannelden bij Msrian vd.-lonct,

Zaterd 9t anuari: Vos sen.iacht.

Agends. r'

27 novenber 1992 ,. ..
11 + 18 dexeuber 1992
Kerstmis 1992 '

1 Januari 1993
6 januaii 1993
! januari L!gl
maart 1993

Sint NicoLaasfeest (f)
Jokeren + kleverJ as sen
Autoral-Iy
Nieulrj aarsreceptie

.. ol-ieboll-entoernooi (F+E)'Vossenjacht (E)
PÍàybackshov I !

I



SëIÍ@ 'S€NIOR€N zondc
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Uitsfagen van het afgel-open veek( entt
I,ENS l_

Ano 2
LENS 3
Gr WII Vac. 5
Quintus 5
I,ENS 6
IENS 7 -

Toofan 6
LENS 5' ..

-GDSL
- I.,ENS 2
- !'uLl Speed 3
. I.,,ENS )+

- IENS 5

- Te Werve J
- Triomph 6
- TENS 8

- DSO

' '7 l)ii 'Í'J ' .

i. ei!:qD '-",' r.':

,; jl'! 
,. bi.;',.5.'- '

,..1,,,. .-.ii "., 
,

'4

5-2
0-.1
0-2
6-3
e-)
r-12
2-O
l_-1
l+-3

;-1

Zondas 15 novenber I,I. NR/poufe . 
Scheitlsrechtéi ." veld

1\.00
11.00
12 ,00
13. 00
1l-.00
f1.00
13. 00
10.00

uur
utr
uur
uuï
uu!
uur
uur
uur

I,ENS 1
vcs 2
I,ENS 3
Duno 3
DffL 6
I,ENS 6
I.,ENS T
IENS B

Wippolder 1
],ENS 2
Duinalorp S,V. 3
IENS L
IENS 5
Quick Step6 5
Terlo 7
soA 5

to27 /r32
to97 /62L
3o'(B/55\
3Lt3/56\
3136/168
32301622
T26/6t+9
333j/6Bt

J.

Lo29/532
'7o9Bl62t

3078155t+
3ttol56\
313rl568
32331622
3É2816\9
T39/6Bt

P.4.. ven Veën '

T.B. Kindt
v.N. vd. Graaf

1

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

'n.n.
n.n.

2
3

Aanspreekpunt SEi(o 15 noveEber: Gerard vè, K]-ei

Dinsd.ag 17 novqnlell
19..30 uur E.T. S.V. 1

Donderaleg 19 noveEte!
- LENS 2

20 . 00 uur L,ENS 5

Z9!dpLL22, qovllqUqr

- voc

lh,00 uur
10.30 uur
11 .00 , uur
12.00 uur
10.00 uur
11,00"uur
11.00 uur
13.00 uur

I,ENS 1
H.M.S.E.2
IENS 3
Kranenburg 3
Wippolder I
IENS 7
I,ENS B

- Verlurch 1
- I,ENS 2

- Gr.i{it r 58 2 -

- I.,ENS l+

- LENS,5
- Tonegido !
- Celeritas I
- I,lvs l+

F.N. ten Brink

Jr vd.. SteI
J.J. BesselÍng
8.4. tr'. Day

n. n.

L

l_

h.[:
n. n.

IÍ:l; ' 1'' n. n.i.'

3
2

, .Dinstlag 2)+. növernber
' .20.00.gur. Die. Haghe 3 -

t!

)PSTELLINGEN: aIs vorige week.
1ENS T : zonder M. Deuf,loo. S.V.P. konta,kt net R. Keus.

;ENS
:ENS
:ENS
lMIS

,ENS

I

' teI:
teI:
te].:
te].:
tel :

{fschri.lven
3 : Jan lleins
)+ : Fred. v. KniJff
I : WiI Ileijnen
6 : Gerard DuivesteiJn
T : René Keus
B : L. Barkia

lippold.er
)uind.orp SV

)uick Steps
tm0
i0A

36',3673
3897]-'16
3l+61oBB
01891-1?9}+3
36015\r-, b.s.
3988T9?, b.s.

Pronk teI: 3522L06
Hafati te1: 3h?B?l+6.

g. J
g. N

3ij problemeD 3 kontaktpersoon BeD Osse, tel: 3298313, vriJ d.agavond 19.00 tot 20.00 uur,

,IGGING IERREIIÍEI{:
- Sportconplex Oude Is.an, Schoenrnakerstlaat , Del-ft, tel': 015-61687
- Iloutrust , tet: 361+91+88 

:

- NiJkerktaan, te].: 3631050
- v. Vretlenburchveg 1[6, BiJ.swiJk, teI: 3997900
- Sportpark KiJkduin, Machle]. VriJenhoeklaen, tel: 3250113.

I. H. Leide"s C,Q. Aanvoertler:
;.V.P. Doelpuotenmeker6 op s.chterkant ]redstriJ d.forx0. verme].denl ! ! ! ! ! ! ! l I

-6-

6



Scheidsrechters-cursus

De elfbelren )+, 'J..en B van de zond,èg dienen per elftal- nog 2 speLers a€.n te neLaen voor
dè' rrverkorte scheidsrechterscuisusrr, vcilgens de H:v.8.' zu:.ieh èr'tot.eind dé'ceuber nog
diverse Ciii sus sèn' gegeven rorden. Na eind decemler noét elk 'eLftal- béschikken over 2 Ie-
den die tleze cursu's gevoLgd helben. Mochten tle elftàTen van àeze eis van de Bond niet
voldoen, dan kirn d.it verregaande gevolgèn hèbben voor de konpet,itiEïa l Januiri. s.v.p.
zo,spoedi6nroge1ijkn8.Een,op8evenbiJ,Benosse'te1:32gB353-.

o LJ l-Íïr r.-I cr IJ
LEN

I,re hebben eveí."in een.ndall-et;e"'ge2eten)= I,iasr de wedstrijd van afjeropeu ,zondagn tJonde
aa, dat we eruit 6aan kJ-innen, We speeldén tegen CeLerita" 6 ve". óen iudervetsà .goede
eerste helft (tvee doelpunten 

-binnen 
tien- ninuten ul ! 35 opgelegde kanden glrnisti 

"n ""oouderwetse slechte tveede heLft. Maa.r He hebben weel tuee punten. Dus ve kunnen rÍeer o!l-
hoog gaan kiJkeu. Zdndag a.s. iatxen ve gewoon.zond.er àe siits'(r.f,oi"ire) ;;;; ;;;; ilr-ten., De Laatste paar ïeken is er ongemerkt een beetJe irritatie in het el-fta1 6ei1open,er vordt teveel negat"ief tegen elkaar gepraet. Dit. is nj-et nod.ig, Het mooie van voett'at
is,.dat het een !sg"u sport is. Dat betekent, tiàt, ve.nèt e1kàar enl voo"'àIk"", noetËn,ver-
ken. Dus als iemantl eàn fout naakt;.dan 6een verrijtËil g""r'toz" fficirten. pioleer zijn
fout te herstellen' 0nthou altijtl dat ve res, Lde klasse speLen..Een kortom uitermatè'treuris niveau. ue'ziJn ar.red.*i g..n verer-d voetbenerË, àus ,od;;; ;;-;;;';"n-."i-it""r.
collectief hebben. A1s we alLemaaf villerj kunnen re als.tean goed .voetbal-1en. Ik verwacht
ook, det we dit zondag a.s'. veer l-eten zien. Ik heË daai aLle.vertrouwen in. ..- ,, -. - r i' . - " . a ,

fiene Kerrs -

ri,1,
, ,.-" Lcrngs . dè 'síoort@n" \./cln ,ae ZAA lodder

Uitslagen van het afEelopen week( end)
IENS 1
IANS 2

- MVo 72 1
- BAS 2

1l+ novenber

2-2
3-2 I

F - rveldZat ey
. 30 uur I,EI,IS l-

l-1.1+5 uuI LENS 2

Ms,analag 10 novenber
20.00 uur TACigo 1 - LENS 1

Zater 21 november
1 .OO uur Boheren 1 ,- lrns r

W,IfR oule scheitlsrechter
r.019 D. Bosenboom
1061/Or2 ,. ';:_" F.!, §talkg..1_ ,"...;.

..1
2/3

1 - Ariston B0 1
- Devjo L

0 I

: ,\..

,!
1019/001+
7060/ora

J.'-vil.- Z-wart ' .'
R, de Jongl-1. 00 uur Vi-t . De1ft T - IENS 2

O?STEILINGEN: vorden d.oor 
" 
d.e tralner vastgesteld.

Eventueel afmeld.en biJ John Boerena, te:,.; 3977273.

LENS 1' ze - MVO'

Afgelopen zaterd.ag trad zaterdag L aan tegen het ].aag geklesseerde WVO]TZ. De laatste ie-
ken ïaren de resuLtaten zeer tegenvallend, t\reeEael verliès tegen respectieve]ÍJk Bohomen
en BSC'68'' Hèt vas dus nood.zaak veer eens een wedstriJd. te vinien om 

-zo 
de ""n"Írriiinfnet de top te behoualen. Na. ongeveer tvintlg minuten vas het MVOr?2 dat na een fout in de

LENSverttediging kon komen,l0-1. Na dit doelpunt was Í,ENS volledig van sLag. ArLe ta1len ,rrerd.en ingeleverd biJ d.e tegenstander. cel-ukkig kon MVOiT2 niet van ónzè iouten profitej
ren' líe gingen dan d.e rust ln net een achterstand. van 1-0. Vlak na d.e rust werd. het zelfs
2-0 voor MV0t?2. Na dit ttoelpunt begon l,EI,lS net een vanhoopsoffensief. Erik. Menghart ging
op rechts goed door en verd. in het strafscbopgebied. neergelegd. De scheidirèchter gaf LH{S
een strafschop. Bobbie fur benutte de strafschop, 1-2. l'la deze uentale opsteker ging LENS
nasaal- op zoek naar de geliJÏ.Baker.

-'( -
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TÍen minuteh voor tiJd.. ]ras het Ko val. stee die tle uelverdiende BeliJkmaher 'blnnen schoot,
2-2. Di\ vas oàk de einrlsiand. Het is duide].lJÈ det het teaE tle laatste weken qiet goed ,'

. draait, Dcjoi herd,te }Íerken ïerA er àfgelopen zaterda6 een pUnt.behaalat. ALs líe vofgend.e
week vaís.f de eerste'Elnuut veel_ inzet een striJdlust tonetr dan zal er zeker weer eeD

" ove$.Íinnind kriinen vorden geboeÉ. . -,'
Mertin KoeleDiJ

P.s. Denk asn het Etlookje Í,v,m. tle Bee.uJ olais-evonal, etentJe en het trBinin8skÉnipj -.r

18 novenber L992 , BEAUJ0LAIS-Avontl, LENS zeterdag selectie. t -r

DSVP?-LENS2(zat)5-L
,- ,-:-.(I-0) dIA. 31 okt t992 ,

0p een herfstachtige tlag moesten ve aantred.en tegen DSYP, eltiJd een zeer stugge tegen-'
stander'om tegen te roetbal-Ien. De 1e hel-ft uerd ér door LENS zeer slap. gevoetbald. IENS
kreeg één goed.e kans, ïaar Marco Spa de bal. tveè roeter'voor de tloel1ÍJn naar half raakte.
DSVP vasi zo€.fs ik aI .eerder lremoïeerd.e, veel stugger .en. werklustiger dan LENS eu kregen
daaraloor veei goeie nogelijkhe(ten. LENS stond us echt u,et tle rug tegen te muur. Het kon'
op eerf gegevèn nonent niet uitbJ-iJven, en kran. DSW op slag'van rust.net'1-O voor. In d€
rust, vas er veèl- irrítatie tussen tle spelérè onderling. ONZE techiliàche tlirecteur Bed
noest LENS dus op een ander spoor zien te kriJgen, en dat lukte ook aardig, Hant geliJk ne
de aftrap van d.e 2e hè1ft haA'LX[IS goèie ks,nsen,'Eaar verdeí he].aas niet benut. DSVP had-
tlen we dus op dat Bonent aardig in àe tang, maar Eet een.simpele counter van DSW, en het
zr,r'sÀke verdealigen van LEI{S verd het tegen de verhouding in 2-0 voor DS\rP. Toen gingen de
kopjes odaeg van diverse spefers en geloofd.e LENS er niet Eeer in. DSVP maakte d.aar goed.
gebruik van en bouwde de score vertler uit, naar l-0. DSVP kreeg nog vele uitgespeeld.e kan-
sen! rr&ar in onze supervormverkerentle Stevan van der Togt voorkwa.u tlat door een aantaf
fentastische redd.ingen, and.ers had het wel-licht dubbele cijfers gevorden. LENS kon nog iets
terug aloen ei scoord.e één treffer tegen ,,door Rolf van tler Toornrr, die de eer nog voor
LENS kon retlden. AI met aI, vas deze vedstriJd. een zwakte vertoning van LENS. Volgentle
week moeten $e tegen IAS, Één van d.e koplopers in onze pouIe, en zal zeker. tle instelling
van de,Bpel.eré auiagfi3t andeiÉ noètènràÍJnIoin rle,vol-Iè buid tbgèh RAS binièn'te 'kuimen
halen. -

i

' 'iJ'- a _

'Rob Mshièu. : .1 - .

Het riolgende versLag zal, gesËhreven vord.eu d.oor ......Michael tr'ortltrai!:

ffi Uits1a8en va! d.e afgel,open }'eken
Sernper ALtius 2 - IEI{S ? \-3
Senper Altius h - LENS 3 2-3

Maand.as 16-LL-9e Klasse zsal scheitlsfechter
19. U5 uur hgelsnan 4. , -- LEN
20.30 uur Engelsmen 3, - IEN

Diusdag 17 -]-J.-92
20.115 uur cona l- - 1ENS 1

i.Ioensdaa 25-4b92
21.35 uur LEI,IS 1 -vcs1
VriJ dec 2'l-tt-92

S3
s2

818
n1B

]Ioutrust 4
Houtrust l+

B scheitlsrechter
B. val. LoBt

21.1, uur I,ENS 2
22.00 uur LENS- 3

' '- The Bonbers l+

- llhe Bonbers 6

3A

3A

R1B
R2B

Zuidhaghe' J.C. vd. VeLtten

Zuidhaghe M.F. teEckert

Í,oosduinen
Loosduinen

B scheidsrechter
B scheiflsrechter

LlgsinE qporlhaIlen:
Zuidhaghe - Mefis Stokelàan 1201
Loostiuinen - Groen van P4instererlaan.

A.q}MEiDÉBS: S,v.p. itslagen doorgeven aan Ben Osse, te1: 32983>3.

o



Ju VAt'l ilË,ï JËUGDFRON'I aQemeen kontatítpersoon:
Paul v.d. StEen, Chopinstraat 103,2551 SV Den Haag tet.397.01.54 .

Bij geen gehoor: Amold v.d. Donck, tel 392.65.32

I'ledstril dprosrgrnrie A-3-C-D-E en F J eugd.

Afbelleh voor oíèerEtaande ,vedstriJ den a'fleén biJ PauI vd. Steen (SSfOf:\)
zo snel nogeliJk d.och uiterl-iJk de dag voor de wèdstriJti voor 19.00 uur. BiJ geen
gehoor belIen naar Arnol.d vd.. Donck (39?6532). In uitetste nooè nog op d.e tlag zelf
be1len Daar LENS (3661.31\) biJ Íenand. van de Jeugalkonniseie, l
ElftaL ' datrim',' aanvane tegenstand.er uit/thuÍÈ' terrein/veId. san, k. Lens' th noJ' 12. 30

1l+ ,00
1r.\:,
12. 00
19.00
:.1r.3Q

A1
A2
3t-
B2

CI ,

c2

1)i
r\
1l+

_Lb

1L
15
rll
L'
17
].lt
1\
1ll
l-l+

l-\
th
1l+

l-lt
t-l+

Ll+
l-!
rh
r6
l-}+

16

noY

Pov
qov
nov
nov
DOV

nov
.noY
nov
növ
noY
nov
,nov
nov
nov
nov
110v

nov
nov
rnov
hov
no1r
nov
nov

1\ nov
-Ltt, nov
LI+ uov
16 nov
18 nov '

1l+ nov
L6 nov
18 norr .

11.
.10.
.LÖ.
g.

13.
1'

11.
10.

o
o

, 11.
13.
11.
'r?

11.
17.

tr'.c. Lisse A1 thuis vI 11.30 i .'
Lyra A3 . thuis \?13 13.15 i
laakkÏ,artier BI uit J, v. Beerstraat . 10.30(auto)
Gons 32 uit Berensteinlaan 1-1.15(Gona)
Quick B3(vr) . thuis , VZ 1-8.30
VUC CI . ,. uit sp.park it,Kl-eine Loo . 13.00(auto)
Snoekie zaalvoetbaltoernnoi (zie kopy ) .. 12.O0(auto).
YUC C2 thuis VL L0.30
Snoekie zaalvoetbeltoernooÍ (zie kopy ) , 9.15(auto)
RAVA C3(vr) uit Zuiderpark U.30(.auto)
KI{D C1 thuis ' V3 , 9.00 ,

YIJC D1 ui! 9p. park 't Kleiqe Loo 11. )+5 ( auto )
VIoS D1 uit Melis StokeLaen 11.15
Quick D3 uit Sav. l,ohmanLap,n 10,L5(auto)
DINO D2 uit Mr. Nol-enslaan 9.30(auto),
Tonegido El .thuis , \2 9.00
Triomph E2 thuis '[2 9.00
SchevenÍngen Ell thuis Y2 lL.oo
Juventas E2 . thuis 12 13.00
Quick 810 thuis Y2
f,oosduinen E2 thuis Yz
A!0 I'1 uit , Zuiderpark
Extra training F-klassers 7 en B jaar
Monster F1 uit sp.park Polanen
Extra training !'-klassers 7 en 8 jaar
Bijswljk F2 ' uit s!,park Prinses Irene
Extra training F-klassers 7 en I Jaar'
§cheÏenin8en 12 uit lloutrustneg
Extïa training F-klassers ? en I Jaar
Delfie F2(vr) uit Mozartlaan/Delft
Duindorp Sv tr'3 uit Sportlaan/Mezenpl-ein
Extra training F-klassers ? en B jaar
Delfia I'3 (vr) uit Mozartlaau/Delft

c3
D1
D2
DJ
D)+

El_

E3
EL
f<

E6
tr'1

F2

I'l+

Ir<

00
00
00
30
30
00
00

30
30
30
30
30,
JU
3o
00
00

t1
r.3
10
t6

o

\6
I

t6
]U
L6
76

9
t6
l-6

o

L7
9

17

.00
,00
.00 ( auto )
.)+5
.15 ( auto )
. )+,

.30( auto )

.00(auto)

.t+: ]

.lj5 ( auto )
,00 ( auto )

. )+5 ( euto )

.00

.00

.30

.00
11.00
17 .00
L7.\'
10.00
17.00
17. i+5

BIJZONDERETDEIY:

- aanvezig Jeugdkonnissie: A. vd.. Donck, I', Grens en P. vd. Steen
- ].ees onderstaande kopy eens heel aandachtig door.
- opstell-ingen als bekend net uitzondering van:

o LENS
o LENS
o LENS
o IENS
o LENS
o I,ENS
o LENS

A1

cl_

D3
Dl+

r1

zonder
zond.er
zonder
zonder
zond.er
flet T.
zonder

S. Fernand.
M. Arslan (zaterdag elftalbeslrekíng ou L3.15 uur)
J. Pronk en lret Í1. Ds.anen
W. Daarien en net J. Pronk
K. Bouali (geschorst vegens slecht Eedrae)
Yildirin
K. Vereecken en 1,1.. Vo1gt.

Zaal-voetbal- bi.j SBoekie

I'Ía het oefenen van afgelopen voensdag nu een echt zaalvoetbaltoernooi biJ FV-Snoekie.
!e tegenstanders ziJn; Fy Snoekie, RI{SVM, RKAvv en Boodenbu.rg. De $ealstrijden duren 1 x
l-\ ninuten en het toernooi is na t 2l uur afgelopen. Doordat er ook geoefend uord.t voor
"d.e bal is rond'r zijn"er enkele lrijzigingen in de opstell-Íngen i

a



LmS C1: A. Al*abi, I{, Daanen, tr'. Duran, Y. E1akbi, L, van -rt KLoostèr en.L...peejii -.:

lglgglj T. Sparri {Í,r, 1.i. i:C§r.oiI..:1,.; '..'-Í:(-.r1 .''.r,.. .r.Li,, 'i,'il :. t"i:. i*'
^ .- 1... -r k,r,,L:. -.,. '.,r. !L*' .? \.:..:i

IENS C2:.K. Elakbi; I'. Kampfraei, n. -K1opstra,.-A. Ng1ten, ii. tfeàe en É. VreeStiJk;

ij

Leider: P. Vreesvijk.
We rekenen op vold.oenal€ ouders
neefi sportschoenen ne_é net een

Afgekeurd of niet?

Eet vervoer.en Jongens:
lichte kIeur zool.

denk aan d.e za,alyoetbalïqgels en

1. moet Je ergens voor 9.00 uur verzs.EeLen dan mag Je venaf 8.00 uur ns,er rrENS beu-en
tel: 3661314 (nergens 'antter§ heen) of hét voetballen doof,gaet of niet. 16 het afge-
heurd kiJk dan naar het schèduïprograJrma in d.e LEISrevue, ..

2. Eoet Je pas na 9.00 uur verzane.Ien zet den de TV aan en ste& af op Haagscbe Courant IV
(on de t ? 1(inuten vernefden "ze de afkeuringen) àf beter: LOKATEL TV (vie f,oxótext pa-
gina 602'Laten ze de afkeufingen zien), Naer r,!NS bel-Ien ís alus echt niet nodig.
Via d.eze fV-kanalen kun je de volgend.e boodscheppen tezen:

a) nVVf afdeling Den Haag is afgekeurd: dit rriL zeggen tiat al,le J eugd.svedstriJ rleà (tZ tln
F5) in Den Haàg zijn afgekeurd. L,ENS Al- speert regioneal en ziJ rcogen dan vel naar
LENS beHen .

b) Land.eliJk anateur voetbal fo District West II is afgkeurtl: dit rdL zeggen dat LENS Alis afgekeurd' Slechts als er bÍi wordt verEeld KNIB afd.eling Den Heag afgekeur<i, dan
gaan ook d.e vèdstrijalen van A2 t/m I'5 nÍet door. Staat dit niet verreld, tlan zullen er
indivitluele afkeuringen ziJn die ook op tle TV word.en verr.eld. Dit gerkt als volgt:
De thuisspelend.e vereniging lrordt 6enoentl. BiJvoorbeeltt biJ tle vedstriJd YEIO B3 -
LENS 82 kiJk dus bii VELO 83. Staat dit tean verneld den gaat de nedstriJd niet àoor.
Staat het niet ver:neltl dan voetbal_1en..

ons advies is o]tr dit stulJe kopy goed. te belraren en net dit stukje eens naer ale Ï'V te kiJ-
ken. l{iJ veten zeker dBt Juu.ie het d.an begrijpen. Is het voetbal,len afgekeurd da! btiJ-
ven Ííe natuurLiJk niet thuis zitten treuren. NàtuurliJk gaan ve alt,iJd iets net Ju]11edoen' Neen Je eigen sportkLeding mee, voetb&lschoenen, gymschoenen en een trainingspak en'
kom naar LHVS ' ook is het klubgebouv eltiJd geopend. Tafeltennis (zelf batJe + balletJes
neenemen), sJoeren, tafervoetbaf, kaarten, dàrtÉn en flipperen i , a]Ies is aanwezigl Zeif
spelleties.meenemen is toegestaan; Ook ale oud.ers zijn van harte welkom: een ks,artJe, l-eg-gen, poolbiuarten, of gewoon ïat gezellig kLetsen. LENS IS AITIJD OPENI

- Schaduvprograuna
Bij algehele afkeuring van het kompetitievoetbal-. werken wiJ het ondersta&nd schaduïprogra-
ms af:

SaÀenkomst LENS
12.00 uur BLaulr Zwart Al, - LENS At
12.30 uur LEI{S A2 tïeinen
12.00 uur Blauir'Zvart 81 - IJENS BI
12.30 uur IENS 92 traÍnen

10.30 uur aut_o )

10 . l+,
r?.1,
10. 00
r.0. 15
10. 00
11. 00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uu.r
uur

]-2.L5
L0. 30
12.15
9.L5

10. 30
10.00
ó. t+)

f0 .00
11.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

( auto )

( auto )
( auto )

( auto )

Sparta€.b t 20 C1 - IENS C1 (kunstgras )
Spartaanr2o C2 - LENS C2 (kunstgras )
IENS C3 trainen
Feyenoord Dl- - IENS O3- (kunstgres )
IENS D2, D3 en Dll trainen ;

LENS E1 t/n E6 trainen .

LENS I'1 t/n F5 trainen
I§iet al"le tiJden kornen overeen nèt de tiJdeí van d.e kompetitieueilstriJ tien, dus even goed
opletten en neem altiitl naast Je voetbalkLeding ook voetba.lschoenen, Àportschoenen en
een trainingspak nee.

A.S ZATENDAG GELD.OT",LOTEN GROTE CII'BA]CT]E INIEVEBEN ÀIS JX DEZE NOG EEBTI!T

Vri..l d.agavond.trainÍng A- en B-selektie
Bij tviJ felachtig ïeer op de vriJd.agavond mogen d.e spelers va.n de A- en B-seLektie vanaf
17.00 uur LENs.beLLen of er getraÍnal vordt of niet. Het terefoonnunmer is 366131\.

-L0-



Afgelopen vriJdag sLecht 9 c-kl-assers op de extra training. c3 ws,s biJna in zrn geheelsfïezi8. Dit kan natuurliJk _niett De trainër'kornt toch ook? We vémaciten op 20 ioveuber
meer Jongens hoor. ''

Sxtre trainins A-B-C- .jeusd

Trainersbi,j eenlonst

oud.ers in kleedlokalen

oudeïs Is.ngs de l-i.ln

Slidinebroeken

A.s. vriJdag, 13 november, is er een extra training voor A2 en 82 van 1g.oo t/n 19.g0 uur.Laat WÍn Sfom niet atr]een staan.':.' ' '

Tot nader oraler bebben de spelers van d.e C- en !-sel-ektie ied.ere dinsdagavond looptrai-Ding, De C-§elektie van 17.30 t/n l_8.00 uur en de D-selektie van 1g.OO i/, fg.3O irrr.
Grote . clubaktie
Marian vti. Donck verdient een heLe grote pIuim. Door haar inzet heefb L,Elis nu zórn
s \000,- binnen uit de Grote Klub Aktie. slechts 2oo toten ziJn op a:.t moieini iJg"niet
verkocht ' Nanens de Jeugd. bedankt'Marian. Met dit geld kau 3e-vee-r heeL vat feesien, o.a.
vdor, ale jeugrl; organiserèn. Daar rekenei we dan ook op.
ziJn er spel-ers die nog geld of loten thuÍs hebben liggen neen tiit d.an a.s, zatelAag nee
near" L,ENS. .l

De ziekenboeg

Theo Hoefnagel-, trainer.van onze E-selek-tie, heef! tiJdens een vedstriJd van ï.,8[s ! ziJn
k"uisband gegcbeural. lheo uag nu 6 weken net zrn been, van zrn.enkel tót z'n.rÍes, inhet gips-op ztn bed/bank buJven liggen. Wie Theo kent veet dat alit een hele opgave voor
hen is. i ,

Theo' _v&naf deze plek van herte beterschap en sterkte. I.Iie Theo een kaartJe viI sturen
Doet d.it zenden nai:,r: Vlesakkerstraat 68, Zl.lt+ SK Den Haag. .

f.,

t_ r. r

0p naand.ag 16 novenber vervacbten we p. nos(Al), r. spa(cr-) en tr'. v. niJk.(D1) aisneaàA' vd.. Donck en F. Grens.ian de Jeugdhonnissie on 21.00 uur op LENS voor ae trainersbiJ-
eenkomst, Th., Hoefnagel (E-selektie) is helaas verhinderd.,

Douchen yerplicht
1t

volgens de leiders douchen nlet a]1e spelers na de training en/of de vedstrijden, I{a,tvÍes zeg. ouders/spelers d.ouchen is echt verplicht dus neervoorteeJr een hendd.oek nee.
Leiders let er op.

Het komt nog steeds heel veeL voor dot er neer ouders in het kleedlokaal aanwezig ziJnvoor - en na de wetistriJ den/trainingen dan spelers. Dit is niet de bedoeling. 'pràbeer tretbiJ de 8-Jeugd zoveel nogeliJk te beperken. nouleer rlesnoods. BiJ èe E_Jeugà en hoger heb_
ben ve liever geen oudeïs rneer in het kleedlokeaI. Eaat de Jongens het maar zel-f dàen
eventueel geholpeo door tte leiders, Dit moet toch kunnen.......

Dè laatste veken zLen ve steedo weer vaker outlers die bínnen d.e, afrastering staan biJ devetlstrÍJden en tiJdens tle trainlngen. Dit Is echt niet tie betloeJ-ing. Laat àe leidersTtrainers rustig Det d.e Jongens werken....

Volgeàs de voetbalbond, zoud.en tle LENSspelers !Íret een witte slialingbroek mcjgen yoetbalLen.
SonmiSe verenigÍngen taten de spelers vriJ in de keuze r"iTgeen sÏiaingU;oeken. An6ere
verenigingen I'raaronder T'ENS zien deze. slidingbroek absoluut niet zitten. ZiJn er. spelers ..die zonodig aar deze modegril vill-en meedoen tlan zuIlen ziJ de slidingbroek- zover if -
noeten knippeF zodqt deze nlet zicitbaar is. . . ,

BalLen zoek.

op zaterdag konen Jeugdspelers heer vaek een ba1 van on" L"o.rr. Tot op heden. aeaen wiJhÍer niet noeiliJk over. Echter de la.&tste veken ziJn ve at , baIlen iviJtgeraakt. De spe-lers hebben geen zÍn neer en ]aten de bal- op het veld riggen of de ba1 gàat over het hek
en niemand. haelt hem terug.

- 11 -



- Dit kah natuÉri3t íi"t. we'g.vèn aè tonénaé wekën danook g""n'b"l1"n uLer uÍt. *rt'j"
na Je'vedstriJd nog Íoètball-en need dan een eigen be1 nee vàn huis. ,:r:._
Sinterklaasfeest .: " i -'^-' :

0p vrÍjdag 27 november organiseert de evenementenconroissie een SiDterkLaesfeest op LENS
voor alle F-klassers van F1- t/n F5. VriJhoutlen deze evonrl. MeeI nieuvs vo]gt.. Ob JÉ, LeÍ-
ders vergeet de kopy niet voor ale Sint.

De echte voorbereièing is begonoen. 0p het kunstgrasvel-d ven ODB ïerd zontlag geoef€nd..
Het vieï tegen vier 1íep best aI Lekker. De shoot-out bleek een lastige vorrn te zÍJn. Ook
tleed niet ied.ereen serieus ge-noeg nee??? De konende trainingen zul-len we nog 1eeIvu]-dig
moeten oefenen ook op het penàItyschieten.' .'
Op zondag f5. november verwachteu ve de , D-kfassèrs weer o& 10,\! uur bij ODB en de A-B-
en C-klassers on L2.00 uur. Daarna.ast gaan Daniel, Ted en Ricardo op 12 en 16 novenber
met scheid.slechter Il. HoLtkamp oefenen op de spelregels. We.vèrwachien Ju111e op beide
avonden ou 19.3o'uur in ons klubgebouv. Probeer veL van te vbren het spelregel-boekJ e één
of tvee keel door te 1ezen. DÍt oefenen is beslist nodig om op 20, 2l en 22 november goed
voor de dag te komen als IENS.
Op de achtergrond vord.t ook aL ttruk aan d.e presentatie geverht, De IENS-Jokèr. i" f.fr"r,,'
Dinie_ XntlJ-ich heeft hen zondag s,fgeleverd. Merian Houtman dn Inge.Íd.. Éerg zijn aan eeir
spandoek begonnen en A-lbert Miltenburg heeft enkel-e Jeugdspelers-lefotografeerd. Dit a1les
on de LINs-corner een leuk aanzien te geven. | .. ' i ' "

NatuurliJk hopen we op veel supporters. De vriJtlag is natuurlijk een noeiJ-iJke tlag i.v-.m.
school en verk. Ook de zaterdag,mèt.aI het voetbal is lastig. Wel'kunnen dan rie'spe3-ers
van A1, 81, C1 en Dl- gaan ondat ziJn vriJ ziJn voör d.e kompetitie. 0p zond.ag 22 novembe1'
ziJn er geen belermerÍngen. WiJ hebben voorlopig een bus besproken $aar zorE I+5 personen
in kunnen. Voor f 12,50 pe, pexsoon kan Je nee. Vertrek vanaf LE'IS om ?.30 uur en terug on
I 1?.30 uur. l,lil Je nee betaal dan a.s. zatertlag § 12,50 biJjpaul yd. Steen of Ma4ian vè.
Donck. ZiJn èr te veinig aa$ueldingen tien kan d.e busreis hel-aas niet tloorgaan. Daal reke-
nèn we echter niet op!

Haagse j eusd.

Butger Ilenàriks spel-er van LENS C1 speelt a1 regelnatig rnee in ale Hahgbe Jeugdselektj.et/m L3 iaar. Henkie de zeeuH en Ricky Kredl-er van LE[rlS Di ziJn riu voor de eerste keer uit-
- genodigd' v.oor het tearr t/n 12 Jear, Hët'.Is een onàerl-ingé' vedstrij d op'1-8 nolember, om '.

19.00 uur op d.e lJzefl{erf . ::

Jongens, doe Je best rrant het is echt heeL ].euk on gese1ekteerd te vord.en. Vraag het naar
- aan Rutger.

UITSf,AGEN JEUGD:
Be tr'aif A1 - 

;..HIK 
A1

Velo 31
I,ENS B2
Qulck C3-

Juventas Cl-
r,nNs c3 .: .

Vitesse ne1ft Di_

I,ENS D2
NAVA D].
Gravenzande D)+
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IENS E3
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1

IENS Fl+

Í,ENS F5
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LENS El+

RAS E2 ,. :

wP E2 -'

I,ET{ts I]. ..
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Te Wirve Fl-
Duindorp S1i Ë3

- laakkvartier' Bi
LENS C1
LENS C2
Laakkwartier C2
LENS 

'1 
'

Cronvliet !L
T,ENS D3
LENS Dh

)1-2'.

5-o
5-2
L-'
2-2
h-3
l+-2
L-3

0-3
3-5

:l+-2
.,...,|-,. 2-\

,1-8
t+-o ''0-6
2-0".'1-'
O.

' 6:o
We-er een'volledig prograruna gespeel-tt deze'seelí naàr heladè'níet tot voll-e teyredenheid. .
De tolerantie bij veel speJ-ers t,o.v. de béslissingen van een scÈèidsreèhter of een trai-
ner/Leider.: is ver',te zoeken. r3iJna iëdeie verloien wedstrijd. is de'schuld van eèn par-. -

tiJdige scheialsrechter of eei foutleve'beslissing van de Lèider. BiJna_ nooit word.t ale -
rrschurd.'r biJ tle speLers zelf gezocht. Een klraliJ ié ontvikreling. 0p- de?e rnàier gaat de
anino er biJ veel vrÍJwilligers ( scheidsrechters , leiders, trainers, komissieleden ) er
$er heel erg snel af. Besef alat het voor iedereen een hobby is. Een hobby doe Je voor Jeplezièr. Iater ue:èat. een goed ontn-oualen.

-L2-

De bel is rond

_ r. J



Straffen uitsprekeo d.oen wiJ echt niet graag
is straks het einrle zoek. Tel eens vat vaker
baar i.p.v. weg ,te lopen of, stiekum. stenning

3e Fair A1 - LENS 41' " ' t

na&r somg Eoeten lle er echt vel aan, anders
tot tien en maak dingen openliJk bespreek-
te lopen Eaken. Nu over na&r.de:.versLagen..i

Binnen tien ninuten .stonde[.we net 1-0 achter., overheen te"konen, nletva&r. ,rcélukkig", .,

Fearly onderuitgehaaltl.. ruÍn binngn. de zestien neter,. dus strafschopj De Een in het zwart .:
zag het toch veer he1eroBaL .a.pd.ers en. gaf een indirecte.vriJe trap op zesti.en Eeter va,n :
het tloel, d.le heLaas niets opleverale. yoor d.e thee hebben we wat kansen laten liggen ter-
wiJl Be-Fair er inni d.clels veef tvee had DÍJgemaakt en tevens de ruststÈnal op,3-0 gezet , -.
had.. Door d.e nadïuk va.t &eer op de aenval Leggen en enkel-e verschuivingen in het team te
beuerkstelligen kwanen ve op ksrakter n& l1oen bakkierr terug naar 3-2.,
Het zogenaa.Ede alLes of nlet ofteseL één op één achterin' spelen i6 ook:een. spel-IetJe
apart en moet",net goed. geconcentreerd.e speler6 dus ook nogeJ_iJk, ziJn. . I
De nan in rt zwart (hi,1 ,veerl) had inniadets.. zovee] irritatie losgemaakt' dat :eFkele' heren .

meer" net hem bezig varen en ook nog. eens tegen-.zichzeLf liepen..te. voetbaLf.en. Het l-iJkt , ..

nisschien een simpel speI, naar all-een net inzetr;en d.ie ras'"er dan ook zeker wel, kun Jedit spel nlet spelen. Gebruik Je,,hersensl , kiJk èens om Je heen luister. ook- eens naar
een. and.er en tliecussiëren doen fie alan ueL. iu.d.e kLeddka.Eerr, deze nederlàag was echt niet :

notiig. r .. HairÀ norsi.
!,trÍ - IENS A2. Uitslag: gestaakt.

Ja, als er iets is wat niets Eèt'To;tba1 te fiaken hatl d.an waó'het deze dettstrijci vet, wai
een AIITI-voetbal zegi nee:rtnannènrr tlit Is stiJlloos en zeer zeker geen reklaee voor LINS.
Toch een compliment voor Ae l-eitler die steed.s naar veer tle moed kan opbiengen om met Jul-lie op pad te gaan. (d.aar 1s moeA voor nodlg) en natuÈrliJk éen bompliment aan de spe- '
lers (.ziJ'wéten zelf sel 'wie ik bedoel) die positief en sportief bliJven spelen. "

r: ." . "

Cees.

VELO - LENS 81. Uitslag: 5-2
Dat VEf0 een zeer latige tegenstantler is veten Jullie a1lemaa1 vel uit het rrverled.en't,' :
want d.aar kregen He altiJd aI behoorliJk \lop..BehaLve kortgeleden die keer tegen hun A-
tes.B, die speeld.en we J-etterliJk gèk. Dus tr8 s zou Je d.enken: Ds.t d.oen v9. natuurliJk. veer. -

HeLaas niets van dit aIl-es. .i . i
Toegegeven net.LO.nan is het zeer BoeiIiJk naar had. het weL zo ver uogen konen? Toch een
conpliEent voor d,ie gpelers d.ie ondanks alles zich voor 200 procent bleven inzetten; dit
getuigd v8n ks.rakter. en Ae JuÍste mentalitelt. ,. r
Het laatote kan Je.rnergenoeg niet gezegd, vord.en van tle spelers die er nsast stonden.
Kl-eine tip: probeer het net zrn A-LLEN te doen en clan zal Je zien dat het lukt

Cees.

LENS 82 - Laekkvartier 83

Vand.aag rÍas,tle alsolute toppèr op LENS toch,ve1 LENS B2 - Laakkïartier bJ, teóinste dat
was d.e bed.oeling, De eerste helft lèek tt er we!- op. Wè hadtleí een eantal counteis, I'aar-'
in Abid net een één-tweetJe net-Vincent scooide: àls na 20 min. 1-0 voor. Beide ploegen
kregen een aantal kalsJes. Ytak'voor,de rust scoortle Laekk'íaitier d..n.v. een nooíé etift-
bat gelíJk. Na de thee hetrel-fde beeld, , ) : ', ' i

Beiden weer wat kleine kansJes. Jacky vas (EebteÈseexd? ) in de kleedkamer geblevÀn en det
$as een heel gemis voor de achtèrhoed.e. 0p het. mid.denveltl en voorin ging hét aarttig, (be-
halve de buitenspelval en rt bliJven ha,ngen v.d. íiddevelders') achterin verd.en d.e ene keer
grove fouten genaakt en tle.analere keer véer goette ekties. De fouten verden afgestraft maar
tie goed akties niet beIoond.. Serkan en Purcy speeld.eD vriJ goeal dchterin, maEr dat voor-
kwennletdatI,aakkwartier,nogl+(l)xmochtscorenenwiJ,hoeweLbestvert1iend,nÍet.
Volgende ueek tegen GoNA.ïeter, vaar ve onie eerste vèrliespartiJ vtin de cónpetitie góed '

naken.
'Vincerit.

LENS D1 - Vitesse De1ft DL

IIu een wat extra lang verslag i.v.n. de afkeuringen afgelopen veken. Onze voiige ued.strÍJd.
verlealen ïeek Zateralag tegen l,aakksartier vaarvan viJ 1-0 verlören moeten wiJ.naór enel
vergeten. WiJ ziJn bliJ d.et Henkie rronze keepe!" hersteld. is van zlJn ltesblessure. Ws.t
noetènvijtochzonderonzev.].iegentlekeeperbeginnen?

I ? ,.



0p een nieuw.conplex in ?aDtbof beEonnen ve tle ved.striJd tegen Vitesse-De1ft. De 1e heLft
breef het biJ 0-0. r,xNS heeft aerd.ig vs,t kansen gehad, naar het balretJe nocht er nser. .

niet in. Helaas ' Henkie viel toch veer gebl-esseerd uit. In de eerste ninuten van de àe
belft sèoordernicky het Le,doeJ-punt voor !nNS., Mèt een vri;e schop. vitesse naakte 1-1.
Eea Eoóie 8.ktie van Marvin over Tlm, en. DaniëI scoortie 2-1. Nd een voorzet van Marvin '

scoorden Tiu een schltterend doelpunt 3-1..Een knap stutJe voetbaL. Ju11ie hebben Ín de
2e helfÈ heerlijk overgespeeld. en goed gekèlièn naar d.e baL. Een klasse oyeminning. Mar-
tin heeft goed gekeept. I,Ie ïensen Henkie een spoedig herstel net zrn liesbtessure.
FAVA - IENS D3. Uitsl-ae: 0-3.
Zonder Dennis (geblessee:'tl) begonDen.ve agn d.eàe, toch rel vat iastige uitwettstriJd. RAVA
is nu eennaal een club '/&ar Je rekenin8 née noet houd.en en det dezen we 'alaióok Hant ten
eerste ik heb nog nooit zorn bereSoeie tarming-up, gezien vaaraan ietlereen meedeeti. Ge-
lÍefdi8 Jongens ,- dit''houden' we erin en t,en tlteed.e toen de vealstriJd begon uerd. er SAMEN-
gespeeid. en kiJk dan kan je ale hele vereld aan.
De achterhoede met als sluitpost de keeper stonden prima te veraletligen en a]l-e pesses $e?-
clen oprraat n&ar het iJzersterk spelende niddenveld gegeven. De voorhoed.e l-iet verbl_uffei-
de combinaties zien en lre kregen kansen zat voor het viJandeliJke doeLi aLleen $e kregen,
vrecmd genoeg, de bal niet in het doeL.
Met een beetJe geluk gingen ve d.e rust in net een 0-1- voorsprong. De tveede heLft 1iet het
zelfde spel-beeJ-d zien als de eerste: veel kansen weinig rioeipu:rten.
we speelden neer.-op de herft van. d.e tégenste.nd.er dan op onze eigeB helft. IÍet, sper *_e::d.
vat', naàat onze. "vèrvelwintlj err. op iie re-cbter tJ-eugel 2i scoorde, onsportiever' (i.an lèiae
kanten trourÍens ) en er werden vat nare overtredingeu genaakt I .
JongeJ-ui doe èit nu NIET! ! ! ! het vas Eiet,nod.ig want ve ha.alden de tegen'stantler vopèdig in
tredvang wat vel bliikt ui de einduitslag van 0-3. Toch een priura, zeer sne11e wetlstriJà.
Doorgaan zo - met VOXTBALLEN ve1 te verstaan, d.an koEen ve een eind.

LENS X3- 0rnas E2: 2-l+

l'let dè uitstekend.e uitwed.strijd tegen Of,nas in ons achterhoofd, speelden ve'vandaag #eer
tegen ze. AI snel kvan IENS oP een 1-O achterst'end. Door zeer goed voetbal enerzi3àé en
erg veel inzet anderziJds kra.nen ve al snel terug op 1-1. Dit was ook de ruststand..Ín de tveed.e helft girigen ve.op d.e oud.e voet verd.er, u.et e1s gevolg een 2-1 voorsprong.' '

Jaurnei vas het dat we ook deze ïealstrija ueer uit handen moesten g;ven. Maar we hopen dat
lde koppÍes oohoog bliiven staan en we ale.volgende wedstliJd. iet dezelf.d.e" irizet 

"p"i"r,'
Hans . '

Quick E8 - Í,ENS El+ : 2-3
ldat een vedstriJd zegi altes vat voetlal in zich heeft hebËen wij in deze niJfbig minutengezienl Snelheid, techniek' rterklust, tea.ngeest, veerkrecht, beheersing en fysieke krechtzelfs thea'ter, qn sporitíef gedrag. orr te beginnen gíngen wiJ neteen voIàp iu àe aanval,vgt veeL d.oelÈansen opleveraen ( snelheial en ,techniet). ,1oóer genoeg blËef het daarbi,
Quick die a1Les piobeerd.e oE ons uit het spel te halen, slaagtle er in om.als eerste.-te sco-ren (f-O). VooraL omd.at aii ook vee]. biJvai kre6en van hun lubliek. .Onze Jongens die alaar
cloor even uit het spel waren zagen Quick uitlopen rlaa]. Z-O, j , ,

rn de rust, werd er 6epraat. redereen vist,en Ías overtuigd. dat lrij nog kond.en vinnen(teamgeest). En.ia hoor n€t veel beheersing gingen vÍJ aan .ale tveede helft beginnen en gln-
gen het spel ,reer naken (veerkr?cht). uit .e4 córn., ttie Boy op ziJn bekend.e vÍJze narÍ(ae lar achter. de keepeÍ reggen) werd het 2-i en onze. jongens drukten aoo" (rreri.lusi)
vasrdoor wiJ ueer eèn corner_ kregen 

. 
d ie door Boy veer.in het dïulke aoel verd gejaagd

2-2. Quick die toen Eet -rreeI inzet (theater) de vinnende treÍfer vild.e forceren, stÀndd.etot tvee naal- toe op RÍcky iLie twee d.oerpunten tegen wel- genoeg vond. (keepers-deg nicky?)prina. Nog eeu paar uínuten en viJ vj.klen zo Braar van hun vinneD. A-l1es naar' voren ook
Boy en JB hoor (de fysieke kracht ) Je hoorde àe kna] 2-3.
Jongens een zeer verd.iend.e overr.rinning, en vat hebben Ju1lie goed Laten zien dat Je.met ,r
sportief gedrag een hoop plezier in voetbal kan hebbeD.
Met opgeheven hoofd.en verl-ieten wiJ de grasmat, maar moest het nu persee. ttoor. het'publiekven Quick. Ja d.at 'moest ! ! . .

1)+

"1.
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uiterste lnlevertermiln kopír ..

moondog 20,ffi uur ln het klubgeboutu

IEtS',en è llED[À:

u zuft zidl nabnrlijk anraqert *t a" *ai,
ru ret Í,ENS rnn doen heefÈ.of ardeosoo. op het
eerste gezidÉ niets zult u dehken, befialve dat
er natrarlijk reEelmti,g fotots en stukjes in
de }carÈ staan.

. I,Ieen, e i.s ueer, r,ant rrat dactib u'vdir a.s.'
ueekend alan begiffst de cFnaEns,*t 1-g: - 'r '.

- spelpÈl$ama : trDe bal i.s rqtdn en tlaar rrncht
oze Jelgdqgelers een zÍ,are taa)c !íaiE dlt 'is de

." lrans cnr Àrnlclr4pie,te pmnoten voàr een -'nifjoenerpbllelc. t -.*. í- ::'

De redaktie is er rran ovp:tuigd daÈ dpze
rye1ers lret goed zuLlen dcn en wij vensen

,' trun; salerl tet al}e l;ENs-fans, alle s:cces te.
In valdcfuqen heet dlt : IOf, 1OI, toMli
ï,vie wij dit odc r+ensern È Piet rran cilg;

fa-irEr rran de fjsryd. rrarrt hij maalct birmenl<cnt, zijn t.v.- dehut in.het pcprfaire
ErqpÍaÍfina fRad \ran Ibrà.tl.nlt.

geseled€erd en benàderd doc Jocp Iíi1Im., '. 
1+:.-

Ícrg-I€Írs rmÈt zoals geÈruiJ<elik sarerryesteld doc de trootrdtrailei. '"

F.v.D. _

, NÀ RB(D)ÀK:fIE

Piet heeft de redaktie t".g"r"d dlat' hij, als hert, maar'even f<an, f,nvs *Uo L
aardadlt, zal hengen mn t. v. -kijkend l,trederlani, België en lrn<enllxrr..

waar lrij go:aag ndmte voor wij w"illen rnalcen en !,,at jarnreryenoeq niet dè media' zal
halen, naar vm de edlte LII{SER een IIIrsE is, is natuurlijk de liedstrijd :

O(E-I€Ils - JO[{G-IENS.

IraditiegetrqÍ, Írcrdt cp lliarrrjaarsdag de wedstrijd gesl=eld b.rssen de orde garde rnn
I€ns en Jcrg l€Íts.
Deze tell<eis beierrie cqrbrciltatie gaaÈ \rcÉraf aan Oe fvisnrjaarsecexrfi§' ,
lÍoteert u èit alrrdsÈ i" * ,i;,*-"sÉ.dà ittlt ï -------:-i " .,t'r'
De +)e:Lers, die r,lorden uitgeJodi@ voor het erftal 'ran qd-ràs' uEflcdern hiervoe
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- Ile verbard ret de }roeveelheid copy dat ieder week floràt lrgeleverd, is
het sors niet alLijd moqelijk qr al1es te p:bliceren. wij rnagen dancd(w tdewerkirg cm, hoe nneilijk h€t, scmÉ od< is, te prcber€n tretgeen u
te rrElden teeft, U:«rcpt te hcrder.
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kènhuis Leyenburg ver.l-aten.,trla Íuifil8t vdten .rreèft :Àir HopPe Afgelopgn: maan-
d.ag, J-6 novemler, is hiJ naar het verpleeghuis 't GULDEï HtItS öfefgebrecht. Itier kan hiJ
op iz.'.rl ei§èn .ièàpo, rirsti§iierr;a IidèÏeÍi I IhèiÉipie, tiJd, veel ':§sdttd; geLoof, ru§t hoop eà
.liefd.e moeten voor het herstef zorg d.ragen.

EIn het' verpleë-ghiri si 1Ígt hij oÈ'de'6e etÀ§e'eà ttàar kafr iiJ -uitfiiten op.het LENS-veid í
(uitzichtr-vànaf MetriÈstokë1èah ) i"jDe:12?.. kàarteï,í die rhiJ lnniddels ontvarigèh,-héèft ;- uàar-
ond.er,vele vaJr d.e 'tLENs-familier' , ziJn een enorne steun séÍeèltl' Dè kadrtbrf ziiir":ó1lë- r
Eaal iD een album gedaan. De gehele alag is er bezoek toe8estaaÍI
IÍiJ doet, íeilèreén:'dé hartélijke'groeten..i'ir -ïib' L,-'-)::' i-r ;- ''I.

- .FrtrIt-'1:U .!..1 ;Í:rà1. , ' !'t,ir í'r.- ',i i,LÍl iÈ-'. r!.,:
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Het I oudernetge I .töto-ln de kaatine van Je .
b1J. .Vóor d.e voetbal-
spelen irt d.e alonnee
leeri nog nogel-ilk.
alles inii'uIIen. Wil-t
de club erroee), neen ,'net Gerèrd Kenperne.n,

fonnuller inieveren
club i6 er niet rnegr
vereniigingen ie het
toto- en lotto.nu aI-
Dat betekent thuis
U ook aeedoé4 (u steri:
darl eens kontakt op ,

teI: 0L749-12602. i

n

.lt.

Toto,'t spel voor kennsrc.

|,r.

.Í-

€ {-- ) [ro fee
De schriJver/bewonderear van tleze veek vag A1
HÍJ is voJ-gens ziJn zeggen, een rrkenner" bil
Albért.bétlankt voor Jouv,biJ tlrage

1l

bert MiLtenturg, é6n va.n de red.actie leden.
uitstek yan het spel].etJ e-dat, voetbal heet.
. i..-'a ': : i J-=i \":.: i;' ;.' !:;j ,,!; ' :.--- -WippoLder r.,ENS.^ ^..1-1

Voor beltle teans zciu bet een bel-angriJke vedstriJd moeten ziJn; IJX{S vanirege het behoutl
ven ae koppositie en Wippolder on aensluiting te houdqn tte "kopgroep.
De eerste helft ïes dan ook een weerspiegeling hiervan. Seiden kwa.men re[dfuietig tot goetle
scoringskansen, doch Eaakten het niet af. Op het door tle re6en glatlde veld Van Wippold.ei.
ryerden de meeste eanvalsèctiea den ook 6ecreërtl door verre uitrappen of langë passès. naai
voren. In de 38ste minuut van de'eerste heLfb Éerd het lange vachten op een d.oelpult ein-
deliJk bel.oond: Peter Klonp schoot. krachtig.hoog in het doef. GeLuk voor LENS ïas dat de
grensrechter het buitenspel niet sigualeérde. De vreugde aan LENS-ziJaie verd in ble"ssuró- '

tiJè (U?e nin) te niet geala,an, 1-1. . li - .' I
Na rust bleek l{ippolder in eerete inBtantÍe aanyel}ender te ziJn den LEIÍS,.hetgeen resuL- I

teerde iD een kans in de 9e ninuut, Hiérne verd John van To1 ingezet, in de hoop nog tot
scoren te koEeu ' Toch bleef het uitelntteliJk 1-1, ik Aenk eeB Juiste uitslàg. Scheidsrech-ter van Veen floot een partiJ zouAer dat er kearten nodig varen. LENS staat nu dan ook op
een ged.eelte eerste pLaatB net vlJC, maar veL aet een beter doelsaldo,

\.'':
Albèrt
ï ." *.:

Miltèhbur' --r::);' :
s.

t, ., !r'!,:'i '-;: ,

Bedoeld voor iedereen

GerÍchte
rrDe club
steteerd
nogelÍJk

-t.'

rrra.gen van enige .Led.en over d.e besteding van d.e inkonsten van
van L00'r nopen nij tot een yerantwoording. Zoals u hebt gècdn-
is op ons d.erd.e veLd. een lichtinstallatie verrezen.' Iiet ie nu'
our het tweede veld. lauger bespeellaar te houalen voor Jeugd en

lagere senior-teEns.

Het interieur van de kaEtine word.t in fesen verfraaid, hetgeen voor bns aIlen een genoe-
gen betekent. rn de derale praats vordt de keuken gemod.erniseerd om steeds een goe6

Verder zu-l,len de zitbanken voor de kLeedgelegetrheid vernieuv<I ïorden en heefb het bestuur
het plan de kleedkaners te gaan restaurelen. fk pras,t over een sl-oratlge f \o.ooo die on-
DogeliJk al-Leen uit de beschikbare niddeLen is te fourneren.

-3!

lbc,
Al'n ËltrFt.

I

itriji.@59

LEl{S



Grote uitgaven hebbeD ons gemotiveerd. sponsors te zoeken en $aÀr noeten lre d.ie anders i

zoeken dan ontler u? Het is goed on te.- kun:cbn vastetellen, det tie lagere senÍoren-elft8 I-
l-en.en de he.Le. Jeugdaftleling vàn dezè verbeterin§Èn zulIen profiteren. ..

Hoe belangriJk de verrichtingen van ons eerste elfta1 ook bliJken te ziJn de andere teeims
en öe Jeugd voiuen gezamenlijk de vereni§ing LENS. Een sterke vereniging ( dat is LENS ) en
een sterk eerste elftal ziJn verscbÍI]èntle grootheden, d.ie elkaar tlih{iJ1s a.Bn'rul-Ien.
TensLotte noet LENS al-le letlen en supporters genoegen .verschaffen, dat is de doelstelliu[.
Eelpt,u nee onze akkomnod&tie, te vérfraaien? ïk per§<ioneliJk vintl een groot" aanta] klelne
sponsórs niet a.Ileen belangriJÏ. on het'geIal, maar evenzeer om de betrokkehheid d.ie daar

'' uit spreekt. Eet publikp.tiebortl veràeid de leden van de,l'C1ub van L00rt, naar loopt altud
iets achter op uw betaling. De zilverkleurige naanplaatJ es' noeten eerst netJes uitgevoerd
worden. VoI snart vacht Ík nog op d.e geLd storting ïan gen tiental nensèn dat EiJ uonde'-
l-ing deelnening heeft toegezegd..
Een nan, een nan. Eeen vooïd, ee1 woordll.lg,!.gaat toeh ook hier op, hoop ilqt

.3 ?,'':";' .:r:Y .rrt* ' "OY:o;rffï;ïi:;[:ï*

',;l 1;-:l

Club ivan 100,. lCtut. vdn L00
!. "r r'lt,' rrr.. ',

Cl-ub rlan 100 Club van 100 CLub.van 100 : CIub verí 1oo

.LIl\ í

Ga3 Cvonomonlc-n Homrn i ss ie
Kontaktpersoon: René v.d. Ste€n, telefoon: 345.54.34'

27 november 1992
11. + 18 decerber 1992
.*, Kerstnis L992
1 j anuari 1993 .. -.
6 j anuari 1993,
.9 Januari 1993
27 Eaart 1993

Sint Nicolaasfeest (F)
JokereE + kLaverJassen

. Autorally
', NieuvJ aarsreceptie

Oliebo.tlentoernooi (F+E)
Yossenjacht (E) r

ii

* De auto-kefst-raIIey 'za1 plaatsvintlen (r,raarschiJ nliJk )
daturn wortlt volgentle week bekend. gemaàkt. .,..- - ,:-- -- ----.--,- ". r: , . i ,

op zondag 27 dec. Definitieve
i

', t1-

S(eIG S€NIOR€N zoridClg
Uitslagen van het afgelopen veek(entt)
WippoLder l-
IENS 2
Duitrd.orp S. V.
I,ENS L
I.,ENS 5
Quick Steps 5
TEDO 7
SOA 

'

I,ENS 1
Vcs e
IENS 3
DUNO 3
DHL 6
],ENS 6
LENS 7
I,E{S 8 I

1-1
3-1

'3-5
\-?
3-]+
l+-1
2-L,

3 r

,,, 
".:':-í:f

JL,

Donderalas 1! novenber
nederlaagserie Jan Hop Bokaal

h

20.00 uur LENS - VoC
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ZoÈ .22 novenber
.00I

- Aanspreekprrnt, SEKO 22 novenber: Ben Osse/Jar Ham

Dinstiag 2l+ noveuber
20.00., uu.r: Die Eaghe J

Zondaà 2:9 november

i{, Nn Poule 6cheid.srechter
J. ,vd; Stel .

J.J.,Be6se1ing
R.A.F. Déy
. a.'!.

F.N,' ten Brink
n. n.
n. n.

. n.E.

Al sunke ,,r
J.W. WesselB
G. PurceLL
' n.n.nP.J. ïa. vark'

veLt
1

10.30
11.00
r.2 .00
r-0. oo
11.00
1l-,00
13. 00

uur
uur
uur
uu}
uur
uur
uur
uur

I,ENS 1
H.M.S.H.2
LENS 3 .-; -,,. "
Kranenlur8 3
Uippoltler 5
IiENS 6
LENS 7
TENS B

Verburch 1
tEnïs 2 . i
Gr. Witr58 2
I,ENS \
LENS 5
fonegido 9
Ceferitas B

wVS lr

]-:029/532
tog1l62t
30'tB/55tt
3L1.0/>6t+
3135/168
3n3/622
fi28/6\9
$39/6BL

1

,)

2/3

I,ENS 1
u.D.}I.s.2
IENS 3
ÏIK h
SEP. 3 ' ''
L,UNS 6 r,

DVC I
I,ENS B

- I,ENS 3 ,

{. ,

-wcL
- IENS 2

- NaaldwiJk 3
:.' I,ENS h

- I,ENS 5

- B.T:C. 5: I,ENS 7
- De Ster 6

r{

il,oo uur
L0.30 uur
Ll-.00 uur
1"0 . 00 uur
10.00 uur
_tr. uu uur
l-0.30 uur
L3.00 uur

L

L

n. n.
n. D.
n, n.

J

oPSTELLINGEN: a.Is vorige veek
LENS 7: zonAer M.'Deurloo, S.'V.?. koDtBkt itret B: Keus.

,, 1.{

Afschri,lven: 4

36'13]673
3897rÍ6
3[61oBB
or.89r.1?9b3
360111+1, b.s.8.
3988797, p.8-e.

Proík tel:
Hafali tel:

J

3522]:06'
3[7BTh6

I,ENS
LÈNS
IENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS

tel:

tel:
teI:
teI:

5
h

5
6
I
A

Jan l{eins
Iied v. KniJ ff
Wil HeiJnen
Gerard DuivesteiJn
René Keue
L. Barkla'- t '"

J.
N. L

t.,.
Bi,.l proble[en: kontaktpersoon Beu Osse, 1gt,; l2!8353r vriJdagèvoDd 19.00 tot 20.00 uur;

TIGGING TERREINEI: ,

r.M.S:H. - vrederustlaan, IIoek Melis Stokelaan, tèLt 36752'10
Kranenburg - Sportlark KiJkd.uin ingang SchapennatJ esduin, te:.: 3685961i
i{ippo1èer - Sportcotrp}ex Ouale -l,ae+, Schoenmakerstreat, Delft, -te1: 015-61-686? '

TREUBIG NI\IEAU? !

De ae,ndachtige (en volherdende) ]ezer ian d.e I;ENSREVIJE van afgelofeÈ veek zel rr,et IENS 7- ,

jouruae,] zeker nièt zijn ontgaèn,' olEerkeliJ k vBs èe va.n zelfkenniE getuigende bekentenis
vau nota bene de eanvoertler van dit biJzonalere eIftel ïBarin hiJ kond d.eed van het uiier-
Eate treurÍge niveau vaarop ziJn te€.E acteerde. Toegegeven, in tle ?e,s. l+e klasse ontlerbond
kun Je noeil-ÍJk 'spreken van topsport, naar Je tean dan maar het predlkaat rtreurigr op-
spel-d.en, tlat is pas treurlg! I,Ies het een ongel-u.kkige (woord)keus en wertl bedoeLal rlaag!., ,.

'recreatief',of rBeze]ligheidsr niveau. of doelde ale aanvoeraler nisschien op lrat analers?
Wa.nt els we het oyer ÍTREIIRIGT hebben, om niet te spreken van rfBIESTr, (Ian is het lreL de .

opkomsi bij een aantal seniörenelfta.LLen. De (voorl"opige ) balans van ttit lÍeekend: LENS3

met Ll- nan, .LEI,IS l+ ret !-0 man, lraarvan l+ tgeleendei spelers. (on geen'andere tern te ge-
brui\en 61s u bettrijpt r{èt ik bedoel)., I,ENS ? biJ saroenkomst inkoBpLeet, dus ook met
rgeleenèe! speler Bespeefd, Van, LENS 6 is tte Bitus,tie van zond.ag.nog niet befrend, naar
èlt eLft,at stond vorÍge ïeek ook Eet 9 men in het veLtl.
Een ultergt yervel,end.e ontwikkeling clie de SEKO steed.s neer zorgen bs.art. Vs,n een inci-
tlent is af ].ang geen spr8,ke neer, en het liJkt er zelfs op ttat geEak- $aarmee vaak lÍord.t ..
afgebeld (ook n-og op het l-datste noroent ) steealo Eeer navolging kriJgt.
rHeren genioren, vaaron? t is de brandende vreag vaJI de SEKo, die sanen net u de oorzaken
uil trachten te achterhalen. Is bet gemekzucht, klopt de organisatie nietj is. er behoef-
te aen neer dan voetbal alIeen, etc. etc. ..of.........? Vragen, waar elleen u het
antvoord op kan en eigenliJk zou noeten geven.

70291532
to97l62t' ' 3079/55\'" 
3110/561+
3]3t+1568

. ' 32:.31622
' (vr'). T39l68L



Ga, ook bj,J uzelf te rade,' bealènk ffeer eens, d&t voetbal een teamsport is en tlat uv lid-
maatscbap niet he1én6É1 een vriJbliJvende zaak ken ziJn.
Kortom, de SEK0 alaagt u uit' urr mening of ttat van u', elftaL kenbaer te u.aken, zotlàt we ei
net ziin allen ook iets'aaE kuínen.doen. Venzelfsprekend ziJn ook rneningen van rindere "

Iezers niet nintler welkom

De SS(0 zond.ag.

LENS 2 - V, C.S. 2 en d.e gote opmars

Na een opmerkeliJke serie uitslagen is I,ENS tle top 5 van tle reserve tveetle klesse binnen-
gesl,open. vooral de kl-inkende overwinning op V.C.S. B.fgelopen zondag ve6 er veer een otn
in te l-iJsten. Het eerste hs.lf uur van de enerverende partiJ voetbaf vai verkeliJk v€.rr uit
stekend niveair.' In hoop tempo r'terd Y.C.S. zoek gespeeltl en veralen er d.e nod.ige tloelriJpe
kansen geschapen. Je.uuner genoeg verd.en a1le nogeliJkhetlen in d.ie fase d.rastische om zeeB
geholpen en belanAden, de veLe doelpogingen ergens in het gemeenteliJke opsLagterrein..
De buren ontsnapten dug aan een grote achterstanil.
V1ak voor rust kwa:a V.C.S. vat betèr in ae veastiila en noest Dennis Póol- ànÈefe tafen
handelend optred.en. Na. de ps.uze een meer gelijk op6aa:rd.e st,riJd met het beterè voetbal van
LENS zijale met als grote aninator de geinspireerd spelende Niels Schuuroan.
fwintig minuten voor tiJd uerd. Jen WIll-em d.e Bruia de vrlJe ruinte ingestuurè en uet. een
harde uÍthaal (met linksl) passeerd.e hij de V.C.S. doel$an kansloos.
De gasten kond.en tle alreigende ÍIed.er1aag niet ve"kÍoppen.en zoals gebruikeliJk in het f'no-derne[ voetbal rooest d.e scheidsrechter dat bekopen. VaffÍege het voortdurende gezeik be-
sloot hiJ een kwartier voor tiJd een atlenpauze in te Lassen.
Ns d.it vervelende oponthoud gooide Y.C.S. aIles op aLles en vist 10 Einuten voor tijd met
een fraaie goal geliJlt te kolíen, Da.t feest vas van korte duur, vant het uas 1{eer Jan Wil-
len d.e Bruin díe LE'IS koppend op voorsprong zette uit een prirna voorzet van Jinny Spaans.
In de slotninuten counterd.e LENS er lustig op Los en had. d.aarnee succes.
Een uitstekende voorzet van d.e goed. spelend.e Sacha Gfe.udemans kïam op.naat voor de voeten
van Jimr§r spaans, díe in au-e rust kon uithalen: Deze 3-1 overwinning op koploper v.c.s.
brengt LENS in de top van het klassement.
Íïet ieugdige e1fta.I ond.er Lelalina van Win van Ettinger heeft duideliJk ziJn draai 6evon-
den na d.e uiterst Eoeiz€.ne conpetit iestart. Beslist d.e noeite vaerd on ,s Zondags vat
Yroeger uit bàd te konen en d.it elftal aan te noed.igen. lJrr vordt beioond net een technisèh
vaardi8 en enthousiast speLend reserveteam, vaar nog veel van te vervachten is., IENS tloet
het ook in tle breedte.,...... t ! I
! Frans van DiJk. I'

De stand in de reserve 2e klas :

1e
2e
3e
he
5e
6e

v.c.s.'
Alphense Soys
ADO

BVC
FKAYY : ..-.
TENS

o-1L
1o-L4
9-12

70-12
u-l-.t-

10-11

?e
8e
9e

10e
1}e

H.M.S.H.
Vred.enburch
vnto
E. D.V. S .
U.D.Ií. S.
v.D.L.

9-9
8-B .

9-T .

10-?-
10-6 |
10-0

wàt ee:n rijkdom een voetba,l-club biJ mij on d.e'hoek!! Wat klagen d.ie beJaartien eigenliJk
dat er nooit i.et6 tè doén is in onze viJk van Bonen bloeneu en vogeltJes. IIet regende ve1
een beetJe naar dat Eocht de pret nïet drukken. En ve zagen een reule por voetbaL.
Hield ríel ldJn hard vast tiJdens de eerste treift I in het àittdenveld beheerst werd. door
Duindorp, naar eigenlijk niet in sinst kontlén onze ten en verden aloor het, uitvallen van
lun -kegper 8eh8.Dèicapcl ' . en dus oizeker in de achterhoed.e, en dat tevens het spelbeeld in
d.e de 2e helft LENS verd opperruachtig over de hel_e l_inie.
En het hoogte puht van deze match, vas veL het houden vanreen strafschop door ftreo Massa,
l{adï nog 2 subliene d.oelpunten op volgde voor IJENS en daermèe was het vuurnerk hier biJ
Duindorp afgelopen ! !

. I'.M. Flumans.

Duinttorp 3 - T,ENS 3

()

Tot ale voLgende keer.



Duinalof,p - LEI{S 3

Net als vorige week ( t ) neblen ne ook tleze week de tegeustander net 8-2 opgerold.. In ile
eerste heltu kon Duindopr het no8 redeiiJk Èijtenen, Eaa,r 'ín de tweede'heIft vas LENS of-
pernachtig en dra.eide het elftal als eeu tierelier.
Schitterende àoelpunten en geen zvakke punten iD het el,fbaL. }íe gaan ervoorl Doe].punten-
makers: Patrick Eitzert (2), Herran stou (2); Jeffrey. t'Sa&ba" pameri,-(2), Patrick BÍJls_nq
en Ergin Aydogdu. En ftreo Massa heeft op veergaloze viJze een plngel .uit zrn doel geran- '

se1<1. I{iJ d.anken Frans Fl,urans voor zÍJn aanvezigheid (helaas'YerkiJk, vorige veek aÍas ",:
hiJ biJ het he, naar hiJ vold het te sLgcht ou en vat over'tè schriJven! ) Yolgdnèe week 

.1tte topper tegen Groen WittSSt t
Bick. i

P.Sj:: Het 3q yenst Jan ta.Eers van hèrte beterschèpl I -. .

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

j;,

j7 QLJTÍ-TCICI I

Eerst even een rectificatie. Zontlag 'l -ll--Lgg} speel-den ve g1É tegen Ceieritas, na&r tegen
Trionph. Afgelopea zondeg de eerste van drie weatstriJtlen zond.er spits .(schorsing). We

nochten aantreden tegen Tedo 7. Over ale vedstriJd. zelf kar ik kort ziJn.
We verloren met l+-il. I{e1 ïas bet een genot on Jos Kou$enhoyen na enige weken va.n afwezig-
heid neer te zien voetbalLen, IIiJ.bevees veer vat een belangriJke speler ÏLij voor LENS 7
is. I{e weten inniddel-s Àttenaai, dat'clubscheldsr'echterb tegenwoortlig een cursus van drie
avond.en Eoeten volgen. Ik ben hier niet zo positief Eeer over.
W€,nt Du kriJgen de zg. thuisfl-uiters officieel, toesterning van de bond ou een wanprestatie
neer të',Zètteii'.' Als :sïeter 'nag ;e'íiièt'iop zcí,'efn àepsötrLiàsrecbtèi''reà6eren, want ze 'stÀan

snelï.klaÉr'det hun nieur'vèikregén gè1e eri rötle, kaarten I íEí dan betekent den schorsÍng d
en eèn: bóète en aiat: alLeiraal doàrr eàn .cLiibscheídsrechter 

-die 'íiet.-.àapabet !s.on valt àin 
'. .l

ook te 'fLÈfÈéh.- Déze íei:fluiterE wóitlen 6ok nog op een''irerscllri[Èé1iJke, nàier .tesdhentral
-door de bonO. ne spelers tlaarentegen hebben weini-g of niets ín te bróngeh bíJ een stra4.-
zaak. JB., ze mogen in beroep geair nadat ze Í 5Or- hebben gestort. '. .,. r..
Een beroep, $at in negen van de tien gévallén geen zÍn heeft, vant de gehéitlsrechter
sord.t tescherEd..' Koxtom: de voetballer ir-r de lagere t-l-assen is vogelvriJ ve"kfaaid. aloor de
bond. fk vind dit een vorn van' d.iscrininatie tlie tota-aI niet door tlè beugeL kan.
Ma&r ach, nat klaag ik, Ik heb toch geen recht vBn spreken,

{
P.S. iË hreèg teiicht, dat'eeri ,rri oor" laatste aLnninsten, nI. Henk de Robde zvaar ziei
Ín bed. ligt'.'HiJ hèéft een zvdró iingontsteking. Henk, nanens LENS 7 vaÍl harte' beterschap.

- ,lI! .j ,Lcrngs de =ScorE@n \./crn de ZAA ladder

LEN

ffi-flf-i--S-SEi:;
Uits:-aein van het afgelopen 'week( 

end )
LENS 1 '- Ariston Bo 1
IENS 2 - uevjo l+

2:3
afgek.

i
Zatertlag 21 noyenber - . .. . ,' ,- H.NR/poqle scheitlsrèchter veLd.
Lll , 00 ur:r Rghenen L
11.00 uur- Vit. ,Delfb ?

Zaterdag 28 nóÍernber
Ll+.30 uur Dvj:Bizon l-
12.00 uur ADo 2"','.'',

':t ,-!' i10[9/0-0tr, J,
. r-060/012 :,' B.

ao3/oo4. :'
r.06à/012,. l'

- LENS 1
-.LXNS 2..,

vtl, Z$art
de. Jong

EENS
IENS

1 J. van Zweden
A.A. Kanters

Ligging terreinen r

BoheEen .:!t., t - Sportpark ockeDbur8, te13 3230512 . 1 ,

Vit. Del-ftj , .1.- Sportpark Tanthof"Zuid. Ban d.e Tanthofdreef, Delfb Ztid, te]: afk
015-6133?8. I

-'r -

f

:,
!

t.



oPSTEL,LINGEï: vorden d.oor de trainer vastgeBteId.

Eventueé1 EÍhel-den biJ Jobn Boerema, tel: 397?2?3,}

Uitslagen van tle afgelopen rreken

ïi r' ,: r

;,,I

zffnL

VOflBNL

Garund 1
I,ENS 2. -
r{.M.s.H.. L

-. LENS 1
-oDB3.
- LENS 3.

0-r-'
1-L ,

l+;3
,. , írir ' ).

I ltoensaae 25-11-92 Klasse Aqql scheitlsrechter
2l-,35 uur LENS 1

, VriJqas 27 -la-92
21.15 uur LENS 2
22.00 uur LENS 3

Dinsdag OL-12-92
19.00 uur Gymnova
19.\5 uur Gynqrova 3

L!gging sporthalleh
Zui dhaghe
Loosduinen
DSVP

vcs 1

- iplls :
- IENS 2

3A Zuidhaghe M.!'. Lemckert
à

- ghe Bonbers
- The BoEbers

R18
R28

B Schei_dsrechter
r scièitièiechter

{:ttt f i; ;

Söheidsrdchter

Loosd.uinen
loosduinen

6 í"i ",. B2B
R].B

- DAVP Eijnacker - B
DSVP Pijriackdr- !.. B

Lti r :

. i.
Scheidsrechter

- Melis Stokelaan 1201
- Groen van Prinsterenlaan ?6
- Sportlaan Pijnacker,

AAI'IVoERDERS: s.v,p. uitslagen aloorgeven aan Ben Osse, tel: 32983fi.

rraJ VAN HET JEUGDFRONT. algemeen kontaffipercoon:
Paul v.d. Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag te1.397.01.54

' Bij geen gehoor: Amold v.d. Donck, tel 397.65.32

Wedstri.l dDrogra.Dna' A-B-C-D-E eu F ,jeued,

Elftal datu.E aanvanA tegenstander uit/thuis terrein /ve1d saru. k.l,èn'b

Afbellen voor ondèrstaande wedstriJd.en a1leen biJ PauI v.d.Steen (397015)+)
zo snel nogelijk doch uiterlijk de dag voor.tle wettstriJd voor l-9.00 uur. BiJ eeen ,.;
gehoor beLJ-en naar Arno1d vA, Donck (3976532). In uiterste nood nog op..de dag zelf .'

betten naar LENS (366131h) ti,; iemana van de Jeugdkomissie, '. .r '

I

A1

A2
Bl-

82 - .-
cl-.:':,'

L9 noy
21 nov
23 nov
21 Dov
19 nov
21 nov
23 nov
21 nov
19 .-nciv

21 nov
25 noï
21, 4ov,
21 nov
L! nov
2L nor
23 \o\t
21 nov
21 nov
21 nov
2L nov
23 nov
2L nov
23 nov

17.30
8. 30

20.00
r.2. 30
17.30

8. 30
18.30

Yertrek spelers de ba]. is roncl(zie kopy) l-?.1r(busJes)
Vertrek toeschouvers ale,.ba} is rond(zie topy ) 8.30(auto) .

Verburch A1(vr) thuis '. Y2' 19.00
nAS At uit Albardastraat 11.\5(nAS)
Vertrek spelers de bal is rontl (zie kopy ) 1?.15(busJes)
Yertrek toeschouvers de be1 is rond(zie kopy) B.30(euto)
,Verlurch B1(vr) thuis. ; t'-.,.' ' !2 . 17.30:!'Jí .l -:
Verburch 82 --* thri s -.v3"- -3.2 .00-].2

-.17'-'B
t9
12
12
LI

.30

.30
13o
..00
.30
.00
.30

veitrek spèrers..dè -bar is:-iónd.' ' Veitiek toeschouwers de bal is r
HVB neÍsJes 0;15 uit

uit
uit

ie 'koov
ónè(;i;

) , -'';a lï:;-15-
.kopy, ó. JU

busJ es.

Vre tteíburch C2
Te Werve C1

Duindorp SV
EVV D)+

Blauv Zvart
Quick Steps
BTC El
QÈick Steps.

IJzerÍ{erf
Vretlenburchweg
Vredenburchveg

r.8.00
ir.3o
11. 00
L'r.$

ar;to ) . .
rrrB ) "
auto? )
auto? )
busJes ),Í ,
auto )
auto )

C2
C3
D1 Vertrek spelers de bal- is rond (zie kopy)

. . Vertrek toeschouvers de ba] is rond(zie topy) 8.30
quick St,eps DL .uit NiJkerklaan 18.00
HMSH D1 . thuis v1 9.00D2

D3
Dh
E1

ÍrD

D3 uit Mezenplein/Sportlaan
thuis V3

Et ( vr )ttruis Y2
El- . uit NiJkerklaan' uit ., HoutlriJkLaan
Ee .ult i 'NiJkerklaan '

o
-o-

10.00(auto) ,-'
9 .00, ;"

to.00
11.15(autö) . ,
10.15(auto) :. ,

17:L5(auto) 'r ''

8.30
r-9 .00
9.30

11.00
9.30

10. 30
18.00
11.00
18.00

I

i

i

I

I

I
,l

i
:

,



E3
Ell
85.
E6
Fl-

r3

Fl+

F5

21 nov
2l- noy .

2l:ov 
,

?1, aqI..,
21 nov
27 nov
21 nov .'
2T nov
2J'rio1r
2T nov i
21 nov
2T aov
21 noY

11. 30
10..00
L1.3p .
L2 .30
'9.30
19 .00
9.30

19.00
L0.00,
r.9.00..
12. 30 "
19. 00
L0.15

Quick E5 " tbuis
Bohemen XI ,, u1!,
VVP E2 ., thiris
Quick Xl-o. ' thuis
RKAW I'l- ' thuis
Sinterkl.aasfeest op LENS
vqs 12 thuis
Slnterkla8sfeest op IENS

tz
0ckenburgh

v2
1'12

v2'
(zie kopy )

Y2
(zie kopy )

11.00
9 , QQ (euto )

11,00 .

12.00 '

)toau.00(
:\,
.00
.4'

o

18
9

18
9

18
t2
18

9

.00

.h5

.00

.[5

- , n'. ',r l,1rl
BIJZONDERHEDB{:,

aanwezig J eugatàmisïi
lees onderstaaEde tropy

- opstellingen a1s beken

, oDB tr'2 " : r' uit r ALbartlastraat
SinterkLaes fee6t op LENS. (zie kopy ) -

., Cronvliet tr'2 l. .. thuÍs ',12 ',
Sinterklaas feest, op LXNS (zÍe kopy)

, BSCTSB F3 uit Benthulzen-
, Sinterklàa.sfeest op f,fWS (zie kopy)

e:'F. Grens en P. vd, Steèn
heel goed door

tl net uitzonalering van:

00
18.,[5.

Gulpen, M. tle Klerck, , B. l,Ísaeal,
burg, M. Visser., H. Vrealeman,

2? nov , l-9,00,

o I,ENS , A2.: J. Bektaz , ,8.. Bruyn, A, Coban, Í,I. v. Diemen, G.

:É. NiaJrat,, S. Nisdncioglu, B. Rienen; P. Smooren
, Leld.er: w. Hevnen.

ó lnws ct: zonaer n. Heidriks'''
o IÈwS-.CZ: àónder.R. Íd." I'terkt ( zie C3) en.rnet M. Gokfàya '

o LENS c3: zónder I'1. Gokkaya(zie C2) en net R. vd. Merkt
o LENS Fl- i net K. vereecken en M. Voist.

AIGEI(nIiR;'Àf ,.,i"trrr 't !' t 't '

i;1)Spëlers - dte' voor, 9.00 uur,noeteir verzamelén nogen'bij tvijÍelachtig veer vatraf B.OO ur:r.
naar LENS.be1leil tel-: 3661311+. (nérgens anders heen) of het voetballen doorgs&t of niet.
Is het afgekeurd kijk dan biJ het schaduvprogramía Ín deze LENSrevue.

2) Spelers Ài.i pa" na 9.00 uur hoeven te verzamefen nogen niet naar LENS treIlen. Deze spe-
. .,-lers zette-n d.e TY qrl 

"tr 
via Haaghsche Courant TV (on. d.e t ? rninirten ) of beter nog via

Lo\atext- pagina 602 kan Je.de afkeuringen ziejr..Stàat er. dat tte IQ{VB afdeling Den Hda§

.is a?gekèt,]|à aan gaErl de vedstriJcten vàn A2 1/r'f5 oi"t aoor, KiJk dan biJ het scha-
'., duwprogràma in deze LENSrevue. Sons ziJn er'net als afgelopen zaterdag sl-echts enkele
' ved strij den' afgei<eurd. , De spe3-ers van A2 t/n F! kiJken dan of hun vedstriJtt ls afge-
. keurd àoor bij het thuisspelende eIftal te kiJken. BiJv. voor de vedstriJd IAS A1 -
, LENS A2 kiJk Je biJ- RAS AL. Staat tleze verraeld op de TV d.an is de wettstriJtl àfgekeurd.

De spelers van D1 t/m F5.Dogen in dit geval Íel- naar LENS bellen vant d.eze teelas rrorden bi,
incidentè1e afkeuringen iriet velnel-d. Bij incitlentele afkeuringen vervachten wij de speler.
natuurliJk vel op LENS op d.è verzs.D.ett iJ tl ]ran ate vedstriJà. De leiclers 'gaeni den r,,at net
Jullie t"ainen. Neen altijd voetbalschoenen, spoftschoenen, een trainingsps.k en Je sport-
tenue Eee.

A-ls zèteldèg aI Let vpetbeLlerl .is _afgeker:rd gaan d.e trainingeu
op4q.mes van de bal is rond ziJn. HiJ verríachten echter wel dat
van .pnze, LENS-Jeugd .biJ .aanlrezig zulLen iziJn.

rqiji . .riír.'. .r t,. t..r!

S chadu'$rproRratma

u.iet d.oor. Ondat dan de
er eón hoop toeschouvers

Geen training op

op onagistaenàe data verval]en de trainingen: . -

Donderdag 19 november: de keeperstraining voor de keepers vall AL|BL, D2, D3, Dl+ en 81.
VriJdaA 20 november

, Ma.analag 2J november
,':1

_ I i-:ir n .:,

. ...., , t-. ,

I

i voor de A-. B- en D-selektie
: vooi' de A-B- en E-selelrlie i.v.m. wedstrlJden alinede de training'voor 

E3 t/a Ij6.

-9-

,!



Extra traininc A-B-C-.ieusd

Op vriJtiag 20 noveEber verwechten ve de spel-els van C2 en C3 voor een extre tralning op '

LENS ven 1B.OO t/n 1-9.00 uur. Wel- allemaa} komen hoor. Misschjen is Piet iets ]ater E88r
heus hij kont echt. BliJven vachten dus. Een veek later, 27 november ziJh ale spelers v&n

A2 en Bà lreer ean tle beurt.

Looptraining
Iedere dinsd.ag is er looptraining voor de spelers v8n de C- en D-selektie. Doe dit veL
serieus hoor'jongens. Het is echt heef belangrijh. lle vervachten de C-klassers om 17.30
uur ongekleeal op het Yetd' De D-klassers Lossen iulIie oln 18.00 uur af'

Ziekenboeg

Vorige week schreven rre nog dat Rutger Hendriks (ven ons CL) regel-tns,tig in tie Haagse Jeugd
sleeLt, Ilelaes speelt hÍJ de konentle veken heLenaal niet meer in verbs.nd net groeiprobl-e-
nen. Dit is heel vervefend voor nutger oudat voètballen ziJn lust en ziJn LeYen is. Toch
goed. rust houd.en hoor vant d,at is biJ clit soorí blessures echt.nodÍg.'

De bal is rond

Einde}iJk-is hèt aan zoÍer. Er is heel vant afgeoefend op het vier tegen.vier, de sboot-
out, de penÀItys en de quiz. Of het volaloénèe is za1 a.'s' vriJdag t/m zond.eg rooeten
UiJken. De LENScorner zaL er in ietler geval perfect uitzien (raet dank aan Dinie End.J.lch'
Albert Uiltenburg, Marian val. Donclc, Inge Id. Berg en Marian Houtnan ) aIs I,ENS zich biJ
Eonde van onze yoorzitter (Kees vd. Wil-k) zel presenteren op d.e viiJddgavonal. Iédereèn zaf
best ïet zenuwachtig ziJn nant presteren voor het oog van de camerars is best wel- noei-
liJk, Jongens zet Je beste LENSbeentJe voor en sat er ook g8'at gebeuren gedraag Je spoï-
tief. Heel veel- p;.eziel en ve verwachten a.s. donderdag, 3-p november on l-T.15 uur op Í,ENS:

M. vd. Berg, D. JongeJan en B. Ol-sthoorn van A1, M. Alting, J. v. Diemen en T. HeiDs'van I

81, R. Herrewijn, R. Korfr0.&ker en R. Nia.nat van Cl, J. Eop' D. Koegler, R. Kreuler, M. Lut
ke Schipholt van Dl alsnede d.e leiders: A. vd. Donck, F. v. Diik en G' Steen*iJk.

Supporters

Pupi] van d.e rreek

De enige Jeugdspe.I-er die niet nee ken naar de ba]- 1s rontl is Aniel Ra,Ehiet. De keeper van
D2 is inmers de pupil- van de lreek biJ d.e veèstriJd LENS 1 - Verburch L. Aniel- nu niet
ziek zijn of de wedstriJd ef lateu keuren. 1íe ver$achten le on 12.\, uur op LENS. NÈ af- .

J-oop even op de foto net je favorite speler (Patrlck zit je haer goed??) Een fiJne middagt':

SinterkLaas feest
Op vriJd&gavond.27 novenber verwacb.ten rre ,all-e spelers van I'1 t/n I'5 in ons .kl-ubgebouH.
Sinterklaas komt i-nmers net enkele zuarte pieten. Wie til dat nissen??? Nienand natuur-
liJk vaÍrt de Sint neemt voor iedereen iets mee. De spelers gaan near ws.terl-oo en de ouders
ziJn ve]-kom in ons klubgebouw. (!e bar is open. ) NatuurliJk yelvs.chten ve dat alle F-klas-
sers de kleurp1aat neenenen voor Sinterklaas dus netjes inkleuren. De leitiers moeten nu
echt d.e stukJes inLeveren n.b.t. aIle speLertjes. Be1 desnooals de ouders even op voor en-
kele positieve opnerkingen. Zaterdag moet al"Ids bi.nnen zijn.

-L0-

',i

NdtuurliJk lreruachten siJ zoveeL EogetiJk supporters van IJIIIS in het origi.nele LENSshirt r

op de tribunes te Niewregein. 0p vriJttag en zateralag beginnen de opnames om p.00 uur en
dËze lopen achterelkaar Àoor t/n t L8.00 uur. Iederèen moet zelf voor het vervoer zorgen-.
Maàk zoveel- trogelijk afspreken net eLkaai. Moet je naar school (vrijdag) of 'moet Je voetl
bell-en ga dan op de zondeg naar Nieuwegein. Of, d.e bus gaat t'etèn tre nu nog niet. Te veínig
aanrneldingen nog op dit Eonent. Woensdag beslissen we. Geen bus del net.eigen vervóer.

.We verzamelen in ieder geval on 7.30 uur op LENS. 0p deze finaleda.g qag de l,ENssupporter'toch echt niet ontbreken om onae aleelnen€rs ban te noedigen. Maak spandoekèn (niet te
groot) en doe je LENSshirt aan. On t 15.00 uur is d.e prii suitreiking: Het adres vaar de
opnaÀes worden genaakt is: '

Nationaal- Sadnintoncentrun
Blokhoeve l-,
Nieuwegein. ;i



r,Ery§'A1
laakkvartier 81

UITSLAGEN JEUGD:

GONA 32 ,

WC C1
IENS C2
WC D].
Quick D3

I'C Llsse A1
J,ENS 81
IENS 82
IENS . CI .,

wc c2
],TNS D].
IENS D3

Duno D2
- ADO F]. ,," ,

.,r.Monster F1
RiJsr,riJk I'2

, - i,ENS DL

-'LENS T].
- LEIYS . I'2
- LEX'IS T'3

, - I,ENS FII
- LENS F5

: 2-3
11-0

ti_3
"\-z
0-l+

. t-L
-L-4

ScFeveirlagen F2
Duind.orp SV lJ

1r.-1
, 0-6

\-)+
2-'
5-3
0-15

vlat kunnen spelers/ouders toch onred.eliJk rea.geren als bet voetballen efgkeurd is. Dit
bleek afgelopen zaterdag ook veer. ALs de ne.esten nog Líggen te slepea daà'keurt tie con=
sul oir 7.00 uur ts morgens d.e veLden. Deze waren aaterclagnorgen (ve]d 2 en 3) echt onbe-,
speeltaar. 0m 7.30 uur is er tlan ovéileg tussen d.e Jeirgdkornnissie en'de.coDsul. WiJ
proberen dàir zóveel, hogeliJk te l-aten yoetballen in goed overleg met onze consul-. Mis-
schien is.eneen.he1.ft goed van, veJ-d 2 of 3 (vpor E- en tr'-vedstriJ tten ) of kunuen re a.}s
veld l erg goed is Dog iets extrars op veltl 1.Iaten spelen, Zaterdag.Ías dit s,I1enaa1
echt niet noge1iJk. Afkeurèn ie.dan noodiatètilX noe vervetend *iJ én JuJ.lie tiat ook vin-
den. We hopen det jull-ie nu iets meer begrijpen van hoe het afkeu-ringsbeLeitl eraan toe-
gaat. Natuurlijk is het alternatieYe prograJ[rbe nind.er interessant naer er werd vI iloor
al-le teams tlie afgkeurd naren onderling getrand. DsarbiJ misten wiJ tocb nogal vat s?elers
Dat vinden wiJ Jenrmer. Kijk goed biJ de kopy Afgkeural of niet eu het schaduwprogierma.
0p LENS. Írordt., er iimeIs. aftiJd vst ged.e.aJ}. Kom d* ":I: ll 

. .,,. 
.r,, ,,

_t.
Na,rnens spelers' en,begeleitling, nil- i-k als eerste onze ,,vastet' grensrechter Jan I'erhers van
harte beterschap en een . vooïspoed.ig hersteL toe$ensen, na d.e tóch veI plotselinge zieken-
huisopname.' Jan we hopen Je weer spoealig Langs 'd.e l-ijn te .ii.en hobbelen, sterkte, we . .
houden Je op de hoogte!
Een sterke o!ëningsfase tan,LENS, resulteerde aI na l-5 nin. spelen in een d.oelpunt, die,
biJ een corner snoeihard ingerold verd. aloor Michel L-0 (te1Ien we gevoonl). Na ongeveer
een half uur spelen stond het inBiddel-s 3-0, sorryt, hatl het innialdels iroeten staan,
Met 1euïe aanvèIlen, Det vat ninder gelulkige afrondingen en zeker een ,,beetJert pech, Il-ee;
de sta.nd tot de rust 1-0. :':

f ,C. ï,isse, weer een ploèg óm niet rvan te hoeven verliezen, kva,m vlàk na rust veei op gè-
llJke hoogte en van buitenspel'was echt geen sprake 1-1 Aus. :lle zaten tin een heel kLein '
voetbaldelletJ e, vaèr d.e lbloenenJ ongensfl ook dankbaar gebruik van maakten en tle score
niÈar l--2 tild.en. I\ÍowÍeD tlan Eaar wet.onhoog; en:da&r kwan die daa, de Ja, hiJ had het ioe-
ten zijn, naar pech enz., enz:, en lisse LÍep onverdiend. }r'eer veraler uit nsar 1-3. Mèt
tÍen moesteu 'wg proberen de'Iaat,ste tleu minuten nog rat vuur{erk.te laten zien.
Hinston, zeer boos;. bacl zich even.l-aten gaan, en keek betreurentl tegen een roderrbi;na ".
olanje kaart a.en. Met nog enkele minuten te gaèn, toch nog loon naar rerke{r, de'2-3 en de
aansluittreffer. Iilet .een aIIes of niets in de allerlaatste loinuut.sérd het'heLaas niets
dus, ea stond.en we uet lege haaden vandaag, terwiJl ve zeker Eeer verdiend. hadden, uit-
huilen en opnieuw beglnnen.
IIoe vonden tle, enkele overenthouisaste ouderE eÍgenliJk de wedstriJd zo van langs d.e liJn,
l-euke pot hé. Een vedstriJd vol- emotie, naar ik heb vernouen zovel bi4rien al.s buiten de
$Ítte liJnen. Binnen de vltte liJnen, word.t er hqrtl gewerkt ssn scJ fbeheersing,. totaaL- '

gebruik en- ,,Bekkie. ti+ghj, t,egeh de.scheidsrr. (heeft n.1. altiJ,at getiJkt )., Ik kaB LiJ
overigens best rÍel vat reacties voorstel-Ien in een wedstriJè vaar het all-emaa-L zo tegen .
zit. De reacties diè de spelers eD de scheid.srechter tot zich horen konen, leinvloeaten.hetspe1eubetf1uit8ed.ragva.nd'eberenbinnende1iJnen.
Dus ook voor u, een natte spons, of, neeu ]iever ma€r een baktie koffie op niJn rekening.

Hans Boret.

Gona 82 .- LENS 32 ( l+-3

In het begin van de ïedstriJd.ging bet geltJk op. ShauÍl kree6 een_ gioede pass ve.n Pllfsie .,

en hiJ ging a1leen op het gbsl- af. HiJ speelde'ile keeper vóorbiJ maar schoot tegen de bo-
venka.nt Yen ale Lat en d.e bal- gÍng helaas over. Entele ninuten daa"na kïeeg Gona d.e ka^ns
eo benutte die: het vera (t-0). Na de aflrap krggèn de ieid.e eLftallen veàl.kanse!'.
Patrice kreeg <Ie ba1 en gaf d.ie voor en Mon;j-E sóhoot tle bal nooí in het gosJ. (f-f). fn
de l-aatste 2 minuten verr de eèrstè heLft scoorcle Gona (2=1'). In d.e'rusL kr"gen r".r.o
Willen Bl-om nog rra,t instructÍes.

-1L-
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We,begonnen net de tveed.e helft l[et 100S ÍDzet. Toeu de tveede helft begonnen was gingen
Patilce en Abid met ze tveeën alIeen op het goal af en Patrice scborae (z-a). Toen Gona-
d.e aftrap harl 6enónen scoorde Gona Eeteen, het stond u (3-2). I,le varen ïeer begonnen ei1

Pursíe gaf opnieu'w een goede voorzet aan Monairo en deze scoord.e (:-l), we begoniren.aan de
laatste tien ninuteu én LENS had het een beetJe opgegeven. Det bLeek ook want Gona scoorde
([-3). \{e hebben he1àes verforen néar het was toch één vaD de beste }ÍedstriJden die ve
gespeeld hadden. Zonde Jongens naar voLgend.e keer beter.

Jacky en Monaiu.

Quick - LENS D)+: UitÈ1as: l--)+

Het nooiste $at je a1s leider ksn overkoxnen. is het halen met Jouv Jongens van 6 'punten
uit 3 $edstriJden; het overkwau ale Ieièef ve.n dit elfbal zodat hiJ uu al- de tijnaan heeft
van: "2 punten ToontJet'. over tte ïedstrijd kan ik kort zijn: EEN WXBELDPAITIJ ! ! !-

Zo zíe )à Jongelui aL6 je sauenspeel-d. en ied.ereen doet zth best alan kon je Ër weL; oaar
pas op niet iealere tegenstander laat zich zo $akkeliJk van het vel,d. speLen.
De spelers van de E bedankt voor tle hulp en Gerard Tieze voor het Tervoer! !.

Cees.

LENS E, - Quick ELo ( afiekeïrd
Jongens hel-aas was de vedstriJal afgekeurtl en dus gingen ve treinen. Hefaas varen ve er
niet aLLelraaL (naar ik we.s niet ontevreden. (volgende keer aIlemaal aanwezig).
He gingen eerst near een vel-d na&r dit vas niet te doen dus gingen lle naar de zaal, Daar
gingen JulJ-ie l+ tegen )+ spelen en het was Leuk oÍr te zieu hoe juUie speeld.en. De ïed.-
strittJeÀ gingen goed tegen elkaar op. Jongens vanaf HXDEN altiJd GyBschoepen (ook tiJdens
d.e trainlngen) meenenen zod.at ve in de zaal- ook op schoeuen kunnen spelen. Zaterdag veer
op het vel-tl en na'ali er een l-euke wedstriJd (overspelen) van.

: Jul-lie l-eitler Melis Kipp.

Verslagen van vorise ffeek (T -1a-92
LENS E2 : BAS X2: l--B

loor afwezigbeíd. van MèIis Kipp moest d.e ondergetekentle voor Melis inval]-en, en dat héefÈ
hij .geweten ook. In d.e eerste helft speeld.en Ju11ie zeer goed voetbal maar we kwe.m.en toch ,
met tïee nul achter te staan.
Eni toch kwan in de t$eed.e heLfb RAS pas goed. opzetten. A1 geliJk verd. er aloor nAS weer. §e-gcoord, Toen kvsfi er biJ ons.een beetjërd.e klad erin te zitten.'Er wertl niet goed neer
samengespeeld. .Soneigen liepen een beetje in Ïret rohd en kLeine foutJes bij Ricarato bij
het uitshoppen van tle bal. Daard.oor kón RAS uítlope! tot, 8-0, de eer verd biJ ons toch
nog gered. in d.e l-aatste uiuuut van dè r'edstriJd,. , r
Volge.nale week tegen Quick gaan He er veer hard. tegen aan en dan lrinnen wij eeer. '

t I 
Rinus. 

:

Í,ENS E6 - V,V.P. E2: U-O

Jongens veer. eeà lekkere wedstriJd., d.ie ve vínnentl afsloten, net 3 goà1s van Jan en l van
onur. De nul werd ïeer gehouden tloor'Bink en onze verschrikkeliJ ke keeper Dragan.
JuIIíé hebben allenaal goèd. gevoétba1d, a1leen noeten Jullie neer naar ale leiders luiste-
ren. Wordt verrolgd, hó! ! !

t
Henk + AnÍinah

P. s. kom óok treinen!!!
fs-Gravenzande F1 - LENS tr'L: 0-6

Vorige keer een compleet tea& en afgekeuxd. Deze keer goedgekeurd naar zond.er Kevin(gips)
en Michael- V..(Aneritis). Iu het begin raren de teams aan elka€.r gevaaBd. Na L0 minuten
kvà[ de baI voor de voeten van Stephen, die netten uithaalde O-1. Na een schot op de krui-
sing van t s-Gravenzantle bouHde LENS een prachtige aanval op vaaruit Michael 0-2 scoorde.
fn de 2e hèlft een vrljei trap voor LENS, Coct (trier) kreeg einde3-ijk zijn doelpunt O-3,

va.8.rlijke aanval van I s-Gravenzand.e, Mauríce kreeg d.e baI vooï ziJn voet en net een nooie
boog verd.ween de ba1 achter de keeper 0-r, Vlak vàor tiJd. pikte 3àrt op aangeven var
Michael- ook ziJn ttoel-punt mee 0-6. Prine gespeeld. Jongens,

?eter .
-12-
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Deze veek J.aat uÈ rètlakt ie rtverstekrr gaan
daar riiJ neereistlen met de LENS-bus naar''i de opirames van "DE BAL Is ROND".

Deze revue sto,at dar ook grotendeels in he'r,
tek'en van alit slektake]
Vermeld.ensvoa.rd. is det de veld lichten deze
week gericht zu}len worden, zodst er ge-
richt getraind kan vorden - gericht op resul-
taaL .
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HPIL VÀr{ IB I{EK.
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Aniel (keeper. van D3) r,as de pupi1 van de veek
en hiJ zag een prirna en spannenale vetlstriJd.
lIiJ betlankt hierbiJ iedereen voor een gezelli
dag. Zoèls een goetl keeper betaant heeft hiJ
natuurliJk als ziJn sterspeler gekozen Patrick
Pui ster.
Trots poseren ze hier (de een wat mod.tleriger
dan de ander) voor tle ca.nere.

De foto werd na.tuurliJk weer'beschikbaar gestelal d.oor.

lreqqis (2) I?
Alhoevel het niet miJn bedoeling is uekeliJks te: b1i;ven reagereí op het LENó ? - jóuri
naa1, dvingt de siJze !r8.Èrop ale aarvoerder va.n dtt team een o.antal Ëtelfingen verkon-,
aligt tot een korte reactie. Cïote Lroorden aLs rrthuisfluiterstt , nepécheÍdsreehterstt , ', ' 'rrnepfluitersrr en tr(Iiscriminat ie'r van de voetball-er in de.Lagere klassàn. duiden op'een',
oversp8nnen reactie op een verforen vetlstriJ den, natlírliJk de sculd van'eën thuÍsf1ui-
ter en tle KNVB I
0f de KNVB er verantvoortleLiJ k voor is ttat geeí hond zich Deer waagt om ,'gezeJ.l.íg,, een
wedstrÍJdJe in d.e reserve )+e klasse HVB (een "dieurigt', nivear:, veet Je vel-), te fluitenl
of de lfl{vB er verantvoordefiJ k voor is da-t spelers, voifesseri. kereLs ioctL, 

"li,"t 
niut .'

kunnen beheersen en hun onvermogen verbael op de scheidsrechter afreageren!
Nee, aanvoerder, Je slaat de plank mis. of Je accepteèrt de scheidsrechter zoals hij is,
inclusief Z'iJn ingetviJ feld vele tekortkomingen óf 3e noet overvegen een andere sport,
naar dan een zonder, scheitlsrechters , te ki.ezen.
NetuurLiJk heeft iedereen recht van spreken, helaas is daar in dit geva3- verkeerd gebruik
van Eemaekt.

. carard v/d KIeiJ.
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fn antvoord. op het LEI'IS ? .iournaaJ- van afgelonen week!
rk-vind hót ontzettend J amrner (en ttàn tlruk ik miJ nog positier uÍt) aatl'een .,,aanvoerder,,zulk soort tlingen tlurft te schriJven over cLubscheidÀrécnteis. ,; ,. , ï rr
Ten eerste heeft hii zelf aleze verkorte cursus voor cl-ubscheid.srechters, ,niet .gevolgd enveet du§'niet vearover hij prÈ.at en dat is zonde wq.!t Je r.eert hier toch.eeht vat vèn.vertter tnoet ondersetekendà ien het r,ms i:rà"r.à.r r"eiiliài-à"ï-iil"à"""ï#"";; il;;ziJ{ec1ubscheidsrechterve1e1keweekkanvoeibauen.
rk snap best dat er ïst l'inder- goede tussen'ropen, naal dat heb je in het beta,ld.e voet-bal toch ook. En vues noíGEiíïjïïrs Jurlie tiruis spelen zat he[ toch oox wel eens Be-beuren dat er door Ju11ie eigen scheid.srechter voor Éultenspèl rÍordt gefloten, terwiJJ..tiit niet terecht is.
Korton: zul-k soort stukjes behoreD niet door een

een vedstrijd. geschreven te voraen, als Jlaat gan het.LENS I Journaal een weekJe v

'r.. -i. r- J' '-'' i i' t " ) .;

aanvoerd.er van f,ENS in z iJn Yersleg orer
e echt niks zinnigs te schriJven hebt
oorbij gean. a .-,1r,' , -*''Martín neui'eil1 -'

Vcrn Het Bes[uur
OFT'TCIEEI 

':
Wi.i zi ns l-idnaatschap :
1935 I.H. ManteL vorAt.NS.
Afvoeren a1s 1Íd:
2878 r. Ekren ,

Joop en Tinl HeiJnenË faten ons veten da,t het op 28 november pr"ai"" l+O laar gel-eden
weliJk trad.eri. Nanens getreel IiEÍS van haite gefeliciteerà., .
ering ,' , ""

{ is alat zij in het hu
'{i
2 Alsemene Ledenver gad

De 
- 
vergaalering zal gehouden wortlen op naantlag 28 dece[ber a.s. Houdt u d.eze avond. d.usvriJ. VoLgende Íreek za1 d.e agend.et gópubiiceÈra vàrdeà.

- Hier bij'bedankt ik het bestuur, .Jeugd.komissie, A1, zondegseLektÍe l=A_3_, Barconmls_
-sie en andere lENSers voor de veren bloemstui<Jren, kaarten én. bezoek t iJ d.e!s ni.Jn ver-btiJf in het ziekenhuis. neet ttit nij toed.r+Y aru t5vLu' 

Jan rraners.

Het afgelopen weekend rerden de opnames voor bet rv prograona,rDe bal is ron6,r , .gemaakt.
zoal-s bekend l,as riENS tlaarvoor uilgenodigd. en we ziJn d&ar biJzonder trots op.'lËtts ueert"zich van haar beste kant leten zien en zÀ1 binnenkort op de vàderlanase Í.v.-viror ;.;----milj oenenpubliek te besonderen ziJn. : .. . ,. 

".Het Bestuur heeft grote vaarderini voo! een ieder atie meegererkt rreert, oh'aií ott..a.ri/tot een klinkenti succes te maken. Ila.:nens hee] IENS bedanÏàu we uil oeze 
-àe-',i;u;Íi";;;;"".

begeleiders èn natuurliJk de sperers (acteurs) rroor het perfecte .ru"1oopirit t;";à;;-"'besl-ist niet eenrroudige klus' Dat het goed gaat met LENS bewiJst ook vei het enthousiès-me vet Langzean a,ar zeker loskomt voor d.e è]ub van 1OO.
Het aantal Leden sroeit gestaag, en d.aar ,:.3n' 

"e àotii j ,"". . i" t et *ï"n!'rL r,sNS 
'is,

Ï:1"ï::r;;:"1"i3Íiïl;"1'. dit een succes riàrdt? Het gaàt ru"ii"t-À" e""à;'rànt ií'i"t"a"
De eerste leden ( Ínrnidder: 

_zii1-we bijna op de her-ft ) van'de.'cIub vL roo, weraen afgelo-
*:-r::tg^5i-d:-:!"i:ï"9striJd tesen verburch,.setrakteerd op een btàuv_uitte paraplu.unze sponsorman John v/d, Lubbe ver.llelkortle ileze Éensen biJ ae inga;g en fluisteràe eËn 

,ieder-toe, dat hiJ op va,t regen hoopte, .', . . . , ! . I .,Nou die wens glng in vervulr-ing en d.e br-au*-vitte paiaitu's zorgden roo, uu, perfecte am-biance' Met de 3-0 overvinninB op tte synpathieke Poel-dilkers bLeef LENS nog altiJal onge-slagen. ook tlat heefr ns.tuurliJk een positi.re uitverkiig op irlt.rcrls- e"ià;";;:-"-, 
-,"--
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He hopen vurig op een 6oed. vervolg. Met name de lreèstriid. tegen W"C a-s. Zontlai iÀ vari
groot be]a.ng. Mogen ve rekenen op een volLe bak eià tlè steun van een ieder íet een blauv-
vit hart ndi of zontler paraplu? . ' ' :

De algenene ledenvergederj.ng van dÍt Jaar Íà vastgestèJ-d'op I!ÍAANDAG 28 decenber a.s.'Notee
aat Íi uv agend.a. U ieest aaar tinneniort neer over.
Met Ab Hop!ènbrouver gaat het gelu}(ki8 aL vat beter eri afgejlopen Zondag vas hiJ geJ-uleig
zelfs in st€.a.t even een bezoek te lrengen aèn LENS. Ilarttstiklte fIJn Abt Nog neer l,EliSers
bevinalen zich in de lappenmand. o.a. Theo Hóefnage1, trainer v8,n tle E-tJes. lfe $ensen .

hen al-len, n€íens geheèl LENS een voorspoedig herstel en beterschap toe. '' .

ïet Bestuur.

€ -f ) Ero foq ta
De "spion" voor d.eze lÍe(lstrud. vas deze keer Piet van Gils' vooral biJ de Jeugd zeer be-
roemd (berucht) om ziJn subliere, pittlge trainingen, waarbiJ ook plaats is vooi een
geintje. IiiJ zag, s
Piet bedankt voor j

., '' -.'.1 ':
LENS, -' Verbu'rch 3-0

De ïeergoden uaren ons deze EÍddag niet gunstig gezind vant een paar ninuten voor tle netl-
striJd begon het te regenen waartloor de condÍtie va,n het terrein er niet trstsri op veral.
Voor niJ persoonliJk uas er voor de vetlstriJtl toch een fichtpuntJe w&nt tot Eijn verbe-
zLng zag ik Ap Ëoppenbrouwers - veliswaar in een rol,stoel, 9 qeken na ziJn ongevel veer
in levenale liJve bU T.ENS ( sterkte Ap).
LENS begon neteen biJ het eerste fluitsignaal net aan aanvalsoffensief tlat echter gedn
doelpunten opLeverde. lla t 30 Einuten maakte Marce] Zaalberg na eerst tegen een boeki.ng

-te zÍJn aangelopen Eet een kopbal 1-O voor LENS. ,, :
ï,ENS bIèef d.oordru.kken $aa.rdoor Verburch naar zelden tot aanvall-en kva.m, een paar xainuten

(voor het rustsignaaL naakte Bícardo Tettero &et een schitterende knal. 2-0, en Det deze
- stantl Eing men rusten.
Na d.e rust ]Íerd het aanv8 lsoffenslef vooitgezet det slechts, net één doelpunt "van Peter
Klornp verd Ëeloond. 'saartloor tle eind.stand 3-0 íefd. beieikt.
Ik vil tot slot een groot compliment maken aan ale spelers en (be)-€eLeid.ing van beid.e par-
tiJen die ondanks de z'ware veld/en weergomstand.ilgbedën voor een aantrekkelijké (engel-se)-
wetlstrijd zorgd.ën. LENS, zondag tegen WC reer zorn inzet. Der bl-iJven JuÏIie 'ongeslagen
(veet succes ). "i'

Piet van C:irf s . .

chreef en reraleeLde ale punten voor d.e zo fel begeerde. trofe9.. -
oriv bijdrage. .l- . . r-* 1 "-,;'-

r i tle Bé'laètle 'l '; '- ''i '" j :i ' l
-'t- "-t ' :':' -- \

BiJna 50 r

-í

Na ale wedstriJd tegeÍl Verburch ben ik 'enorm' positie? over dé toekomst van'onze club.
Hèt eeréte elftàL,speelt elke veek éen priEa potJe voetbal en de sfèer in 0e veienigin8
is uitstekend.. Ih noet eërLiJk Éekennen, tlat ik Íorig seizoen sons ging kiJken.on de Jon-
Eens niet in de steek te laten.
In d.ie vierdej klàsse was eghter qua voetbal'weinig te genieten. Nu eieuiet'ik van goed. speJ-
en van een'inzet dié hart-verrÍarmend is. Mét'aídere woord.en: ik kom er afs voetlaLl-ief-
hebber goéd afl Het is bégrlJpeliJk dat nièuÍe 1è elftaI-speleïs als Brian, Peter en Rica,
do in dit te€.n prestaties neerzetten. Zorn groep.vangt ie. op,en geeft Je-het notlige.'-
zeLfvèrtrouuén'. "De club van 100r' 1s ook goed.,bezi6 en groeit gestadig, als zun.ïe nog
té'ver ven de LcIO leden vervilldercl. Ik ben vdl- content net het résu.Ltaat na-één, uàrind
actie , maar ve inoetëii verd.er I

I

ffi*ffiE
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rrDe clubl-ed.eu ven 100!r kriJgen een LEIYS-parBpIu vaar u even url nearn..of herkeunÍngsteken
op noet aarbrengen. Ik had. er zontlag J.L. nog niet geíoej'voor iedèieenr roaar een tlreed.e ,.

zending volgt, U" yorat Biet vergetenl t- '. .,' i ,. . -;i""' r .' ''.,..( ," .r* àji,
Zontla6 ten Ík razentl benieuwtl. naar de nedstriJd. tegen aiJn oude llefde V.U.C.- Ik'lees in ' '
de H.C. det VUC barst ven het zelfvertrourren. Dat ËoEt goeai ui!, LB{S ook. Ik \oop op een
overwinning van LEI{S, aI verblnd ík er een t}Íeed.e vena aan: prornotie voor l,tr S en,VIJC.
Steul ons Zondag en steun rrDe cLub vsn 1Ö0rt? Zontlag J.1. benerkte, ik, hoe zrak d.e geluicls-
installatie 1s3 op de trÍbune hoor Je bijna'niets. '0hze volgend.e veus I

Uw sponsor-contaktnaÍr
John vaD der Lubbe.

GIí@ Hommissia
en. telefoon: S4S.S4.34

evonamc-nlc-n
Koàtaktpersoon: Hené y.d. StE

I

I

Verzoek vaD gint Nicolg,as I

Morgenevonrl 27 Eovenber kont SÍnt-
j.col8.as weer op LENS. He Eoesten vaD

hem nog net ned:rik doorgeven dat d.e kiD-
deren van de tr'-klasse van harte welko[ ziJn
ln rWaterloor (vanef L8.30 uur), naer dat de
ouderE tijd.ens het feestJe in de kantiue
tllenen te verblijven. Dit on het feest voor
tle k1etntJeB niet te.'rverstorenf Eet geroe-
zemoes, vea.rd.oor de Sint zich niet neer
verstaenbaar kan maken. Na,Iaens de Sint be-
danlrt voor Uw raedeverking!

Auto-kerst-rally
He hebben iD. goeè overleg tte datuD voor deze fantestische d.ag vèGtgesteld
op zondag 2J deceaber 1992. Op Aeze 't3e[ kerstalag is het,toch yeaÈ de
vraag hoe ve deze d.ag doorbrengen, dus vearon niet gezellig met LENS, ;
Middels een routeleschriJving zu.l-t u tloor eea'mooi stukJe }letterlanti
riJtletr, ret genoeg gelegeuheid oE. eveD uit tié auto te stappen oE.even
een vraag te beantvoord.en. Deze d.eg is.zeker ook geschikt on d.e kin-
d.eren uee te neuen, biJ vold.oeaAe deelna.ne is er voor ae kl-eintJes die.
niet fontluetn of gounetteD een specieal L.K,K.M. te bestelLeD (LH{S-
Kintler-Kelst-Menu ) , d.e kosten hiervan vorden nog oader vastgestetal.
A8Í-I0èIiIen voor de ra1-Iey is nogeliJk via het fo:muLier (aan tte bar verkriJgbaa.r). Kosten
5 20,- per persoon. Ínclusief het L.K.D. ( LtrX{S-Kerst-Diner ) rnet lr-iJr.aan tefel (geen
tafel-rdJn..,,, ), vabrbiJ een keuze genaakt rcoet, ïordeD uit gourmet of fondue, Sa.men met
het deelnane fortulier dient tleJr bet inschriJfbedrag ingeleveId te vorden!
\,liIt u wel meetloen det de auto-ralLey, naar kuht niet bliJven eten, d.an is d.eelnaae ook
nogeliJk voor gleciSts Í 2,50 per persoon! U kunt zÍch dqn op 2ï decerber rs-morgens
tussen 1l- en 11.30 uur aarueld.en óp ï,ENS,

fi
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5elS S€NIOR€N zondog
Uitslaseir van.het afAelopen week(end)
I,ENS 1
I{'.M.S.H r 2
LEIIS 3
Kranenburg l
Wippol"der 5'
TENS 6
LENS 7
LENS 8

3-0 "' ,
efgek. '

5-1 '' '

2-0
rl,

afgek.
&fgek..
afgek.

- Verlurch 1
-. I;ENS 2 i

- Gr. líit r 58 2
- LENS )+

- LENS 5.
' -"Toiregiao 9
- Cel-eritas B

-WYSI
Zon

1"0',30,uur..U.D.w.S. 2
l-L'.00 luur i,ENS, j'tr

-wc1 . to2g/r32
- LENS 2)^,-. r a ,ii l}g'1 1627r''-' NaardviJk 3 : l'. 3o'Íglr5\

: j'LENS._I . - 'lI ,..:': 
: . 3110/16l+ ,'-IENS5 

313\/568
- Adelaars 5 3233/622
- Spoorvijk 5 16\9
- De srel 6 3fi9/68!

v. Nn ori. scheidsrechte$
4.. SiJnke -*l

-í q*r-"érl

november
.00 uur IENS I

veld.
1

V

l-

l-
.W. - \,lesseIs ,

..,S
n.n.
vd.
n.n.
n. 11.

n.n.

J.

{
I
i
I

I

I
I

' 10:00 " iiu:r. WIK' \'
1-0.00 uur SEP 3-. l-1. 0O 'uur IENS 6
l-1.00 uur'LENS ?
L3.00 uur LENS B,

a1k

i:-,' .tflrt ..

ttt
rtt

3
2

èt7
* Í,ENS 3 BAÏDIENST!!!!!I!

i
."§ ,ï;ir

t

Ll-
Aenspreekpunt SEKo 29 novemler: An BergenhenegóuÈèn

.. ,.í l'." : -_

f.0 . Q0_.uur. ,LENS 1r' , - VoC Nederlaagserie Jan.Hop Bo

Zondag 6 d.ecenber ', .i

- Delfia 1 i

- vrij
': LENS 3 . .. ...

- Laaklivartier 7
- vriJ
- vriJ
- vriJ r r''" ''
- LENS B

i:,'i :,r.'r.':' : 1.#n'. r
. ,r.kaaL:,. . '-r'.;Í..

,lr.d'. i I, ii}"-"1l.'t-
w.c-i-' va4rsir ,' ',É'' -

- ' ,".t1' .-,-
1. -: ;:r:,i', - 1,'1

P. C. vd.;-WaI-in, -r.. .í
R.Wi. Uee'nf r'*i..'. i ' ír

. '*:. ' -. È,-\f .).il, id ii,'I ! r'
'-. n.n. t ï

," .-

'1't
:

1
$

;
ï2
11.

t!.oo uui

.00

.UU
uur
uur

.: -

10.00 uur

TXNS 1
I.ENS 2
Naald{ijk 3
I,ENS l+

LENS ,,' ,

LENS 6
LENS ?
De Ster 6

too6lSjz

3o\o/551+
vr.

t

32?o/68r-

Ding4eg B d.ecernber

19.3: uur II.r.s.v. - Í,ENS 2

0PSTELL.,INGEN: al-s vori8e veek
IENS 7: zontler M. Deurl-oo, S.V.P. kontakt rnet R; Keus.

AfqqbliJven:
;LENS

rEl'rs.
I,ENS
LENS

", J,rrls
'"iLi:us-

teI:

tel:
te]:
te] i
teI:

3 : :Jan Heins
L i rred v. Knijff
! : Wi3- Heij nen'
6 : Geiard DxivesteiJn
? :., René Keus
g .j i t\i:.,ga.tia

36fu6'B
3897a76
3l+61oBB
ot B91-t-?9}l3
3601,5l+L, b.
3988797, b.

i,

S.S. J. Pronk tel:'3522aO6 '. ' .

e. e. N , Hafdi teL: 3)+787116

BiJ problemen: Kontakt persoon Ben Osse, t,à1: 3298353, ' vriJ d.agavond 19.00 toi 2'O.OO udÍ.

LÍGGING TERffE]NEN:
u. D. w. s.
wrr

E.X. NEIDERS C. Q. AANVOERDER:
S.V.P. Doelpuntennakels op a.chterkant veAstriJ dforEulier vernelden!!M!!!

6

I
I
I
I
I

I
!

I

Í

I
i

!
I
I

;

I

i
I

I

i

1

- Sportpark De Vliet, Soshuizerkad.e, Leiden, te]: 07L-310050 '
- Zuj.tterparh 2e gedeelte, teL: 3BB?L28 r.-,:
- Sportpa.rk Tanthof-Zuitl, Tanthofdreef 38, DeLft Wijk.23, tel: 01!-.

o-LJíOl-. I rr , .1



-LXNS.-3 - -Groen. -Wit t o en het -veeI. ]Ilo iere blauE t '.'t-'líti

i1

D!pr: de -rrei zéËr ,eiktié6rdige .afkeuring -van. het vefal van E.M.S;E, , Iraa,r OoÀ'i*"Ëàa-ur ftal-vast van plan was haar opnars voort te zetteD, krejen rre eindeliJk eens de gelegeheid on
een volledige redstriJd. van het zeer Jeugdige d.erde eLftal biJ te wonen,Ik kan U Eeteen verbellen, dat het E,iJ uitst ekend is beval]en. Dit e1ftal naakt ook d.eeLuit van d.e grote LENS-selektie en bestaat voor eer belangriJk deeluit eerste Jaa.rs senio-ren. Det de overgaig van ;èÉgd- near ' seniorenyoetbal niet echt eenvoud.lg js bLeek veLuit de K"empachtige stàrt in de conpetitíe. Dat heeft ook een aarrtal punten getost. DÍegeweraingsperiode liJkt nu definitief achter d.e rug en dankziJ een aanta] kJ.iDkend.e over-
winningen noet dit e1ftal, ond.er de bezielende leiding ven coech Jan Eeins, in staÉ.t lror-
tlen geacht nee te draaien in de top van de rang1iJ st, En wle {eet....,,...t?
LENS startte tegeri het hoog geklasseerde Groen-l{it'5S oyerdond.erend. Direkt nó het t e-ginsignaal kon een fli tsende rush van Jeffrey Da.meri nog ma.a.r ternauvernood. e.fgestopt
vord.en. Pal- daarna was het echter toch Iaak. nen herde schuiver van Rick Spaans. koÉ dekeeper niet goed. ververken ,en'Jeffrey nas er als aie kippen biJ on fraai 1-0 binnen teschÍeten. LENS bleef met goed voetbal, Groen-Hit onder grote dnrk houden en kreeg enkete
uitstekende nogeliJkheden de voorsprong uit te bouwen. Vooralsnog zonder resuLtaat.
Een ku8rtier voor rust bad Groen-Wit net een spaarzarne uitval lÍel succes,. Eet had da&rbi
wel- de hu-1,p van ale sctreialsrechter nodig. Een glijpartiJ tussen keeper Theo Massa en alespits van tle tegenpartiJ ve"d. bestreÍt met een penalty. onalanks de hevige en absoluut zin-loze protesten van Massa glng de baI op d.e stip en werA feilLoos ingeschoten. (Niet reer
doen Theo... ! probeer Je te concentreren op het voetbal in zorn situatiet).
IENS l-iet ziclr d.oor dit voorya.l geLutkig niet van de wiJs brengen en toonale karaktel, watvlak yoor d.e lauze beloonal verd. Goed voolbereidienrl werk. vàn Peter Goeaha.rt lrerd. rloorJeffrey DaEeri feilloos afgenaakt, 2-l_ Ruststand..'

j

Met de thee nog achteriE het keel8et ging ïed.e"ont Jeffrey iran d.e haa1. Met een fraaie ak-tie stelde hiJ Herman Bl-on in de geLegenheÍd 3_1 binnen ie schieten. Xn LB{S bleef gaen...
Met vlotte eonbinatiee verd Groen 1{1t van het kastje naar de rnr.rur gestuurd., vat niei a1-tiJd geïaardeerd werd tioor tle g8.sten, Na. d.e zoveeLste overtrerling Eocht LENS een vriJetrap nenen op zorn 20 neter van d.e goal, De prima spelenCle PatriËt BiJlsEa kogel-de tegen
de- keeper. De terugspringende ba1 klram r'oor àe voeten van Marco rmers, di.e d.aa.r zoals- bekentl wel_ raaal nee weet. h-1.
Dc nóg hatt LXNS er Seen Senoeg van en een kvartier voor tiJd vas het ?atrick Hitzert, dieeen prEchtige aktie uet succes vist af te ronAen. Mooie goà1 patrickl 5_L dus. Mooie- wedstriJd Jongens..'.1 Een aa.ntal speLers ziJn betluidend beter gaan voetbal-]en, d.at is d.eeerste constatering na deze 1'ed.striJd.. Men is tereitl te knoklen voor elkaar, dat is detveede positieve constatering.
xnkele spelers ziJE probleernloos inzetbaar in het t!Íeed.e. ook dat is lekler natuurliJk,hoevel daar toch geduld door opgebracht zer noetèn vord.en, Maar Hat geeft dat, ars ;é ineenderdee1fta1voetba1tvas.rrÍeechtvangenotenbebben8,fge1openZonda8.
nr is nou eeDI]laal- niet voor iedereen een hogepfs.ats beschikbaar. zoclra"hef even kan, ko[ik beslÍst weer kiJken naar dit elfta]..
Het blaurÍ-Yit is niet elIeen mooier, ma.ar ook veel beter dan het groen-vít o11 rngar eenzijstraat te noemen,

Frans va.n DiJk.

,j

7 OL-rfí-te.r<-..t IJ
IENS ?-; ournaal
Hèl&as Has het Heer eens efgekeurd.
volgende veek kriJgen we veer een zvare dobber nL. spoomijk 5 thuis. Onze al-lereerste
competitiewedstrij d was een zvaarbevocbten 3-3 uit tegen SpoorwiJk, Laten we dus zontlag
zonAag spits (schorsing) 2.punten gaarl pekken.
Succes !

René Keus.

-7 -
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Lcrngs c)e sporE@n vgn" de ZAA lc;c)c)er

Uitslagen van het afgelopen rreek (end
Bohelren 1 - LENS 1 ,

Vit. Del-ft 'í - LEN§ 2

aaterdàe 28 novembèr j 1[.NR/poule ^Echeltlsrgch gI

5=2..
.2-3

veld

ffi- f;:rr- i"':-ir 1'r-;"i

1tr30-uui fJ-Bizón r - rrNs 1
L2,00 uur ADo 2 - LENS 2

ZEterdag 5 decenber
LENS ]. - vriJ

, - Vit. Del-fb ? ; ,-

't 023/004',-'
1o6b/or2 "

J. van Zeederi
A.A. Kanters

L1.[, uur LENS 2

I,IGGING TERBEINEN:
DrJ-Bizon
Ano

Vri.l alas 27 .]..r-92

to36/ot2 J.H. de vriesr

l-

klasse zao.l scheidsrechter

- Sportpark Prín6es Irene, §chaapïeg, niJ srÍiJk te1: 39\2332,'
- Zulderpark, teL: 3887lr2?.

oPSTELLINGEN: vortlen door de t"ainer vastgestela.

redactie.

fn verband net ruinte gèbrek kómt -tret verslag van Zateralag 2 en bes,ujo].eis primeur in de
volgende LnNS-reYue.

ZRRL

VOOBRL

2L.l-5 uur LENS 2
22.00 uur LENS 3

linsdag 01.12.92
1P.00 uur Gymnova 6 - LENS 3

- l2insd.ag 08.12.92

- The Bonbers 4
- The Bonlers 6

20.30 uui IENS L
22.00 uur IENS 2
2L.L5 uur LENS 3

Ligging spglthall-en
Zuidhaghe.,
Loosduinen
DSVP

AANVOENDEBS:

-nAsL
- S\'-PTT 2
- tr'v Snoekie 6

],oosduiDen
l,oosduinen

Uoutrust f
Houtrust 1
Houtrust L

3298353.

B scheid.srechter
B scheiAsrechter

A, vd.. Ibuyk
P..A.M. Botnan
B scheidsrechter

. BlB
B2B

B2B DSVP Pijnacker B scheid.srechter

3A
nLB
n2B

- Melis StokeLaan 1201 r

- Groen van Prinsterenle,an 76
.- Sportlaan PiJnacker.

S.Y.P. UITSIAGIN DOONGEUEN AAX BEN OSSE TEL:

t l, Ií@ VAN HET JEUilDFRONT atge*iin Xonta,npeàoà:
Paul v.d. Steen, Chopinstraat 103,2551 SV DérfHaag téi.392.01.S4.

Bij geen gehoor: Arnold v.d. Donck, te|.397.65:32

lledstri.l dproeranna A-3-C-D-E eri- F JeuEdI ,
Afbel-Ien voor onderstaande 1'edstrijden alleen bij paul,,v.al.Steen (39?01_5\) .'.'
zo snef nogeliJk doch ui.terliJ} tle dag voor tle vedstri,Jat voor 19.00 uur, Bij geen
gehooi bellen nae.r ArnoLtl.vd. Donck (39'(6fi2). In uiterste nood nog op de'dag iè:_f
beU-en naar LENS (366131À) biJ iemend ven de j eugd.konnis sie. .:
Elftal datum aanvana tesenstander uit/thuis terreín/veld. 9€m. k.Irens

A2
B1

1l+ . 15
19.00
1\. 30
12.30

AI 28 nov
30 nov
28 nov
28 nov

Graveazand.e gV A1 uit
A3O/DenHaag B-J-andel-iJk
Velo A3 thuis
Vitesse Delft 81 thuis

Gen. Sportpark
thuis Yz

v3
v1

r2.L5(auto)
1B .00
13 .l+5
r-1.30

B

EventueeL afitrelden:biJ John Boerena, tel: 397?273.



DIr

B2
cl ,r

c2
c3
Dl- (

D2
D3

28 vov
28 nov
28 nov
28 nov
28 nov
28 nov
28 nov
28 nov
28 nov
28 ndv
28 aov
30 nov
28 nov
30 nov
28 nov
30 nov
28 nov
30 nov
27 nov
28 nov
2'l r.ov
28 ' nov
2'( nov'
28 nov '
27 no..r
28 nov
27 nov
28 nov

IL '30
10.30
11 'oo
9:30

10 .00
10.00
1!.00 .

13.00
9 .30
9. 30

11.30
17 .00
13 ,30
r_7 .00
r.r..30
1l ;00
13.30,;
17.00
19. oo
9'oo

19.00
11.00
19 .00 '

9.00
19.00
9.oo

19 ,00
11.30

uit
thuis
thuis
thui 6
uit ,

uit
uit
uit'
thuis
thuis
thui §

DSo 3'
Gravenzande Cl
GONA CI
Duinoorrl C3-(vr) ...

DWo D1 .

RVC Dl
Juventas DL
ffBS D5
DWO EI
Vredenburch E2
OSC El

v.[uy11sp.pók /Z,meer
v1 .- y3r
v3i

sp.park ÏJest/Z.tmeer
sp.park Pr. Irene
Vredenburchveg
DaaI en Sergselaan

v2.
Y2' .\2 ';

13.00(auto )

e.\, ,

10.30 ,

9.00 i

8.30 (auto )
r 9.00(euto )
13. 00 ( auto )

"12.00(auto)
9.00

" 9.00
r-1.0Ó ,

1q'' r5
13:00
]16,l+5
L1.00 .. .

t6.\5
13 .00
t6.b5 .

r-8.30
. 8.00(auto )
18.30

. 10.00 (auto )
18. 30
8.30 :

18'3o
B. r5 (auto )

18' 3o
10.30( auto )

E1
E2
E3

E\

x5

E6

F2

rl?

Fl+

I'

ExtIà training E-klassers (zie kopy ) " i -r

BTC E2 thuis ' V2t' '

Extra training E-klassers (zie kopy)
quick E9 thuÍs 1,tz

E(tra training E-klassers (zie kopy)
Toofan El- thuis : yZ i
Extre training E-klassers (zie kopy) ,t .i 

,
Sinterklaasfeest op LENS (zie kopy )
Concordia tr'1 uit Brasserskade /Delft

. Sinterklaa feest óp LEN§ (zie kopy )
CromvLiet Fl- uit RederiJkstraat
Sinterkleasfeest op I,ENS (zie fopi ) : "
VCS F3 uit Dedensvaertve6i '
Sintelklaas feest op LENS (zié kopy )
Laakkva.rtier F3 uit J.v. Seerstraat
Sinterklaesfeest op IENS (zie kopy)
UlrV F5 ' ,. uit : v. HoogenhouckLaan

.l'

F1

B]JZONDERHEDEN:

- aenwezig JeggdkorÍmi ssie: T.
- l-ees onderst8B,nde kgpy heef

- -,opstelliagen al_s bekend. net
"'o LENS A2 net J, Bektaz en S.
_ o LENS C3 uet X, vd.. Merlrb en

o LENS D3 Eet A. Beha}.

Schu;rrnan en P. val.
aaedachtig door ,

uitzond.ering van:

Nisancioglu ??? '

N, Tokt8misoglu ???

Steen -

SchadulrprograEmS

3iJ algehele afkeuring van het konpetitieprogra-." (d.us niet biJ incidentèIe afkeuringeu)
ve.Iken uiJ onalerstaa.trd programma ef:

Samenkónst LENS
12. 00
12.30
L2 .00
12. 30

9. l+5

11 .00
10. r.5

9. oo
12 .00
9.00

11. q0
r.3. 00

B.30
10. 30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uu?
ullr

IENS
IENS
IENS
IENS
I]ENS
tENS
I,ENS

10.30
12'30
r.0.30
r_2.30
9.\5

l-L. 00
8.b5
9. oo

12.00
9. 00

L1. 00
r-3. 00.
8. 30

10, 30

uur
uur
uur
utlI
uur
uur
uur
uur
uu?
ulllt
uur
uur :;

uur,
uur

Blauw Zvart AL - IENS A1
IENS A2 trainen
Blauv Zvart Bl- - LENS 81
LENS 82 trainen
LEI{S C1 trainen
LENS C2 en C3 trainen
Feyenoortl D1 - IrENS Di ( kunstgràs )

D2 trainen
D3 en D\ tralnen
EL en E2 trainen- -.
E3 en E5.traineD
El+ en E5 traiÍren
F1, F3 en FI trainen
tr'2 en Fl+ trainen

Lees ook de kopy Ítafgekeur§. of nietlr. (uit vorige LElls-revue I s) goed door en neem bij af-
keuring altijd nee: sporttenue, treiningspak, yoetbalschoenen en sportschoenen. Het
spreekt voor zich dat we a].le trainers, leid.ers en spelers verva.chten.
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Extra tra.ining A-3-C*leucd

Zoal-s af§esproken zoutlen rÍJ tot en net èinal novenber aloorgaan met d.eze extre trainingen
op de vriJttagavonè. Dit betekent alBt a.s. vriJalag 27 november tle laatste training is voor
dè speJ.ers van A2 en 32 van 18.00 t/m 19.00 uur. Ín februari start deze extra training
Heer efs tenuinÉte het veer een beetJe neeuerkt. De trairihg op tlinsdagavond van 19.00
t/E 2O.OO uur Saat natuurliik normaal door..

i . ..,.r..

Ook aleze tr'ainÍng op dè maandagavohd stopt eintl november. Dat betekent dat op 30 november
d€ §peferq van E3 t/n E6 de laatste erbra training bebben vatr L?.00 t/n 18.00 uur. In
februari start d.eze extre training ffeer al-s tenEinste het veer een beeJte Eeelrerkt. De

training op d.e woensdap.iddeg geat natuurliJk nornaaL door. !

nxtra trainíng E- en tr'-.1eusd

- -a'. :tooptraining . ;,:
Op dinsdagavond 1 tleceDbex is er looptrainÍni!' voor de Spelers van ile
de gebruikeliJke tiJtlen (t.v.z, de C-seLektíe ven 17.30 t/È 18.00 uur
18.00t/D 18,30 uur. Kom op tiJtl en tloe serÍeus nee. .l

t\_
en

en
d.e

'-_. . i

l]-6eJ.e.l{,t1e op
D-seLektie van

!

Woensdagri ddasc Iub

0p woenstlaguiddag 2 decenber is er een gloot Sinterklaasfeest in ons kLubgebouv ven een
personee]-svereniging, Tocb vi1len ïiJ de tr8ining norBaa] door laten gaan. we verzoeken
ale ouders- en spel-ers on voor deze ene keer gebruik te Eaken vair onze. zíJzae)- (Waterlob).
He proberèn daar ook uat te verkopen naar of ,tlat lukt is nu nog d.e vrPag. ;

lra].ners / _Ler-derscursus

0p dinstlag 12 Janèuri start Peter Bos, trainèr
sus voor het J eugdkader van Í,ENS. De opzet ziet
rie. Eqht een nust voor iedereen die met onze J
cursus gegeven rordt op 3 of \ ttinsdagavonden i
op I,ENS. Binnenkort ontvangt elke jeugd.traiiaeÍ/- korte inhoudsopgave van d.eze cursus. Zorg,ervöo
de trainers óLie eigenliJk op dit tiJtlstip noete

- geen kosten verbond.en aan d.eze cursus. ..",

van LEI{S AL, net ale tra.iners /l-eiderscur-
ex veelbelovend uit met praktiJk en theo-

eugd verkt. IIet Ís ale bedoeling d.at .d.eze
n J anuari /februari van L9.00 t/n 21,30 uur
leid.er. een aanàeld.ingsformulier' met een
r dat Je tleze evoriden vriJhouclt en'voor -

n trai.nen zoekeÉ re een oplgssing. Er ziJn

Trainers/lei.dersoverleg in rlecenber
Ii

A1s geheugensteuntJe zetten fie hieronder even, d.e overle8gen neer d.ie lle in d.ece!0ber' villen
6aan houden &et onze trainers/leitlers, , ',.,;,;i

'f decenber: 20.00 t/n 21.00 uur het ovelleg net alle leiders van LN'IS E1 t/n F5 èn de'
Jeugdkonnissie.

J decernber: 21.00 t/m 22.00 uur het trainersoverleg net M. Rog, P. 3os, G. SteenwiJk,
F. v. DiJh(bestuur) er F. Grens en P. vd.. Steen van d.e J eugdkoÍlsrissie.

21 tlecenler: 20.00 t/n 21.00 uur het overleg net alLe.leiders van A2,12,Q,2,C3,D2,D3 en D\
, en de JeuBdho@issle.

2L december: ZL.OO l,/n 22.00 urrr het overleg net d.e trainers van A2,82,A2 gt C3, D2 tln
D[, E3 t/n E6 en r]- tlu ?5.._....-._Heren trai.ners/l-eialers vriJhouden deze avonal s,.u,b. I{et is echt beLa.ngriJk.

i:, I

GeIe bs,lIen zoek

Na de B-taining op naand.ag 16 novenber zljn op onïerklaaÍlere r,rijze de drie gel-e balLen
verdvenen waarneé ve altiJd op Kwiek Sport of in de zaal traind.en. Navraag heeft nog" niets
opge}everd. Wie oh wie lreet vaar d.eze tlrie ba1len ziJn. Gaarne z.s.ir. inleveren op LElrlS.'

Eqp!1 van.de !íeek

Jeffrey IIop, rechtsback van'Í.ENS D1 ea helenaal gek van AJax,- is a.s. zondag de pupil- van
tle \reek biJ ale echte topper in ale dertle klasse t.ir. i ' i!

I.,ENS 1 . vUC1

Jeffrey'Je voralt on 12.\, uur op LEN§ verHacht 'biJ Ton 's-Gravendi'3k. De taciische be-
spreking (Maarten praat heel aÍat simpeler dan Lciuis hoor), de $arning-up etc. Je bent er
a.Ilena€.l bij.

-L0-
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Zondeg vordï on l-!.00 uui gespeeld de zeér bel€.ngriJke wedstriJti tus.uo ÈNs dn wc. Irio-BenteeL staan beide teams.op een gedeel.he eerste-pIaats. De. veàstriJd. wc --1*r'1;';-rías-er een va! hoge kvalitelt. teioe etr{àtten zijn nonentder in ;;;; ;;-"".;;-"i-:.iítteop Los. Det beLoof! een gaÈ en spernendé part,iJ ie 'v'o.a"n: -óÉ;r;; 
J"*d.sperers, trainersen Leitlere kon zondag dus hdar het LENSÈtad.ion io..

Sinterklaasfeest op I,ENS

A, s. vriJdag 2J november
het Sinterklaasfeest , NatuurliJÈ
eaDvezig is. De. kintleren vord.en i

verlracht J a1Ie spelers én l_eiders om 18.30' irur op IENS vooren wi
kontli
n d.e

+iszfll
S§ptiídi

int net zrn Pieten l-angs, We hopen alat iedereen
aaI (}Jaterloo ) verr+acht . De oud,ers kunnen, inhet klubgebouw bliJven vs.chten tot. het st afgelopen is. NatuurliJk maken $e hèt daerook gezellig rond de bar. Er rord.en na liJk fotors geuaakt vor het Sinterkla.asfeest.

Deze. kunnep vólgend.e veek besteLd vorden. i oin ! 20.00 uur is .hèt feest afÉe Iopeh. Oh je,vergeet ale kleurplaat voor de Silt niet mee, te nemen.

De baL is rontt TRO§S

DE BAL IS O
":Y. §m

'l{e wisten det ale televisie-opna.mes het belangriJkste waren aleze degen. DEt hebben ï.e, enzeker onze voorzitter Kees vtl. Hilk, ook weL ervaren. sons hele tenge vachttiJden, sonsweer een onderdeel overDieulrr sons werd.en ond.ertleren verschoven. Koibon tret geduld ven deaanr'ezisen (deeJ-neners, leid.ers en toeschouwer" r ""ra à""i;-;;-à";;;ï gesteld. Maartoch 'ÍÍss 'iedereen het er over eens: dit hedden ve nlet willen nissent I I Sulten het feitdat Je nu ziet hoe ae progranrua," g.r"àklïoià"" f"p-àr "I;;#;-;ffi;;s;;-d;ri;;;;;^"toosten op het nieuve Jaar etc') bàn ;e;ep eens lekËer drie d.agen rit-toua verzor*d. metvele tlrankJes en eten. De hoogtepunt"n lr,àí"n:
. - de gezerligq sfeer va&rmee cle igroterr té,1. de rrkl"intjes, aet er-kaar ongingen. TroostenaLs het moest, Juichen met elkaar. Zo hËórt het. !
- d'e na'nier lraarop verenigilg:l- kontw ,4dt erkr"r zoèhten. Met de tlames van puck ging ditveL heel goed getuige de spontane dis&,met LENS en zu'"X of-à"-r"iJràrg"*,onO. K1àsse!t- de ongelulrtige uitschakelins van onze .ó-ft.a""er" ( tortj., -íi.i t"ààirti i, r.,"t--[J;Àail+ voetbal, rat ons . heel_ $at p""t", 1""f,[.",#rà"t .i- het konplinent van Bert van ï,ingen (Wfrtàëtectr te Zeist) en Joha BLankensteiJn (scheíds_rechter ered.ivisie) dat ons D_viertel];Uet beste voetbgl'fi"t- 2i"". -
Mintler l-euk vas het dat ie als echter LENSeT aan Eoest irË'a"o io net lbo/oen Haagtenue.Hel-aas was daar niet aan te d.oen vant d.e sponsor 

"""-àu 
.l"i-I.-".ià-ul."rae dat en dÍe istevens shirtsponsor van'ADo/Den Haag (rot,tà). Toch hebben juLlte in dit tenue echt recLanevoor onze vereniging genaakt. Jullie 'Jeralen geen eerste naàr ook geen iaat,ste naar tlatwas eigenliJk niet zo belangriik; Meer verklàp ik-niet ri;t rnaar iaÀr Ie uitzendingea,

I:i:í_riï*- 2B december !-18:30 ro, r.nài àË rBos het e-""kà;-r;nà-rit. nest ons nds te
i

Ï:-HoIt*Tp: scheidsrechter,. die net. onze Jongens d.e spelregels oefende i

uu5 Yoor het oefenen in het h tegen I voetbs] en voor Íet tàtegram dat ze ons stuurcien.
,de mensen dÍe de promotie-art ikeien voor LENS (toraen,. joker en spbndoekenj ;";;;;-;;:'maakt.
onze voorzitt'eï, Kees. vd. wi1k, alÍe urenlang op ztn "triresentatie, moest waihten en dieoo\o.!.zaterdag,echttu§senonzespefers'un,,.,ig}ras.K].a,sse!
l?onp {utoverhuur voor het beschikÉaar sterren-van tte busjes. Dit ïes ialeaar-.d.e upporters d.ie onze JoBgens vooral op d.e zondag luialkeel-s otrdersteundeà
.]e.sPelers en de lei.alers 4ie op vóortrËrr"ti;tu ïijze ons LtrÍ{s.heb}en vériugenwoo"aiga.Uij ziJE tlots op jul]ie.

-l-L-

ale j eugdkomissie .

Nè de reöstriJal op de foto net Je favorÍte speLer. yeel plezier.

Supporbers ..,..,, .. i



Dontterdag vertrokïen ïe met tvee busjes naar Nieuvegein, voor tle t.v. opna.mes tan de r'.8a1

is flontlr'. We zagen het a1]eneaI zj.tten vant de sfees vas uÍtstekenè. Daar ea.ngekomen noe-
Àï.n ve veL'ÍÍachten vant zoals 'gevoonliJk vas IENS weer tle eerste, naal. j& liever te vroeg
dan één uur tà'Laat, Nadat rre instructies hadden gekregen over tte dagen ttÍe volgden,
konden we op veg naer Zeist vaaï onàe barakken stonden orn te ilapen. VriJdag om. "'J ufrr op
,íant om negàn uur moestei.ríe veer in NieuvegeÍn zlJn. Die aig was zeer vàrnoeÍerid vant.
a11es liep of zat tegen maer Ja, dat is obk t.v. I s-Avond.s ziJn we met de oudsten nog even
Zeist ingevbest, vool een leuk avondje uit. ,...1
De volgenate dag weer het zelfd.e hangen, zitten, klappen vent viJ zelf hoefdéu n-aèr eèn
paar dingen te tloen. ondertussen hadden we veI l-euke contócten geleÉd nxet het Danesteam
u_it Deventerr.vat natuurJ.ijk eindigde 1n een gezelllg avond.Je met veel kletsen en een mu-
ziekJe op: de achtergroncl. Zondag was de Laatste dag, di,e dag,kwauen er veel supporters uit
Den Has.g. Je zag veel tit-blau{e gezichten en spandoeken. HeLaas zijn ve hiet hoog geëin-
digd n8,ar we hebben ons beste beentje voorgeEet e]I voor geíe]ligheid kan Je a]tiJdr bij
onze groep terecht (vraag roaar san Ted) Verd.er vil i.k Gilbert, FreA v. DiJk en niet te
vergeten de onvernoeibare Arnold betlanken voor. hun inzet. ',. "' 'i-r
Achteraf zijn het toch h l-euke dagen gelreest. En sportief gezien heblen rre ons goed gealïa-
gen ven kl-ein naar groot. F,n nu naar vachten op de t. u... uitzendingen,

t-'tr 1 " s-

. ik groet Ju[ie : KOJAK !

Arnold, I'reè en ci].berb beatankt voor Ce begeleiding en óheuffeurswerk.
IIet was een grandioze ervaring ! ! ! ook d.e supporters bpd'?oït:.-r-.roo" Jullie aannoedlgingen.

'" ' (n*) Menno-' l

Bedankj e

Aan het jeugdbestuur, trainers en spelers van CL: r;

Van nijn vader hoortle ik tlat ik dinsdag op'de. training noest'komen. Tcien ik óp tle training
kqam kreeg ik een kaart en een cadeaubon aangebod.en - ,. r' I '

Daaron wii ik de trainers en spelers van. C1 en het jeugdb'estuir bedenken. '.r

t
de. groeten Rutger Iiendriks.

UITSI,AGEI{ JEUGD:
NAS A1

, LENS 82
Vredenburch C2
Te Wervè C1. 
IENS D2
Duindorp SV D3
rEN§ DII. 
',ENS 

El
t BTC E1

IENS A2
Verburch 82
LENS C2
I,ENS C3
IIMSH D].
I,ENS D3
HW D}+

Blauw Zwart 11'
I,ENS E2

O:1? 'IENS E3
L3-0.-BóhemenEl
U-o . LENS E5
2-O rnNS E6
2.L I,ENS F].
2-1 TENS F2
0-L0 ' oDB F2
7-t t' 

IENS Il+
5-2 3SC F3

Quick El
rTI{S E]+

WP E2
Quick nl-o
NKAW F].
vcs F2 .

IENS I'3
Cromvliet
TENS F'

5-t
3-lr
2-0
2-2
l" -L

.6-7 "
0-\ ,

1)-1

;i é-l

.l . r

r?.

0p A1, 81, Cl- en D1 na, die vriJ hedden í.v.n. de.bal is rond, gelukkig een voll-edig kon-
petitieprogranoa voor onze jeugd:

IENS 42: Íriste A. Bektaz en S. Nisanciglu (svp even kontakt opnemen met P. vd. Steen) maar
1Iist toch een nonsterscóre te behalen op een RAS A-B-C-cornbinatie (???). Oh Ja, zoeken
Jullie nog naar twee à drie spelers voor A2.
LjINS. !2: ook een nonsterscore voor Jul1iè, Ilelaas ffs.t er na'af],oop gebeu-ïate sloeg nergens
op. Hat heeft dat nou voor Lin't ? Zate,'dag naar DSo. Vervoer is heel echt nodig outlers!!!
LENS C2: Eiet iedereen 4eeA echt goed,z'n best. Dat begrijpen we niet. VoLgens de leider
had ale nealerlaag veel groter kunneB ziJn. Kon op Jongens, knokken op de goede nailier.
IENS C3: rÉste R. vd..Merkt en N. Tol(taninsoglu (svp even kontaht opnemen net P. vd: Steen)
naar gelukhig deden S. Gopie van C2 en R. 0grnetl van D1 mee. Hel-aas toch verloren.
Í,ENS D2: -een hele knappe overr"inning op HMSI{. Kees Connor vas ale grote rnan. ÍIiJ scoord.e
drie keer waarvan de tHeetle goal He1 heel erg nooi vas.
LENS D3: dat rrgebrel't o1rer zes punten uít dè laatste d.rÍe vedstrijden werkte averechts.
Weini6 inzet en een terechte nederlaag. Lees het verslag Eaar.

De bal- is ronal

I



Het kon niet goed gaan en vorige HeFk had. ,ik het nog zq geschreven, ,,d.at Jul1ie nooit de,
tegenst,anaier noeten onderschatten, en kiJk nu staan ve veèr met teÍde voetbe,Ibenen op de

'Sorry","no.rr, rnaar'*et'eén slechte vedstriJd 'zeg;'niema.nal heeft echt er vodr'geknokt en
tlan gs. Je naar huis met nul punten, tenÍiJl ïe d.eze red.strijld nakkelijk had.den kunnen wia..
nen! maar goed, vofgedde keer moet het echt beter tegen Jíventas en. alan pakken ve veer
gevootr tvee trlunten.. Afgespro\en? ! I
óuders bedankt vooi de. a"nmoéögit gen en he.t vervoer.

nóÀ6

IENS Dlr: UW is jèvoon te sterk voor deze pouLe. De nederlaag vas niet te vooikonen. Toch
mogen sonnige spel-ers beót iets fsratieker van zich afbj.Jten.
IENS E1: een rakkie deze vriend.schappeliJke pot. B].auv Z$,'art spedlde de tveetle helft zelfs
ilï-é"- slefer heer, ook alit bieLp niet. 

.1

IENS E2: een J-2 Àerierlaag biJ BTC. Het vas niet best vol-gens de l-eitler van IENS. KoE op
jongens, mouven opstropen en ga.an,
LENS E3: de vedstriJd ïas l-euk (zie verslag) heLaas is het gedrag van entele spelers aI eer
aantal veken niet zo best Later op tle dag op.l,ENS. Kom op Jongens, genoon l-ekker spel-en
en niet vechten of op.het ataJr ga€n lopen.
LEI{S E3 - Quick E5: 5-L

Duindorp - LENS D3. Uitslas: 2-1

20 ninuten te .l-aat en net een I'Taktiscbe" wissel in tret team kon onze tegenstander de af-
trap verrichten. De eerste 10 irinuten noesten ve vaarschiJnliJk nog weDnen &&n dit nieuve
trsysteenÍ want het ging al)-euaal wat noeizaam.
Maar ziedaar na het d.oel-punt van Quick gingen onze oogJes open vant de éne na d.e andere
combinatie zagen rre op het ve1d. Uiteraard had dit result8.at via een poeier van l.Ies1ey.
Tot tle rust hield Quick nog stand. uear ne de rust vielen de doelpuaten a1s appeltjes uit
de boon. Niels (2x) en Roddy (2x) l-everde een prachtige eindstand op van 5-l-.
Jongensiedereenk1assegewerktvehebbene}1enea1genoten!!!!

J,ENS Elr: een zlraax bevochten overwinning bij Bohenen, Na ha.rd werken toch een verdíende
overwinning. Goed zo boys.

Bohemen E1 - LINS Eh: 3-l+

Na een afgekeurde lredstriJal van verleden ïeek, uas het weer tijd. om een vedstrijd te gaan
speLen. Dat was aan Jul1ie goed te nerkeri zeg. Jullie stonden in tle kleedkaner a] te spriD-
gen. NE tte aftrap vas het één richting uit, die van Boheren. Nd, ! 20 ninutèn stond de
stanal aI op 0-l+. Door 3 doeLpunten van Roy e n L van l,{anpreet, Na de rust vas het over.
Jul-Lie rs.akten oVerooealig en begonnen veel fouten in ale verd.ealiging te maken va.ar Bohenen
d.an ook d&nkbaar gebruik vaD maakten. IIet wist tot drie maal- toe tegeu te ècoren. Jongens
let op kiJk altiJtt goed on je heen en ïeet Haar d.e tegeDstand.er of mealespeler zich be-
vindt voordat Je sat onderneent. onnod.ige spanning dus ook voor de ouders die toch also
net Jul-Iie EeeLeven ( feuf. né), cel-utkig beseften Jullie op tiJal dat !Íij rrat voorzichtger
noesten gas,n spelen, (Zeer goed ged.a.an jongens). Waardoor wij toch verdiend hebben geqon-
nen. Tot vol-gende veek iongens. 

Teun,

LENS X5: klasse Ricardo je hebt d.e rr0[ gehouden. Je verded.iging deed.het ook goed., Een
2-0 overwinniDg vas het resuLtaat.
L,ENS E6: een hele spaDnend.e vedstrijd alie in een 2-2 gelijkspel- eindigde. BiJna geen'1i-
nonad.e na afl-oop. Is er een ved.er/moed.er die dit voortaan kan regelen biJ de thuissedstriJ-
den. Svp a8rl[elden bij P. vd.. Steen.
LENS F1t heefl J.ast van het kampioenssyndroon. Bij uitvedstriJden word.t direkt de standen-
liJst Dekeken. We staan boveraan! t We vorden kanpioen! I A11een winnen is nog belangrijk.
BiJ een achterstand ontstaat er paniek: er vordt veel op elkaar genopperd en oveïspelen
is er helemaal niet meer bij. tuisteren naar rle leitler?? Ben Je gek. Jongens zo hoort het
d.us niet. Voetballen aloe je. voor je plezier en verlÍezen of geliJkspelen hoort daar ook biJ
StandenLijsten: WEG ERMEE M !

LENS F2: een perfecte vealstrijtl lieten jullie zien. Wat een ïilskracht iD dit tea.E. Jon-
gens, ve hebben genoten. Volhoutten d.it.
LENS I'3: een prina pot gespeel-al tegen ODB. De achterhoeale zat lotdicht en Jul"l-ie scoor-
den \x.

_13_



LENS F2 - VCS3 6-1

Nu tlan weer een stukJe van nÍJ. HeLaas stond .het endere stuk er niet in, nBer we geven
nlet op? :' i" "
Na vorige week )+-l+ geliJk gespeeld te hebhen tegen Monster, Eoesten ve Íand.aa6 tegea VCS.flier hadden we uit near net net f-0 van gesonnen.
De veergoden varen ohs goed. Eezin(l en rre hadden'er ook echt zin in. Dit wai a1 di.rekt tiJ
de aftrep te nelken rrsrtt het stonal el- geuv l--O door een razend. snèI doetpunt val DennÍs i.
Er werd een sterke pot voettel gespeeld., jullie ïerkten stu-k voor stuk alre[aaI hard.
wa&raloor de tegenstahd.er aog eens 5x eeb d.oelpÉnt on de oren kreeg. '; '

Ja.nmer maar helaas vlsten ze'eeDma.e.l onze doel-nan te passeren vat de eind.stanil op 6-1
bracht. Doelpunten nekers: Denule M. 2x, Dennis B. Ix, Chris 1x, Ranon l-x en l,tichael 1.x.
Zoals ik 41. zei: er ziJn biJ'la geen ïorden voor, mear zoals jul,Iie ïandaagl speelden: .,
f'antastisch! ! ! Ik beh trots op jull_ie, klàsse Ga Zo Door !l!.,
Man ven de vedstrijd: Dennis B' 

Jul,r.ie lei.er uerman B1oB. 
: ; '

LENS FL: vat noeten ve hier nu over schriJven. JuLlie lieten Cronvliet atle hoeken van het
veld zien en tlat varen er neer d.an vier ïolgens ons. Klasse.
!E!§-92: eerst een 'wereldreis naar Benthuizen. Vervolgens een vereldpartij te6en BSCT68
F3 en daarna dezel-fale weg terug. De ochtenal *"à on ro*" het ws.s heef lerikl

-11+-
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1J'- l'"ti'ï ':
In I€nsevue nr Íg Herd' jn bcí\/ergenosÍEl
jo.uraal e€n st€f1irrg geporeerd- Aie binnen de
chÈ \ree1 stof tÉeft den cplaaien en rraarop
rreel reakties Isíaièn. ... .

De redaldie is echter vàn n niry dat een ieder
in de revue voor zijn nErLiJq rftag uiU<c[En, naar
heeft in dit shn( onvolderde de ernsE en de,
wat later c[ryewat werd a1s, ttt'e'l eCigingrr van
een sgo€p wijwiIigiers, rnn het gestelde
herkerd.

van redaktiezijde zal dan ml( eorj betere
ccrrbole korcn op irgezoden strrk]<en en zal,

' jrdien de redakÈie dit noodzakelijk actrt,
vocrrdat tot p:blicatie zal r,rctden ovetgegaan de
stul<ker voorleggen bij de desbetrefferde
colrnlissies.

EINDIE DISCT'SSIE.

;!:

OPRoEP en WAÀRSCHU$IING,

0èè \t
Sij uitrrcdsbijden kcurt het
is en dit i-s vm de leid-
Het is geen uitzcrderfug
uitl,rcdskijden en dat is na-
speler heeft recht (In te
die luie stoel en . zorg er-
voeflcalrrierden bij die uit-

regelnatig*voor dat er te ueinig vervoer
er(s), spelerÈ elt s,q:orters erg trervelerd.

dat er speleLs niet ree )«rrylen naar de
ttnrlijk niet de bedoeliÍg UanÈ iedere

I«:nnen voetlcallen. Ds dauffqrrs ]rcm uit
voor dat ur,r zoon(s) net zijn

uedstrijden ]«unren koren.

I

-,$

Afgelcpen zat€ralag werden te helaas weer geconfrorÈeerd ÍEt het af-
stel<en \Ën. vuun erk cp het LENSlccEIq)Io<. Ifierbij .danook een cproep
aarrie jeugd cm dit niet te doen v,ant Hat i-s een keeper als hij
een paar virgers rnisÈ; hoe kan je een goq{e pass geven ret
één oog en hoe kan je je medeqelers horej,i àlÉ je doof berrt??

, .1 ,N'
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ïAt-ï}.\f\§3ï1 Ë\ qiË* \dti:,n* f, .t, ,. 'f'^
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:t l..r'a,, :c,.
PUPIL \AI{ DE WF'.FI(

. ,.- . {r.r 1i' ; ;j.,..1;-:i ;;.-. .11 ,: .rl ,-:.- ., 1i' i1..,."{..,Jeífrey Ilo! vas de pupil Van de lreek; a1À zijn sterspeler
.koos hij l"laurice Schuurrnar._ Hoe hiJ.het.vond leest u in zijn'ver!IaÀ. 

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

, Zondag 'niàailg krief t voor''één. t<vam ik d! r,rws i.raar Ton rs-G::a
venttijk,Àe oplstónd"te wàchteí., 1,j iiÀ
'Ik kon geiij.È naar'de lèspreking van l,laaïten'Rog. Daarna om-

, kfeden en de varming-up mee gedaan. En ik mocirt qok de :.
- keeper in schieten en cle tos doen. 1

De lredÉtrijd vas er! sprinnend dàan:a tnochi ik op de foto
.kreeg ,ik no§ een oorkónde . : - 

' ', '- '' '' j 
.

Jk bedank.Ton 's-Gravendijk en d.e'seletbie'voor de hele
fiJne rniddeg.r' .' " l

Jeffrey Hop.

en

i

De fotors nerden ook nu l.reer beschikbaaï gesteld d.oor:

Í

one eerste elftal telde afgelopen. zondag negei.spelers.die uit onze jeugal ziJn voortgekc-
" men."Dit mag toch een contpliment inhoud.en voor l"onze j eugdopleid.ing. "

- Onze--,tvee ; import-spelers Patrick.Puister en Peiter Klomp zijn a.1 ni.et meer.l.reg te denken en
zeer wel-kome. versterkingen. -Dit eerste elftal, mits géconcentreeïd., zal ons nog veel ple-zier verschaffen dÍt seizoen: he-t is een team zord.er zlraÀ.ke pLekken. - t
A1s ve di.t seizoen niet zoudetr p,romoveren, dan d.oen we.dat een jaar Later: kvaliteit ,rer-
loochent zich niet' Vooruit d.e4kènd zullen $e de akkórimodatie màeten aanpassen, vant dieis.í1. onvol-doende voor ale d.erde kl_asse.
De kleedkamexs., zi J n oud en aan restàuïatie toei de gemeente spendeert er echten geen gelCg.an. ln de k-antine moet veel bebeterd vprdeh I tervijl de afbrÀak-banken voor onze kleed-
kimers een regelrechte scha.nde zijn. tlelp ons yerbeteringen €lan te brengen, vs.nt h-ot is

- tóch uï,clubl Nogrnaals vraag Ík d.e leden eà supporters die hele of halve toezeggingen
!".".1tj"q-te.e$aan" 

d.it vaar te maken. . . .
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JeuÀa en éiÀàn hriis, -'
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líe hebben ! 50 lealen van 'rDe, cLub van 100I geregistreeïd., &aar d.aar nogen ve niet tevre-
den mee ziJn. 0p de NieuvJ aarsrecept ie zou.ik zo graeg bekend'nakdn, d.at ïe a1 T5 Led.en
hebben genoteertl. Binnenkort kunt uv vier nieuve recLa.ureborden oE ons hoofdveLd ean-treffen' ZÍJ zÍjn ook het resul-taat vaB, onze aktie en d.aar ben ik uiterst content nee.

UÍr sponsor-contaktmsr
' .. John v. d.. L,ubbe.

Club van 100 Cl-ub van 100 Club van L00 Club van 100 Club van 100 Club van 100

j ,,) .,' ï Ë*=.,. * ! '},

-Preniere van de nÍeuvste fih: I'The Weddinig"
net in de hoofdrollen AnneEarie Coret en Theo Massa..
ZiJ geVen op 30 december 1992 hun Ja-voord. Annemarie
geluk en .alrqast gefeliciteertl.

Vcrn He[ -BoÈtuur

.alle trENS-ers

december be-

en Theor nauens veel-

AIGEI'IENE TEDEMTERGADERING

De age4da voor de Algemene Led.euvergadering, te hciuAen op nàandag 28- Aecenber 1992 on
2L.00 uur:
1. opening/Med.edelingen
2. Ingetonen stutken-
3. Vaststelling notul-en Jearvergadering dal. l_l- mei A))Z
l+. Behanalel-ing JaarversJ-agen ovèr het verenigingsJ a€.r- Lgg:.r:ggz
,. Behanaleling fiuancieel overzicht
6. verslag ka;ko;i;sie j
7. VaststeHing begroting tgg? / Lgg3
U. MededeLing van plaatsgehad. hebbende benoemingen in konmissies. 9, Mededelingen Bestuur m.b.t. tespeling veld.en

10. Rond.vraag
1l-. Sluiting.
De op de agenttap.unten 3, )+ , 5 en ? letràking hebbende stuBen z.iJn vanaf 12
schikbaar en te verkriJgen biJ een van de bestuursled.en in het ciubgebouv.

€ + J trofaq f,a
LENS - VIJC O-O ,

?il:kt ll het 
. 
fluitsignaa.r een fer. aanvallend wc, ze zette met soàà" 'ioribir.qíies _ae.IENS achterhoede 'onder druJr, naar onze achterhoede gaf geen krinl.rn ale'5de nÍnuut had Éij .uo uitvaf van LINS peter rro.p tiJou. 6!Ëtul<, echter v.u.c. Laat-ste nan voork,am deze scoringskans. Fred spa liep tegen een ge1è traart op, na een tefelle sliding. Langza,merhand na.n LENS het inÍtiatief over, vàt resufteeràé in enkele kan-6en' veer had Klomp zich goed. vrij gelopen, hlJ schoot keÍhard Ín na-e.r ziJn schot nlstezuiverheid.. Patrick red.de in de 35ste ninuut I,EI{S voor een achterstand., door een harde

goed. ingeschoten bal, gestrekt uit de hoek tot corner te stoDpen, ook Bicardo had geen
succes .met ziJn inzet ziJn schot ging net over. Rust O_0.
Begin 2d.e helft weer een sterk aenvalLenal VUC maar Puister stond. succes voor vuC in de we6.Er ontstond. nu een getiJk opgaande striJd net visselende kansen, ? niíuten voor tiJd
kreeg l(1onp op goed aanspelen Heer een prachtkans on IrEx{S de overïinning te bezorgen maarziJn weer te hard. ingeschoten b41 vloog net over.
Peter had J 

g.nner genoeg geen succes vaJrdaag, ondanks ziJD grote .inzet, zo ook viel lriJ opde enorue inzet vaa dit te€.m.

-J-
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Het is nu 1 punt gevorden, dus nog ongesla.gen maar 2 punten vas ook zeker veraliend. ge-
ï,eest. De seheidsrechtel i.lil,lenen leidde deze vealstrÍJal iber bekwaae. - : :

a.s. Zonclag om L5.\5 uuf,.
/ / / / I / / I 

./ 
/ / / / / / / / / / / / / I / / /./ / / / /-/ / I / / / I / / I / I / / I / / / / / / / / / / / / / I / / I / / / / / / / /

///////t///t////
Oplossing r:aad.se
///////t/////t//

//
I

GIí@ (vonomon[an HommissÍ@
KontaKpersoon: Renó v.d. Stosn, teleÍóon: 3115.54.34

-- Sinterklaas feëst F-,jes ,
.i,')'," 

*it-''i. i" .,-.

feest. , "'^'-
rarte piet vergeten een gedeel-te van d.e kopy'van trl+ in te'
verd alit opgelost tloor een andere sael-Ie zware piet.
SinterkLaas verrast met een teuh kaalootJe en voor aIle

n vas er een zek snoep. Zodat niet één kind net lege bah-

i..-' . r

Eèir fofgens 
-niJ 

zeer gesleagd.
A1|es verliep goed,, alleen 1z
l-everen ( I'oei Piet). GelutkÍg
AIIe F-klassertJes wertlen door
kinderen die ook aansezig rr8 re
d.en naar huls gi.ng.
Yoor 2? Dovember ziJn er enkele outlers geveest die via
tJe viltien aanbieden, dit hebben viJ geweigerd. onder h
Vind Sinterklaas de kinderen d.ie niet kxiJgen ninder L
IIelaàs ziJn er door (hopen wi,l) een misveiitand tocb 3

Sinterkl-aas hr:n "kind.eren eeu kad.oo-
et motto: alle kinderen Of nienend..
ief? ?

kadootJes uitgedeeld door Sinter-
k1aas. 0nze excuses naar de outiers d.ie het vel hebben gevraagal, uaar geveigerd werèen.

ECo Merian vd. Donck.

ATTENTIE- KLaverJassen/,lokeren 11 en 18 december

-Er ziJn nu 33 iDschriivingerr binnen. voor het kl-ayerjassen betekent dit dat er 7 tefelsziin. Voor het jokeren ziJn 5 inschriJvingen binnen. Er kan nog ingeschreven vorderi, dus
tENSers kiJk in uï &genda of u nog wat ruimte kunt creëeren. U bent verzekerd. v€in een peer

-gezellige avonden. ook voor de daarbiJ behorende loteriJ ziJn veer reuke priJzen be-. schikbaar, die de noeite zeker weard zijn.
Schroon d.us niet en schriJf alsnog in. IirschriJ fforrruliereD kunt u kriJgen achter de bar.
Jan Ham/Jos Wittins.

S(BaJ
/////////////
s do it Hith
///t/////t///

//////t////////t//
a, bBl
//,///////////t,////

:trt ''. ,

/// / // / / / / / / / / // / // / / / / / t/
" '.']t" ''

/ / / / / / / Ll / / / / / / / / / / / / / // / /'

S€NIOR€N zondog
Uitslaeen yan het afgelopen week (end)
LENS 1
u.D.1,I.s.2
I,ENS 3
}íIK l+

ssP 3
LENS 6
LEIIS T
IÉNS B

wc1
I,EI'IS 2
NaaldviJk 3
LH{S b
IENS 5
Adelaars 5.
SpoorwiJk 5
De Ster 6

0-0
i-)
2-O
?-h
0-7
afgek.
9-2
0-0

/////////l//.////1////////////////////////////////////////////////////////////////////////

l+



ZoÍL 6 decenber
l-h.00 uur LENS I

IENS 2
l-2.00 uur. NaaldwiJk 3
1L.Oo uur IENS ll

' .ïruNS '5

11.00 uur LENS 6
.12.00 uur Adelaars 5
l-0.00 uur De §ter 6

- Delfia. 1
- vliJ

'- LENS,,3', " '.
- Le.èkkuartier 7

- Tonegido !
- LENS ?
- LENS 8

e scheitlsiechter
,Ji vti. HeIn

i' '
.'vcl. HaI l
. Meeng

I,I

100 lStz

'30\5/i5t+

n.n
n.u

Oortnen
Houtman
HarEsen

n. n.
. n.n.
!n. n.
n.n. .

n.n .

veld
L

1

213
2/3

!íiC

P.C
R.H
,:

T. J.
A.M.
R. E.

3t92/622 Ko4)etiriell I !

3

vr.
3238/6Bt'

-AenspreekDunt,seko 6 èecenber: WiILen vd... tinden'
DÍnsdag 8 'december

19.30 uur
19.30 uu{

Zàndag 13

ADO

II.T. S.V.r -

d.e c enber

- I,ENS ( 6nder -23 Jaar )

- 1,ÈNS 2 :
T

l-ll. oo
11. 00
12 .00
13.00
11.00
10. 00
11+. 0o
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur

AfschriJven l
i.,ENS

LENS
LENS
LENS

IENS

Vreaenburch 1
LENS 2
vtic ?'
fEI,lS l+

]..,ENS 5
Vredenburch 10
BAVA 9
Postalia 5

- LENS 1
- Velo 2
- I,ENS 3
.vl,CB
- Yred.enburch 7
- IENS 6

. - I,ENS ?
- LENS B, ,.

tel:
tel:
tel :

tel:

teL :

].o2r/532 .

tog1/62L'
3076/r5\
3tt\/r6t+
3137 1568
3229/622
T8/6\9
3338/58r

0PSTELLINGEN: als Yorige veek.

J
l+

5
6
I

I

JaB lleins
Fred v. hbiJ ff
HiI HeiJnen
Gerard. DuivesteiJn
fiene [eus
L. Sarkia

3673673
3897L76
3l+61oBB
oLB91-u9!3
36ot \L, b.e.g. J.
3988'197, b.e.e. N.

Pronk, tel,:
Hafdi, tel:

3522tO6
3\?8?l+6.

BiJ probl-eBen: Kontaktpersoon 3en osse,'tel: 3298353, vríjdagavond,19'oo tot 20.00 uur.

LIGGING TERRETNIN:
01?l+0-25)+86NaaldwiJk

Adelaars
De Ster

ISportconplex t'De Uoge Borneir", Zuidweg NaalalHijk; tel-:
. - Guntersteinweg, tel: 36'181L\
- Sportcomplex AagJe Dekenlaan, tet: 3803711. r il

H.H. IJeiaers c , q, " Aenvoerders :
S.V.P. Doelpuntenmakers op achtérkant vèalstriJ dfottruLier vermelden!t ! ! ! ! !

LENS en de favorietenrol-. . . ! I

Wat een perfekt alagJe LEI'IS nensen.
Liefst zo'n ?00 toeschouu'ers blJ tret top duel- LENS - V[JC t Etr ïat een sfeertJel Heagse
Courant, Locatel en veLe oud.e bekentlen hadden tleze lrealstrij al, s8nen uet de vaste en ge-
staag groeiend.e aanhang, uitgekozen Voor- het wekel-ijkse voetboluitJe. En terecht zeg..,l
Beide teams legd.en een hèerlijke pot voetbaL op de zware gra,snat.
En vat klran WC goed L'eg! Dè PlnguÍns raren vooraf de favoriet.' Zie daarvoor ale prognoses
in de SpoxtbijLàge van de Sijthof ccjnbi van vóiige'Íeek vriJdag. Eet nag inx0itldels, toch
zo l-a.ngzanerhand Hel- eens tluideliJk vorden, det. LENS een team heeft staan, dat ebsoluut '
niet ond.er doet voór 'ral'! die favorieten." Lees: WC,,D.S.o.' en HelLicht ook G,D.S.
ALleen laatstgenoende club liep op de Henge:Lolaan hevrige averiJ op. De overig.titel-

We beschikken écht oÍer.eén zeer goàa elftatt Een ÈetlstriJ iiversfag za} ik'niet nakern, an-
ders kriJgt nijn hart veer'een opalonder tien ninuten voor tiJal-. Hel- een beknopte
ans,lyse over de kracht vén onze huld.ige hoofdnacntt. -;.'
Ik ste1 U de spelers voor uet daarbiJ hun typisehe 'rvoetball eigenécbappen
Ia het doel: Patrick Puistieir
Een vahan, rn beest; wordt nog een gek van zichzélf. Een echte kanJer...klassekeeper.

-5-



 girler.: lriaL igi3Ë: '
Maakte eèn hs-IfJ ààf geled.en biJna een verkeerale keuzel
]iJk, gedegetr. BLauH/vit staat hen goeal.

Wortlt net tls veek beter. Sier- .

Edva.rd EnèLich: , Egn',eisen. buis met het' slot oll de aleur. Bikkelharde, aardige Jongen maar
nooit de laatste nan.op avondJes,
Marcel Zaalberg: Man d.ekker? Voetbs,lt echt In d.ienst van het tesm. Kopsterk, Bober en,,.
meeèogenloos. Gee4
Henk van l.lenrooy :

4olshoop, Eaar een berg.
Sch?keft, aIs het n€et ook nolBario uit. LiJkt ecbt op zrD vaaler. Een.

geruisloze bijter.
Mi dden :

Frqe KickJe naakt niet uit.

nicartlo Tettero: Styli.st ! Grecieuze voetbàLlér.' Wordt ook tactisch veel-'sterker. Verwoe-''
stende uithaal. Ileeft ook de Eooiste haardos......l
Oscar v/d laari Otn ge
uur. BliJft gaan, "Ne
Maurice Schuurf,an l Be
dan hiJ denkt, Man van de fraaie akties. Publiekslieveling. :. '.' .: '
I'red Spar Yrolijke fierefluiter. Eeuvige optinist. Jonge! net een tomeloze energie. Voet-
beldier. Spa geel kont binnènkort op cle narkt... Let opl Is 2e heLft van d.e Conpetitie.
altiJd op zin best.
Voor :

FE-ter Klonp r Nieuve t'mister LENSTT! Met een !'encl-ub achter het viJatrdelilke d.oel-. Topscorer
Gebruikt zin Lichaa.m" in vele opzichten. " Schiet 66f vei eeas óver..,,l Moorà6ózeí. ' :'
Marco Endlich: Lastige spits. Ook spitsvondig. Jongen van Eenenten. Knullig of geÉieus,
Met L00 procent inzet een Írare p1aag. Doet ie het...of doet ie het niet?
Natuurl-ijk is er dan ook nog de reservebank net vissel-entte bezqtting.

k van te word.en. Hoogst gemeten snelheid in een slÍtling 120. lm pe1 '.
stor||vanbettes.n.Heeftz|nschaapJesopbetdroge?i.:,
gaafti technÍcus. (fe) Bescheiden. S1a1on. specialist. Kón-vé61 meei,

Keeper Dennis PooI : "Ach, Patrick keept nog wel met één been in het glps".
Niels Schuurnan: GezeLl-ig! eigenwiJs supertalent.
Ilaralcl Ra,nman: Zéér bega€,fd sloper,
John v&n Tol: A-LtiJd een beroep op te doen. Loopt zonoalig d.oor murenl
Claudio 3ol-man: Ged.egen stanal-in. VroJ-iJk type .
-Bichard vd. lloek: A.Ltl Jti op bèrha1ing. BloeAlirke liakspoot,
en natuurliJk nog een aantal and.eren. Dat.a11es onder Leialing van tle onbeïogen en altiJd
net beitle benen op de grond staande trainer/coach:-1,íger!,g!--EgÀ: Disclpline, vèrken en niet ouve hoeren. Bezeten van voetbal en aitild posi-
tief sturentl.
Dat saren Eet de geheLe begeleiding is hei LENS l-'op dit Eoment, Een hecht team rnet'veel-
kl-asse....!!! I.le hoeven voor geen enkele ploeg te butgen. Neen, sterker nog.....LEIIS be-
hoort zél-f tot d.e fs,voriet,en !
A's. zondag d.e inhaalfiedstril d. thuis tegen Delfia. StríJtl on ale eerEte periodetitel. Meer
deJr d.e noeite ïaErd. on bovenstaande ,spe3-ers eens a1s team aan het $erk te zien. "DeLfia ,
Dag beslist niet onde,rFchat vord.enl I Met een overvianj.ng ziJn 'we eeq goed. eind. op de'ui_t-
gestippel-de 'weg. Komen tlus...! IENS..... ook voor het betere voettel.

Frans van DiJk.

UDWS2-LENS2enIi .iden in' Leiden.
LEl,lS had uiï;eind.eliJk geen kinct.aan het geklun§eI van de Leitlse fusiekl,ub. . : - . .

EI viel oi: het te kleine en uitermate btecht oad.erhoud.en veld. van U.S.W.S. nÍet te ïoet-
b8,l-l.en. De vedstriJtt 'was dan ook niet on aar te'zien. Veel oponthoud. door het verdwiJnen
van ba}len,, geen -nógelÍJ kheitl tot. conbiueren eu een.ramp var eeD tegenstand.er. Vorige.
veek verè ALphense BoJs nog getrakteerd. op Ëen ned.erlaag in Leitlen.
Nou' je kari hét bed.enken hoe zoiets mogel-iJk is. LENS deeal het beter'en da.t is l'ooral te
d8Írken aan een. vdortreffel-ijke scbeidsreilter, die het intimldatie voetbal van U.D.H.S.
vanaf het beginsignaal in tte fluit haal. Voor rust klro'-'r LENS enkele ualen goed veg en had
geluk d.at een vriJe trep vs.n Richard vd.. Hoe-k van.zorn 35 netqr door de.stukken van de
keeper in het hoel- verd.ween.. ': , ., 

r.

Na rust hran U.D.W.S. er niet rneer aan te pas, hooguit nog met verbaa]. geveld. flens Kooyen-
ga besliste de }ÍedstriJd 20 ni4uten voor tiJal met een .fraaie uitgekookte aktie en John
van ToL gebruikte even l-ater ziJn kracht en snelheid. en noteerde een.O-3 overw.inning.
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Dé dan van tie vedstriJtl vas neast d.e EchèidBrechter Ebsoluut Bïien linger. fliJ, speelde
een perfekte partiJ voettal I Weer zorn talent, die er zeker eanlont !. A1 net'al heeft het
tweetle uit de laetste 6 vedstriJd.en liefst elf punten vergeard,. Het e1ft8,1 draalt uitsle-
kend. Leuk om Jalr Le.ners ueer langs de l-iJn te kunnen begroetent U.D.I'I.S, het gaat Ju11ie
goetl, rDBar llever niet neer tegen ons. Dit Ís Leitlens verzet in de màrge. Ëcht bagge.rl -.

Ilens van DiJk.

LENS 3 - Ne8ldwiJk 2-0

Uit de laatste 3 lretlstrijden pakte LXNS" 3 6 punten met ale 6core 21 doelpuirten voor en 5
tegen. BiJ deze 3 tegensianaers zaten 2 (voo-rnalige dus) koplopers.
J.i. zondag moest ons 3e d.us aantreden tegen nrt.tlmer l-aatst, Dat mbcht toch ge'én'probleem
vorèen.- Voor de íedstrijd veral er met klen.op Beríezen om deze teBenstsnder dus niet te, on-
dei'scÈatteí. A1 direct Da het begiDsignaal van èe goeal l-eidende. scheidsrechter. bleek
echter dat ons 3e niet draaide. NaalAïiJk blufte ons op, ons. eigen ]ÍapeD af in.1. snel,heid'
Bovend.ien speeltle NaalèviJk veel agressiever zond.er overigens over de scheef te 8aaE.
Ous 3e conbineertle ve1 aardig naar-in een. zods.nig tenpo dat een tea,m van 65 pfussers ons
nog aardlg zouden krinnen biJbenen. Bovend.ien l-ukte er veel-tiingen niet. En àan bliJkt dat
ait team (eelu}}ig) nog veel kan Ieren.
In plaats van simpel'te gaan voetbalLen eD d.aardoor ïat zekerheid. iri te boulíeE on vervol-
gens het tenlo qua belbehandeling te verhogen, gÍngen de- rneeste spelers overhes.st voetbal-
ien. Zontier àat NaaldviJk gevaarliJk ïas, dankziJ onze vertletliging overigens, hieltlen deze
gesten ons, neer d.an ons lief vas, kn8,p bezi8. LE{S kll,a,n ne 30 minuteD dsnkziJ Jeffrey
Da.neri op een 1:-0 ,voorsprong. IliJ ronclde ,een. knap ingeschoten bal van Patrick Hltzert af.
In tle rust rerd. nognaals geh8.merd op Öe bekende feiten.
Over de 2e helft kunnen viJ kort ziJn. onda.nks dat de ti1 er rref lÍas ]ukte niet veel. LENS

begon steeds opportunl stischer te voetbal-Ien doch de 2e treffer b.Leef uit. BiJ de schaarse
uitvaLLen bl-eek Naaltlyijk knap gevaarliJk naar Theo Massa, die overigens tle laatste tiJd
knep staat te keepen, hield de nu1 vast.
In de ggste minuut ging Jeff.rey knap door,(eindeliJk) en schoot eÍact op'tiJtt de ba1 aan..
Michel Koning alie 2-0 eantekende. A1 net al een sl-echte nedstriJd, die toch met 'winst verd
afgesloten. A.s. zondag is tle return tegen .Na8.tdviik al veer aan de ord.e. . .

wiJ ziJn tlus gewaerschuwd., of ni-et???
' Jan Heins '

Uitslegen J.1. zonèag

I

EoC 2 - I\.11-1 Speed 3
Celeritas 3 - Groen 1{lt'58 2
RKAlrv 6 ;- vUC ?
LENS 3, - NaaldwiJk 3

Stand ! . CeLerÍtas
. rrs{s
. vtJc
. .F\ll SÈeett
. VELO
. Groen Vit ' 58
. RKAW
. Eoc
. Duindorp SY
. Kijkduin

11-, Nea1dv:iJk

2-5
3-2
o-2
2-O

l_

J
"L

5
6

.t 7
o

9
t_0

3
5
7
3
6

6
2
3
2
3

1o-16
9-13
9-72

10-12'
9-10
9-10
B-9
o-n
9-6
B- Il

8-2

39-t'
39-18
30-20
2r-27 .
28-20
19-t-6
l-B=r.7
L6-29
t5-29
1l+-28
t7-3'

Lcrngs " Qe.sp
':i. }

ora@Íl \./cu't de Zl\A

IENS 2

lac)der

UitslageI1 van het afgelopen lreek(end)'
DvJ- Bizon 1
A.DO 2

IH{S 3-l-
afgek.

1

'l

ffi- f{-lij-+ij
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I
zaterdaa 5 d.ecenber I{.NR./pouLe scheldsrechter vel-d

LETIS 1 ] vriJ
i 11. l+, uur Lurts 2 " - vit . DèIfb T

Zaterdag 12 decqnbsr
l-[.3Ó uur LENS 1 - Zoeterneer 1
11,b5 uur LXNS 2 - Lyra 6

LXNS Zatertlag 2 en d.e Seaqyol-eis Primer:r.

to36lotz J.H. ale vrÍes

1O2O/00à
to6r/olz

D. vd. ZHau
tr'. I,lolters

l-
213

OPSIELLINGÍX'I: vorden door d.e trainer va6tgesteld.

, Erentueel aituelden biJ John Boerema, lel:,39??2ï3.
,l

L

Afgelopen Dontlerdag is de beauyolais prineur,ïeer verschenen. Die voensdagavond eïyoor. .
- nocht tle Zaterilag selektie reeds deze beawolaiir keuren. De beauyolais keruaerkt zich als
5 een johge;. frisse en soepeLe viJn. Dit dan voorn€,nelijk ,in- tle .eer'ste , sLokken. Daarna .is.' ,.

het voor soiuigen vas"k éen kwestie'van $É,t achterover .leunen' en stevig tloordrinken, vaa_r-

De overeenkomst tussen de Beauyolais PrÍneur en LEïS Zateralag 2 was frappant; LEN§ zater-
tlag 2 diende aan te tred.en tegen Vitesse Del-ft. ALtiJat.al en moeilijk en stugge tegenstaa-

, tler. Yoor enkëIe spë1ers was daar a1 d.e. noeilijkheid. van het vinden van het.speelvel.d. ,.
Enkè1espe1erS.verdengesigna1eerd.optle.Brasserskad'e...,t,,

i Een,s!eler, het'iroenen ran.een naa.u is overbodig, ïas al-'bezig met ale varming-qp op het..
.í vel-al vàn W/De1ft. I{a eèn' aliepzinnig §esprek met enkel-e 'vaste bar klanten a}daar:, uÍst . ,

I ook hÍJ het veltl van Vitesse'Del-ft te vintlen. We zull-en maar zeggeD: de beeuyoLais pri- i
I neur zat nog dvars bovenin, .Í\., : ", 'r
r AL xnet al ïexd. rlèze eerste hindernis niet onverdienstetiJk genomen en stond.en ve net 13 IEJ
.- aan het rarituor in De1fb. -., .!': ,i.,.
'De tedstriJtl begon snèl, yerfrissend. en soepel' geliJk een fles beauyotais priroeur die ont-
kurkt werd.. Een uooie voorzet van links kon Jacco doeltreffend afrond.en. De spelers van
Vitesse Delft .varen verbiJ stertl, geen enkel-e'keer de bal- aangereakt en toch lagrhiJ a1 in
_het netje. Hoe goed Lou tieze beauyolais prineur rreL niet ziJn? ',-' ,: ., .i
RedeJ-iJE. goed zo zou in die eerste minuteí. b1iJken, Na. een geslaagde aanval .over rechts
lrist ons halve flesje, Richartl Blokpoel, vederon het net te treffen. Gelijt d.e scheids-
rechter trok hiJ eeD boekje uit ziJn achterzak on dit d.oefpunt te noteren. Zou hiJ azen
op de poisitie van topscorer? Hierna d.eeè IENS echter een stapJe terug en ].iet zÍch de

' snaaf,( van d.e eerste minuten aa.nLeunen. Zo Eezapi-g verliep de eerste helfb. ,

I De tveed.e heLft Leek een vervofg, qua spëlniveau op d.e eerste he1ft. Erg gezapig net hler
en d,aar Het k]eiÉe kansJes. Technisch DiTecteur Ben vd. I,loufand zag heí gevaar en trbk.,
snel- een extre fles beauyolais primeux, i.n d.e persoon van Hans de Ruiter, open. Soepel 'en

' fris scoord.e hiJ direct de derde goal voor !El!S. U raadt a1 vat.hierna gebeurde.. Men'ging
Heer echterover ler:nen. Enkele speS-ers 'werden al Licht in het hoofd én Vitèsse Del-ft rook
d.e kansen. Vitesse Delft vist hierop tweienaal te scoren.
Het hoofd van techtnisch tlirecteur vd.. Nouland begon de kleur te kriJgen.van een viJn op
leeftiJd. Behoorlijk d.onderrood d.us
Men zag hen denken: zou het za-a1tJe een veek later aI niet bezet ziJn? Gelukkig ontw8ekte
enhele spelers met de nette koude spons uit een jlichte roes en vist men de J-2 voorsprong
te behouden, Al. net aI een vedstrijd alus ïaèr het spektakeL zich vóord.eed bij het ont-
kurken van de fles en de eerste slok}en. yoLgende veek de belangriJke wedstriJd tegen A.Do,
dan dient qinimaal een stevi6e en constante'ÍLes t'Íjn open getrokken te vorden.

Het 2e afgekeurd. j arne we konden los komen vaJl Ano door vinst.
., Zateratag vinnen van_- Yitesse ,Delft en het gebeurtl. Toen nssr naa.r het 1e tegen DvJ-Bizon
..,.' Eoeste . ve -dcUt hid'2 punteri vel pa-kken ! wedstriJ den . en.. slecht s 1 punt, het.lukt echt
] ; lfgt.: liè' .B-1éten: to-ch veer-*speLers rCo, ETik_,en Robby. De eer'ste hel-ft. was. (goed.) t L.ko"roun

lmet O_-1:-voor tlus de donder .speecÈ ven JoÉir-:in ad itst: Gàuw- tlie 0-2 ën ve hebben, eiÍid.eli jk
veer een oveffj.nning. MeÀr het liep aíaerèl- ovJ kwiul* tèrug 1jI, 2-1'ze1fs^.3-:1; -

ull connaisseur, .

Michel Fortna,D. '

Zatertlag vriJ, a1lenaa1 near het tweede. Dan er tegdn aan ve ïoeten het ktrnnen. '..
P,s, sr Avonclr s gingen 'r'e ïe1 uÍt eten net de selektie de steuriÍng wís goed,ondanks
nederlaag. Eet eten ves nog beter. HuLde aam d.e organisa.tie, voortreffeliJk.

de

B



Het vas eèn faítsstische avouti. Nu trog het veekeDd. en tie overnirningen, ea d.e zaterdag
.leeft'$eer a1$areD ve besList Dog Diet alood.. Ma, ren elleaaaL'de schoutlers eroud.er en bet
koEt. Geloof EiJ.

ffi lritslaaen van de afEeloDen veken
LNS ]-
Ï,ENS 2
GONA 1
Engelsuan 3
Engelsnen It

- De BaroB I
- De Fle.uingo I s 2,
- I,ENS ].,
- I,ENs 2
- I,ENS 3

3-l+
5-3
3-l+
3-L
t+-6'

Dinsalaa 08-12 KLasse zea,L stheidsrechter'
20.30 uur LENS 1
22 .00 uu:r LEITIS 2
21.15 uur LEt S 3
Linedag 75-a2-92

-RAS1
- svflIT 2

- Fï Snoekie 6

Eoutrust 1
Houtrust 1
Houtrust 1

A.'- vd. K-rWk
P.A.M. BotEaD
3-scheid.syechter

JA
R].B
R28

2l-,1-5 uur Blinc 1 - LENS I
Yrijdas 18-12-92
20.30 uurLEXTIS 3 - Westlandia 6..

3A Houtrust 2 8.. Àngin

R2B De Blinlertl B-scheidsrechter

Liggina SporthaLlen t. r .i
De BlinJ<erd ., . -. Seinpoststrsat 150, Den Eeag

IAVoERDffiS: S.V.P. Uitstaeen doorgeven aan Ben Osse. tel:3298353.

tuIí@ VAN,HETJEUGDFRONT algeme:en kontaktpersoon:
Paul v.d. Steen, Chopinstraat 1"03, 2551 SV Den Haag te1.397.0í.54

Blj geen gehoon Amold v.d. Donck, tel 397.65.32

I

lledstriJdDrogrannnÀ A-B-C-D-E en F .1eusd.

Elfbal alatum aanvang tecenBtander uit/thuis terrein /ve]-d - sa.n. k.Lens

Afbel.Ien voor onderstaande wetlotriJden al-Ieen biJ paul viti.Steen (39TOf5!)
zo ,snel nogeliJk doch uiterliJk <ie dag voor Oe vedstriJd. voor 19,00 uur. BiJ geen .

gehoor beIIen-.naar Arnold vd.. Donck (397.6132). In uiterste nood. nog op de aIaA zelf
betfen nar}r LENS (36681\).biJ ÍeEand yan de Jeugdko@issie.

At
A2
IlL
B2
c1
c2
C3
Dl-
D2
D3
D\
E1
E2
E3
E4
E5
E6
F1
I'2
I5

5

5

q

5

5

5
5
5

s

5

5

de
d.e

d.e

de
d.e

de
de
de
de
d.e

fIe
tle
d.e

d.e

dec
alec
ctec

4e"
dec
d.ec

c
c

c

1\ .30
1\ .30
12 .30
l.\ .30
10,30
13.00
l-[. 30
L] .00
9. 30

l-!. 30
9.3S
9.30
9. 30

11.00
10 .00
10 . 00'
r,0. 00
13..39
1r.. 30
11.30

. A.l-pheDse Boys Al- thui6 V1
Yelo A3 uit Noordveg
Grevenzande SV Bl- thuis V1
DSO B5 thuis . V3

. Gravenzande W C1 uit Gen. Sportpark
CONA CI uit Serensteinlaan
RAS CL uit Albardestraat
Vitesse Del-fb Dl'thuis Vl,

, Quick D2 'thuis VL
' Juventas Dl thuis V3' fiBS D5 thuis v3

DSO El thuis \2
RYC El thuis V2
OSC E} uit Vla,nenburg
BIC E2 uit HoutwiJk
Qui ck E9 uit . S€,v . EobmanLsr,n
tooferr El- uit ' ockenburgh

. Concorèla FI . thuis V2
Cronvfiet fl- . thuis \2
VCS I'3 '. thuis ,'{2

13 .30
13. h5 (velo )
11 .30
1l+ . oo
9.00 ( auto )

_ 12.15 ( fiets )
.13. 30 ( fiet§ )
1b. o0
9.00

1b.00
9.00
9.00

-9.00
10. 00
9.L5
9.L,
9.15

13. 00
11.00
11.00

autb
auto
auto

)
)
)
)auto
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El+ dec

F5

VeIo F3
DeLfia F1
Nootdorp F2
Delfia I'2

- LENS A1

- IENS C1 ....,
ral-nen
-'I,ENS D1 . ',.
nen 'of Tonegido

( ziL ook hierond.er')
(zie ook hierondpi.)

. Noord.weg
Mozartlaan/DeIft
Kruisrreg/Nootttorp

Mozartlean/De].fb

I0. 00 (auto )
l-?. l-5 (auto )

8. oo ( aut o )

5

9
q

9

1l-
iA

9
1B

.00

.00

.oo

.uit
\+1tuit
uit

tle
aIe

de

c

q .00

':1r.

t. -'

BIJZ0I{DERIIEDE{: '

aanvezig Jeugdkonnissie: A. vd. Donck, M. Reuyer, P, val.
bet afsteken van vuurwerk op LENS is niet toegestaaàllll
lees onderstsande kopy goed door..
opstellingen els bekend. net uitzond.eri.ng vbn: .r',r i I r

LENS AL zonder W. Plerau
IENS A2 zond,er J. Bektaz en net S,. Nisa.nciogl,u (???)
IENS 82 ruet G. GilLarè en P. Koo
LENS CL. zonder R, Hendriks
LENS c3 iuet R, vtl. Merkt (???) en N.'Tokt€.!0isoglu(???)
!EI{S D3'net'A. Behar I

IENS F3 zonder M. Soutier.,'..

17,15(auto)'"

Steen en R. ilVereecken.
,.t

o
o
o

o
.o

t.'

I

Afgekeu"tl of niet???

r-) Speters tiiè voor 9,00'uur noeten verzame]-en nogen biJ tvlJfel-achtig wàer'vanaf B.OO uur
naar IENS bell-en te.L: 36613L\ (nergens anders heen) of het voetballen doorlaat oÍ.Eiet,

. .'Is à1 het voetballen, afÉekeurd. kiJk dan biJ het schaduvprograr@a Ín d.eze LENSievue, -
2) Spelers clie pas na 9,00 uur hoeven te verz8$el-en mogen niet naar LENS beIIer, Deze spe-
. l-ers zetten ale rV aan en via Haagsche Courent fV (on de t ? ninuten) of betgr nog via

Lokatext pagina 602 kan je de afkeuringen zien. Stéat errd.at rd.e'lc[!lB aftteling Den'Eaag
is afgekeurtl dan gaen de vedstriJtlen van A2 t/ro F5 niet dooi. KiJk dan biJ het sche-
dul{lrogrs^Ema. in tleze tEl{Srevue. Sons ziJn er slecbts enkele wedstriJden afgekeurtl. De
spelers van A2 t/m C3 kiJken dan of ,hun vedstriJd is afgekeurd d.oor. biJ het'thàiBspe-
Iend.e elftal te kiJken. 3ijv. voor de ved.striJA BAS.A1 - IEI,IS 42 kiJk Je biJ nAS Al-.
Staat d.eze vermeltl op tle ÍV dan is ate wedstriJd Lfgekeurd..

De spelers van AJ. + DI t/n F5 no6en in d.it geval vel near LENS bellen want d.eze te,qo.s
Írorden .bij inpldgntele afkeuringen niet, teràèld.. 3iJ:'._inc. identele afkèur"in.gen rerwacliten, vi. '
de spelers natuurliJk rleil op LENS op dè verz.o.x[e1t iJ d.. v. gn'-qg 1eàstriiJd. De' ],éidersi gaen d.an
vet net Jq ie treitreí."Neen altiJè_ ïoetlefschoenen, sport-bghoe-n91, i é-e__n tlqini_ngsbaL- 9-n _ 

j!
sporttenue nee,'

§c}Iaduwprogra,mÍla

BiJ algehel-e afkeuring (niet biJ incidentele_ efkeuringen) tlit keer .een bepei.kt sch8tlulr-
progra:ma 'i.v.m. d.e vele. Sinterkla.a.sfeesten. De E- "en.F:klassers doën dit keer'niets aIB.
hr:rl wedstriJd is afgekeurd, Blijf dit keer iiad rnaar !eze1-1ig thuis. Voor AI"t/m'nh vet '
een scbad.urroroErorma t.v. :

. : .!r;
Sa.nenkomst I,ENS

12.00 uur Blaulr. Zr,Iart Al,
1\.OO uui LENS A2 trainen
1l-. 30 uur LENS 81'traÍnen
1l+.OO uur LENS B2 traineD
12.00 uur dlauw Zvart Cl-
L2.30 uur LE'M C2 en C3 t
10 . 00 uur Blauv Z\.rart D1
P.00 uur ï,ENS D2 en trai

1b.OO uur LINS Ó3 trainen
9.00 uur IENS Dl+ trainèn

ook: !3 en Dl+ .spelen biJ
en Dl+ l-0. 30 uur. ,

.l!' 10,3
l-l+ . o
11.3
r.L.o
10 .3
L2.3

.l+

.0

.0

.0

uur

I

'..

0
0
0

o

0
0
0

uur
uur
uur
uur
uur
yur
uur
uur
uur

I
9

th
9

algehele 
, 
afkeuring nisschien blJ Tonegid.o. Vertrek D3 9.OO uu!

Eïlra treinini4en' gestopt

De extra traiàingén'óp de vrijttagavond tóor onr", A-B- en,C-Jeugd.ziJn in'principe ingeng
van hetlen.gestóÉt. Een kleine ka.ns rls er dat Wim Blon xnet A2. en B2 toch no! on d.e,week ('
dobrtrai.nt. HiJ neènt, dit net jullie op a.s. zaterdag. .Dd tlinsdagavond.. trainihg 6àet nor-
EaEl d.oor. Koíen dirs speLers vsn A2, 32, C2 en Q3!!! De'extla tralning.voör E3 t/u E6 van
Fl t/n F5 op dè naàndagsvontl is voorfopig gestopt. ' I ::.

-10-
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De keeperstreitriug voor d.e keepers .can f,Z.tlm Fl- op de neandagavond gaat ve1 nornaaL door.
Dit geltlt ook voor tle noensdagnid.tlegclub. I.ie verwachten dan vèI alfe E- en F-kLassers.

looptrainitrg' .' .. .

Voortaa:i heblel de C- en D-selektie iedere ilinsdagavond looptraining. We vet:melalen dit alus
niet ueer 1n de LXISrevue. De tiJtlen ziJa bekqnd. Koro afleniaÍ en dóe serieus nee aan
deze loo?traitring,

frainersoverLeg Al-+81

Op nas.ndeg Í d.ecenler verwachten. ve- vau 21.00 tln 22.OO uur op LIINS voor het trainersover-
Ieg: M. Rog, G. SteenviJk, F. v.'DiJk nanrens het bestuur en F. Grens en p. vtt. Stedn
ua.mens de Jeugtlkomissie.

Leidereoverlee E]. t/u 15 1

Op naandag ? tlecember verwaelten we ven 20,00 t/n 21.00 uur op LEIS voor het leid.ersover-
Leg sLl-e Leitle!6 van LENS E1 t/u f5. K€n Je Diet teL alatr even Paul- vd. Steeu: 39701rb. ,.

Vergeet ook niet de aanneldingsforoulieren .nee te nerreD voor tle trainers /J-eiderscursus tlÍ€
P.3osop,lEirISgaat.,geven.-EenmustvooirddLre1eider/trainer....

Pupil- van de ïeek
Deze keer ie de keus gevallen op een speLer ven LEI{S D2 t.v.:.
YusuÍ Ozsoy een,l-ekkere tectraisch, linksbenige, enthousiaste voetballer.
Je ïortlt zonalag a.s. on l-2.\5 uur op LEIIS verÍacht biJ Psu]- vd. Steen. Je zit biJ èe tak-.
tische bespreking, Je d.oet de weming-up en ziet de veilstriJd vsDuit Ae dug-out. Na af-
J.oop op de foto net Jet favoriete 6peler. Neem LENSkI-eding en eeD traíaingspek nee.

Sinterklaag
Eet vas' een geeiaagde avonal. 3ÍJÉa aIle .F-kIasBerB. neren aenrrezÍg en triisteràei goed naàr
de lrlJze voorden van de Siut. De kadots en het ànoepgoed vieleu in de snaak bij. de Jeugd(en biJ tie oud.ers??? ) . De orgalisatie vas reer of . ia.rmer vas àet d.at sonmige ouaerÀ .zàl,f
vat katlootJed'uee haddeu genooen. Dit was echt niet de: bedóeling eD vervelend. voor tle .t.
ouders rlie tlit Yooref ook gevreagA hedilen en rraerop negatief vai gereageerd door d.e eve-:

- IENS D].

- ]iENS D2

- I,ENS EI.

- I,ENS E2
- rnts 11
- I,EIIS I'3
- IENS I'[

WÍlterstop eu z a.alvoetbaL

0p zatertlag 1! decemÏier ie er nog een voll-etlig ko:apetitieprogrFnn& voor 4L t /rn F!. Daerna
is er een voetbalstop t/n àonAeg 3 Januari. Of er getraind wordt in de veek voor kerst
(Zt t/n 2\ december) horen JullÍe nog. De veeÈ na kerst (28 deceuber t(n I jauauri) in .

iedel gev€.L aiet. IíeL hebben ve voor o4ze Jougste Jeugti ia de week voor kerst 'iugeschre-
ven voor het zvalu*ea Jeugtizaal-yoetbaltoernooÍ, een zeal-voetba.ltoernool biJ Scheveningen
eÍr een tciernooi op kuàstgras bt'J HBS. Aangezietr aleze toernooien op ale da,g vallen verroe]-
d.ea viJ ze alvast. Outlers, leid.ers etc. kunneD d.en elvast een vriJe alag regelen a,Ls ze
dat \,í"ilLen. flet gaet oE:

21 deqenber: CL-T-ta1, D3-T-taL(zie ook 22/t2), 81,83,!l+,85,85,tr'1(zie odK zz/lz),F3,
22 d.ecember: D3-T-te], 82,tr'1 ( kunstgres ) ,F2,FL

J ,,'

Grevenzadale
Bleuw Zwart
Gia'ienzantlei
Gyavenza^nde
Grevenzand.e
Voorburg CI

UITSI,AGE{ JEUGD:
A1 IIBS D1

IIBS D3
' HBS Ef
. IIBS E2

. IIBS Fl
HBS I'3
E3s I'l+

@ At na àIlenaril vrieridScirappelt3Ue wètistriíalen. De
keurd (Lokatext b1z. 6oetl) en aiit betekentie tlat het
gekeurd. was. In tlit gevs,l treed het schathwprogre.mua
Leiders normsa] op ltXÍS verwacht. De meesten ziJD er
op eeDS ziek, moeten veg of bltJven gevoon tbuís.

afdeling Del Hasg vas inmers afge-
konpetitievoetbal voor A2 t/u I'5 af-
inverking en vorden all-e spelers en
d.an ook ïeL meax somrige spelers ziJa

SV
B1
§v
SY
SV

B2
c1
c2

Al,
BL
B2
cL
c2
c3

rq§
IEN§
IENS
TXNS
LENS
I,EIÍS

2-2
5-L
3-2
t-2
)l-1

LI-1

!-3
1-l+
'2-b
2-t5 .

0-8
1-12
t-6
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Geen zin otu te treinen zal vaah d.e echte redeD zijn. Dj-t.keer had.den veel van deze spe-
l-ers pech vant ve speeLqen Det !9e1. ÍÍst teans vriendschappeliJk biJ GrBvenzadd.e, . Voorburg
en. IÍ3S. Daarnaast traindèn D3 en Dh in de blubber op cle treiuingsstrook. Na afloop stond
ale Limonade kLaàr. 83, EL, 85, 86, F2 en tr'5 gingen d.e zaal in. Dat vs,s best 1euk.-!e veg-
bLlJvers veten het nu. 3iJ afleuring gevoon naer IENS kbaen. 0f ve proberen nog ergens
een $edstrijd. té regelen of wd treinen buiteà of_in de.iaal, Neen altiJd glmschoenÀn, 

1
voetbalschoeíei en een trainingspaE riee ngast J e 

-voetbalkletling.
.. : ii .Y 'i 1.',

- Op 8 deieqrber. f992 irordt gespeeJ-à: .. :.- . ( , ,, ,_ 
:ADO - LENS tln 22 ls.ar ln het Zuiderpark. Aenvang: 19.30 uur, ': "-. -

- Heren trainers een vrÍendeliJk verzoek à, i-a'au training d.e doeltJes Van'de:vd]àen te
verÈiJderen'en olj ae tiAininÀdsirook te plaatsen .. : .'., 1 : ; ,

Ingezonden brief
Van een aantal ouders van EL ontvingen ve ontlerstaende brief:

]]

T,

I{ie'heeft daai rast'vàn, a6-Songens 'àr oe ouàdrs 
-và rl-r "aiJ uitvedsirrS den' ràrat :airlrt

rle standenllJst bekekentt. Wj.e dit stukJe heéft ge§chreven is zeker altiJà ne!égevèèst narir
uitlretl;triJ den. WÍj (de Jongens en ouclers ) hebben geen sta!(lenliJst aodig on te weten.dat
tr'I hoog staat. Negen wedstrijden gespeeld: 6x gewonnen, 3x ge1iJk. . ' .':=
Ook een kind dat in groep \ of 5.zft kan op ziJn_vingers natelLen, d.&t,_a1s ze.nog gee! i.
vedstriJtl verl,oren hebben, ze vfiJ hoog moeten staan. En -dat e.,r'op de stanttenliJ st. lrbrdt
gekeken, kan ook ziJn of tle tegenstanaler ook sterk is, of.,dat I'1 over,zotn tegenstand.er.
heenLoopt (uit, biJ ADO en '1s-Grarrenzande 6-0),..lrat nie.t echt l-erik is. . , r , '.;;:r :
Bij eel sterkere teggnstantler &oeten ze knokken en a1s ze dan s.chter konen .te'-.staan, moe-
ten ze Hel' En als het dan niet gaat en de doelpunten blijven uit, (schieten tegen de paal)
gaan d'e hoofdJes hangen en ze geven el-k88r d.e schuLd. Maar ik d.enk niet dat dit eIleen --.'bii tle F1 voorkomt, tlit kont biJ eJ-Jr el-ft-al voor. f,a.ten. ve ophoud.en over het kampioens-
syndroon. te h-ebben biJ Fl. AIs ouders'ziJn we trots,op à"ru lorrg"n" (ze spelèn n-i.et'voor
niets in'tle hoögste F-pou1e).- Want ze voàtballen voor-ïat ze:rraà"d zi5n. àe ziJn fanatiàk, -ze lril-Ieh winnen, -+rie niet, àaar hoef ;e irigt voor in de I'L'te zitten. Van diè-negatieve'
uitlatidgen Leert eén kintl niks. Íaat onze F-jon§ens nbt'rust, er gebeuren ergere-ttingeí
langs de lijn.- . ' : '' I +-i ': : ' -- ..: : :.", -:,. 

_

trKampioens sJrdroontt

De bè1 is rond deel l- .! !i

Noot Jeugdkomissie 
- 

, i r-, :-.,:..-.J .;. -' 
.: 

-De J eugdkonrni ssie van LIIS geeft regelnatig koE&entaar op tle vedstrijtlen van tle Jeugdeu-taI1en. JrÍeestal ls dit positief nÀar'soms àok signeleien wiJ viJ i4 ó.tr" ogàn, néeaiieve
zaakJes" Dit doen trij béslist niet on te Èwetsen. rnaar neestal on td_ rraarschusen tégen'
dingen dié wiJ .zienlhóren gebeureí.. öaar vord.t .natuurllJk ook het a" tètror.ià"", oïà, ee-spróken. Zo i's'er ook afgeloper zatlidae nei een drietai vaderÀ'over tleze zaak gesprol(à;.
Ilet vas een positief eespref. Is er }ehóeftë dén villen viJ e.s. zaterdag ne de vedstriJd.
best met d.e ouderà'ovèr d.eze krÍestie oraten. r,1.." ' '

.r,., a.?,..,.---- -.-;-... -.,- -.-"' .,..i *-- . . r:l;r.i

Na enkele ïeken van oefenen'en voorbe"eid.r; iài nËt of aonaeiàr! r9 noru.ter dan eindejliJk zover. 0n 1?.30,uur varen de busJes gelade'n "en vertrokken. Íè "uit§ezvaaió,i d.ooï vele
enthousiaste oud.ersrr richting Nieuwegein. De rit verliep zo'vóorsfloetli6 dat ve eèn half
uur te vroeg, al-s eerste vereniging aanwezig waren.
Het verti al sneL tluideliJk d,at andere clubs Eeer noeite hadtlen ,ret ae argési;àf"" iilu tn.r. 19.00 uur ' fn enkele gevallèn vas èit ireél' verkl-aarbaar. voor'd.e nen jeri.,va:n' U1ev,v. *uit Hoogeveen vrid deze tiJd natuurliJk noeil-ijk haalbaar wanneer Je bèdenl<t àat ooli daar'l
de scholen tuss'en t 5 .00/16. oo 'uur 'uiigaan. Er zar daar heef *"t-rlÀur"rÀ f" À."r"a."t;ij".En dan het sympàttrieke rnternos uit Ett,en Leur,'deze vereniging wift pds t,ièi aaeËn v;"te voren dat ze_als inyallers 

.nochten'..deelnenen 
in de ilaats van WV'ó 3 uit Venio.-',

Maar goed, met een behoorliike vqrtraging werden bl1e verenigingen $e3.kom geheten eD kreeg
iedereen te horen wat er d.e ko[ende drie dagen van haar/hen verwacht verd. .Een heel leuker
onderbrekinc hierbiJ ïas het succes ! t teJ.egiarn vql 

. oDB, qe club aie i,riNs ;q-i;;ii"-i;:-
Eeueest in d.e uéken van oefenen op tle versehil,lende önalerdelen. 'Nomaat s. haÍtelijk -be- 

._

. l': -rt. '-'. ri -' '-.,',,.: '.'. . .', , ';:.-

L2

, -,i .-, -1
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Na.deze Eassal-e.vergadering nocht' iedere; .verenigi-ng .de spprtkfeding op kornen halen vag.r
ve èe konemcle. drie dagen in zoud.en 'racteren,,. .lIoewel we aI visten alat $e hoogstvaarschi-Jn1
liJk niet in de, eigen LENS. kleurqn zoud.en uitkoneu, vas ik toch. roin, o-f meer af6ebluf! ,,,
toen uit onze aloor.he-L originel-q AnO/Den Haag tenue. te voorschiJn; &ve.n. .r'i
Na deze verassing ging het richting Zeist. 0ndanks een prina routebeschriJving, viel het
j.n het donker nlet Eee onze barekken te vinden. UiteindeliJk daar aangeko[en bleek alat
ue uet Midclelburg en Internos een barak zouden d.elen 'rd.e barek naast ons ïas voor d,e d.a-.

me6 van Puck uit Deventer,,. Direkt zagen ve d.at'LENS twee'haàers had, te wetenreen kLeíne
acbt personen en,een-vat grotere voor t',,raeIf personen. Dit betekende de A+B nennen ge- .

scheiden yan de, C+D Jongens.,De beide andere verenigingen hadtlen dit. voprdeel niet.
En dat het een voqrdeeL was bLeek ogentlikkelijk, tle. kleintJes (sorry Jongens) sIÍepen ;,
voor 23.00 uur, terrdJ1 de gïotere zich nog enkefe uren in Zeist kostefiJk vermaa.kten.
Dit gebeurde op voorspraak en ond.er leid.ing van de zich zelf opofferend.e Gilbert r'bedankt!
vriJdag mogen 07.00 uur ie<lereen fris en monter ean het oirtbijt en.na de atwai licUt ge-;
spanneri naar Nieuvegein,' Ja en dan begint het, beste LXNSers dit.beleef Je niet dit ondeir-
ga Je. Wat eanvankelijk eén complete chaos leek, bleek een aantal uren leter een fantas-
i:.scne organÍsatie, Dat het de eerste d.a.g wat tegenzat vas voor een groot deel te viJteir
aan technische menkementen

Voor deze r\Íeek vil ik het.hierbiJ laten omdat er ongetviJfeld nog meer befangrijke copy
za1 ziJn en tle ruime in onze I,ENsrevue nu een naal beperkt is. Volgende week verte] Ík U

over het veL en vee en de sportieve verrichtingen van onze Jongens.
Arnold.

rs-Gravenzande A1 - LENS A1 2-2

Het ging vat uroeizaam met vervoer, het klin)tt misschien we1 raar, toch kealr het dan uit-
einilelijk gelulkig voor eLkaar, Een rit naar I s-Gravenzande bleek achteraf de noeite waard.,
er verd. daar veer een punt veïgaard..
Goed.e stTiJd Ís daar gestrealen rt vas soÍrs op het scherpe van de snede. Even een nonent
nit opgel-et en binnen vijf min. verd.en ne op een achteistand gezet. (f-O). ttet was v66r
uit een,,dood momentrr, hoe kIiJgt die tegenstanaler dat steeds voor elkaar, staan Julfie _

ataar te slapen rnet dai korte' haar?. Door Habib verd Michel van de bal beatlend, hiJ trok 'het ïeer [eliJk rt vas naar ik meende ttlk verdiend(1-1). Vlak vooï rust hadd.en ve EoB
neer grip op deze ploeg, Daan scoord.e met een doffe droge poef (1-2). Ik heb hetzelf dus'
even niet gezien, maar hiJ boId,e ve1 het net, ston hé, ik heb toen eventJes niet opgelet.
Na de thee $,erd t s-Gra.venzande - LENS een spaDnend.e en enotíoneLe pot, en soms viel het
heleroaal niet mee, ze visten lsffe1iJk te komen tot een niet Begunde maar ve1 verdiende
tvee - tïee. Misschieh lrat angstig voor ale evond van de Sint op zaterdag, heb voor Al--
phense Soys maar geen ontzag. Iedereen va.Def het begin af aan er voor hond.erd procent er
veer tegenaan en Laat de Sint niet in zrn hempie staan.

Sinterklans.

LENS D2

Zaterd.ag zpeelde D2 een goed.e oefenïedstrÍjd tegen HBS. Op een prina bespeelbaar veld
werd. er vaak goed. samengespeeld door LENS, vat vier d.oelpunten opleïeïtle. De verded.iging,
net een goed en attent keepend.e Cor, kree6 slechts één doelpunt tegen. De laatste veken
gaat het steed.s beter met Juflie, vooral voetb&I1end. is ale vooruitgs,ng goed te zien. Als
j.ed.ereen nu ook een hele eedst"iJtl lan8 heel goeè zrn best probeert te doen zal het nog
beter gaan. Winnen is tel 1euk, naar neestaL niet echt befangrijk' vant zeker als pupil
noet het Leren voetballen elke keer ïeer voorop staan. Het vas vervelend. dat zaterdag on
09.00 uur niet alle spelers op LEI,IS u€.Ien on te trainen, het stond toch echt in de LENS-
revue. De sfeer is goed, iedereen doet zrn best en probeert zo goed nogelijk te luisteren.
ALs Ju1lie biJ een afkeuring ook al1emaa.I op tijd aanwezig ziin vordt het seizoen no6
leuker .

Een tevreden leider en trainer.

Moddertraining D3-DL. Uitg1agl sr9èdglis
Heer pech; het nag niet lukhen tegen Juventas rrant voor de tveede [aal ïeril deze wetistriJd
afgelast. Enkele spelers gingen mee met and.ere elftalLen die vel- hét gelu.h hadden om te
kunnen voetball-en en met d.e rrachterbliJverstt uerd besloten tegen DI+ een onderling mod.cler-
partiJtje te spelen.
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Ik tlenk dat veel- libed.ers lre} er8 bLiJ vereD rtoen de sporttàssen uitgep8,kt, lrerd.en, naaJ' Ja,
voetbal is voetbel. .Na de training droriken d.e spelers nog gezaueliJk een glas frls.
0h Ja,' de ïedetriJd eindÍgden ln een 0-0 , geliJkspeJ-; De doeLpunten die in het net ver- ..
dyenen nerd.en dool een, Eod.derfiguur afgekeurd'of hiJ zag er buiteospel in.

Cees.

LENS E5 - Quick E9 (vers l-as van eB noveiier 9a)

Jongens het'was veer afgekeurd ( zouden ve niet tegen Quick nogën s!el-en?). Dit geefb niJ
de Selegenheitl on nog even terug te ko ei op het spel tegen YV? 82. ÍIelaas moest ik ze.Lf
vlug .weg zodat ik geen tiJd had voor een vèrsla§, aaar een fan van ons Ïieeft toch nog'vat
geschreven. Ik vonal het fiJb dat Jullie uet 2-0 hebben gevonnen, nlaar het resul-tagt hed
beter kunnen zÍjn door neer over te spelen. Zoats ik al vaker zeir HET MAAICT! NIET UïT HIE
ZE MAAI1T I.IE SPEI,EN ER MET Z I N A],IEN VOOR.
Dan nog even dit. Er zóu nu vel- neer egekeurd kunnen ïoralen, naar [.om toeh trainen het
zou het samenspel eD ook de vrientlsclep .ten goede komen. Verd.er wens ik Ju1lie eeri pret-

Julfie leialer Melis Kipp.

I

-l-[-
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LENS

tal 1407()

' 
è*nuar iodloro ' ',
o. ffeípenrnn ; ,i'
BuE.HoÍnpf(ho"IsE 90

,. góEl AH ilons&r
Èol.: 01749.1tóOt

Sponsr,!l(Ir
J. v.d. Lubb@ '
VllaÍbooÍrEnoot 303
t5ó4 -F Deo Hoog
tel.: 070.1933515

AÍg6mrar ldnlrrhd
L!,M. tíoluJ€nhown
8Íom FíossEoot !l
9551 O Den Hoog '
t l.: 070.391e474' .

Sd@tíbt lafl lcran.zor&g
B.J. Osso
Jooíswldsurot 99
954ó C. oqo Hoog
tal.r 070.3998353

s*rrurhrt onlonii atrntrg
J-C Hom
Mulis Stokelöon 184ó
9541 GC Den Hoog
at.: 07O-36?9@'7 ..

Sd(,.tutssl &igd
P,wn den steen
Oop'nstsoot 105
955'l Sr' Den Hoog
rel.r 070-3970154

§rlrstsrlsrt anlroalb.l
B.J, Osse
Joo,swldsuöàt 99
?54ó (L Doo Hoog
!al.r 070-3998353

S€l(,obrhrl r6rí.hb
B.Cr. MiltEnulg
Hengeloloon 981
1544 GG D@n Hoog
tel.:070.3913985

Trillurs
S.lèldl. zolflbe
M.8og | 'r
Nkolocs 8cotsln. 198
9973 RH :VooÉurg
ral.: 070:38óó399

§d*lh zrbdtg
). eK,eiaÍfi
F. Diepeobrc(khof I I
9551-H€ oon Hoog
tat. 070.3977273

KonElbudcbebllng
Postbonk 33ó71 I
Robobonk
1999P4999

Tcnclnèn en

KlubgcboÍw
Hergeloloon óOO

I/AIiJ DE FIEDAI<TIE
.i

uiterste lnlevertermf n koplj:
moondog 20,00 uur in het klubgebouw

I{ISSE{ KËAàS dr mSI

Ihar uaar Piet verdwijnt en de rl(erstmari'
versctrijnt.

Onder dit rÍDtto b€girnen rr,e, ook rxt redakLie,
aAn de .fecqlrt6rneard.,

Een &dd<e naard boordevol gezelligtteid eÍl
al<tiviteiten; de kerstspfl].en uorden uit de

. kastm te voesdrijn getov€rd, huis,l<amer rcrden' verbo.nd. otdat de bocrn er Ín met; lÍelrtjes
lrarden aI o\len:aI : kortdtr een gezellige raard,
maar @k een zeer dn (i<e inaard niet all-een votr
de nrceders die esi naar lre€r rnet€n voor zoÈgen
tlat de boodsctupqcn irt hui.s kcrrrcn maar ook voor
die vele (en gieluldcig heeft LENS er velen) -vrijwi[igers die deze en de voorafgaarde
naarÉen dliuk jr de ween geureesE zijn on vrcr u
een gezellig p:qparrma rti-n'elkaar te draaienrr -

d

Wat dactrÈ u van het,sirrtoff*=fà (ercces
klaverjasaruden - de LEIS-auto-kersb:al1ey -
de traditionele $redstrljd cUÈ- t€gen ,foNclensjaruari heÈ oliebolLerÈcrrrnoj,... -. 1

In een vorige IENSeT/lte is atr eens iet-s ge-
uarÉ zoÉier deze nerrsen is. het. uungelijk een
houd€n.
Daarfii voor deze nrensen (cel hln een hart
stel<en) en \roor è arderen crn er over na te
navolgerde stuk overgenoen uit Voetbal_ Ircst
\Iarl Bqgem.

de gezellige jo)<er- en
nierrjaan:ecqtie nret

en niet te vetrgeten in

i zegd orer vrijwilligers
l. club à:aaiede te

qder de rim te' .denken het
van H€rIIIlan

),

44, Ite! zo gsmn dat er iemard aclrtdr ale bar staat a'r < je dcrstig bent -na eenwedstrijd. .Ilet..is toctr ncmrnal dat de doebetten rrargen, ae heoÍ<rrtagen zijngeplaatst, de lijrren, zijn giel<aI<t, dat de kteedkarcrs en de *antine eIXe weeh-- en aanniet één maar versdteidere ]rcren - licE€t€n sctloorgsnaa]É en dat er ienard targs de 1ijnl,ogt.net een gensïeclÉer$rLag. Daar betaal je Éo*r oontrilertie voor; en scms geEuít
dat niet eens of veel te laaÈ.

NEE TG, ztr^'N ER EUEEJ IIT I(IrI (I{ UTJ r IÀBI \NEtrÀLT,EI. ?

Zijn dat dan allsnaal ha1rrc garen die zictr zo
qeJ.en?

-1-
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l

Nee dat zijn lrensen die wat vocr hun club over heÈbeni die .e,r wije tijd in st€len en

- best ue1 een beetje kiest zijn ats ze dan od< nog stalik voor darik lsijgen. " ; ,

zé fr"r"r, heus vlel ilat gaor aLs iedereen ra aé weàtsuijd en in de tirst naar de bai- Lcpen waar niet iedeireèn rneteen geholpen kan,.Hoarrien. Ze v,erlen zidt uit de naad en
verdiefren hgt cCÍ, cE, een sold<el -te lrcrOen gézet als eer en dark.

-..'; i.ir,i : . ':' ',iJ - 
.

I,larÈ denk nou niet dat alIes bd(Gtigd kan r,rcrden van de .contrjlertie. De crnzet in de
kantirp is een r.rczelijk en niet te missen qderdeel van de firàciëIe huislrordirrr. heb
je zelf wel eens gchter de bar geseaan?
*+ *ï ï* ffil als. je niet Yilt dat jorvr ch.$pie naal de haaien gaat.

lms E mir.
wat zou een .qoÉc1ub zijn zorder aI die nensen die zorgen. dat alles zo soelEl
nnge}ijk verloolÈ? Ni-ks, helenaal nils. Afs aJ. die horderdÀrizenden vrijwilligers,
niet alleen h de sptrt rnaar in tierÈaIlen sectoren rran de maatscnafpij leven, éér:'
enkel weekerd het bij ttje bij reer, zo.rden gooiènr l,,as-ètr niets, helsmaL niets të doer
in os lardje.

want hang jij dè netten ti), zorg jij voor de thee in de nrst; bdien jij de tap? Nee,

toclr; uanÈ daar betaal je funers contrilertie voon.
È hoeft geerr darik-je-r^rel ge+eeId te lrorden, aI die i+erlcers vragen niet orn een re{ren
van.sctroderklcÈjes naar gl:aaq, een beetje waarrier5rg.

voor de consul die in het holst van de nacht uit zijn hed stapt on de velden te
kq-ren. @ een tijdstip dat jij. rniscclrien uit de disco'Xoint. voor de sclpid.seclrters
die zijn zat€rdag of zddag vmr jor getrep l of gedeeltelijk cpoffert.
voor de uaarnemrs, t$Jee shks, itie ií tow, kcrften qrdat er een risicovolle wedstrijd
wcrdt ge.speeld, waarin jij ook neespeelt. Die mensen zorden toctr totaal overbodig
r«ceten zijn. Zo.rden ze naar hun eigen club lilnnen gaan kijken.

ÀÀN GEIDCIIT. .í

:i

, .ooit er aan gedadrt dat er een. beshrur is, dat zcFgÈ alat er niet neer oentjes wcu.der

- rritgegeven dan er binnen kcsÍEn. dat de secetaris een stoot. werk oploalrÈ, de
vorzitter verarrtr,roordelijk is voor alles rrlat er bfurnen de c.lub clqaat, . .al1erlèi
ccnrnis.sies jrr de Heer zijn on een feestje te orpniseren, de jeugd te later
voetlcaUen. 'ï '
Er È een heel bordslr-reau nodig, dat ÍEt een lc-ap4:e bezettirg de copetities ir
elkaar zet, er cp toe ziet dat belhanel-s cp het veld hun gerechte,straf niet onE1q)en,
selectie fornreert jl allrtlei jeugdklassen err hogiere diciplirtes. Idorden ze toch vm
betaald; r.rordt c[,gielIEr](t. Jazet<er, zij wel, maar ook zij uerken 'er aan dat jij krnt
voetballen.

ÀI;tE IN ffi.

Í-aten we niet zover gEan m.. cp te tellen wie er allqnaaJ. aan tetpas. kc[ÍEn voe,
tijdens ell rrEr een uedstrijd of een trainirg. Het zÍjn er in e1k gerral een he1ebel,

..,veel rueer dan die deËien of viertien of vijftien die ttruis hun tas jrpald<en er
vrolijk het ccrrplo< cpsEappert met een air van trzieeo hier ben ik, is a11es a1 jr
.orde?'r Ja }rcor, {at Ís het. De leider'is aanrvezig, de grensrechter is er, }ret veli
ziet er pri:ra uit, de scfieids is zicà aI aan het verkleden, je stapÈ in een cpgenaal<t
bedje. wantdaawoor betaal je je contriJertie: .' Í.
Is dat eclrt zo? Oe goeden, en die zijn zeker niet te vennarlozen, . niet tsÉ
gesSxoken, zctr er best eens over nagedacht kurnen r*ordixr crn een, hardje toe te std<en.
Je bent ttrh Iid \ran een ClIlB, een orderdeel daarrdn. Dan horerr: nieÈ altijd en'eeu,rig

' arderen all-es q) te )anppen. vlie de voeucalschoen past, treld<e hqn aan.

Herman \ran Bergsn.

-2-
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lIÀ RB(D)ÀKTrE

- Dat IENS bruist bl,iJkt wel uit de vele id.eeën efl meningen die ouders en spel-ers 'hebbèn.
0n deze nu te inventariseren is er op naandag 1)+ december a.s, een spreekuu" van d.e:,
Jeugdkommissie vaar u rrv ideeën/klachten kunt spuien..
Aanvang is'on 20'00 uur en volgeus de redaktÍe noet'het vreseliJk druk worden lrant ïat
wÍJ aI zo horen aan de bar of langs de LiJnl !
Vobr verdere Ínfornatie vervíJzen lrij nas,r de Jeugrtrubriek.

- AbusiveliJk is vergetèn te vernelden dat de tïouyreceptie van Annemarie rCoret en Theo
l,iassa pleatsvindt op 30 d.ecernber j.n chaLet Ockenburg van L6.OO tot 1?,30 irur.

P(gÍL \AN IE TTEEK.
I

Iupil ven de veek vas
)'usuf Ozsoy de techniEche linksbenige spel-er ran DA.
YusuÍ had de zondag van zijn 1eyen en genoot dan
ook van de i^,arning-utr) - het lnschietn en natuur-
lijk Yan de wedstriJ tl,
Als ziJn sterspeler koos hiJ Fred Spa.
HiJ bedankt iedereen voor de prettige niddag.,

De fotors vertlen ter beschikking gesteld door;

0FFïCIXEL,i
I[ieul,re Ieden.

Vcrn Hol Bes[uur

a

\

a

3i3l+
2986

A. Behar, D, 2B-1I-L981, vaillantLaan \7a,2:26 AC Den HÀag, tel:.3gd3207D. iare,l , Sezo, U-09-1957, Gradatand, IO, ZrgL HH Den Haa,g, tel-': 3tjàt]:6.fD. Arslan, F, 13-11-1985, Groenteweg 6.9_, Z5Z, Jv Den Haag, tel: 388T601 
'

T.M. Hassan, F, 19-05-1086, Vïederustlaan 9d, Z5\3 SG Den Haag ',J. de Boode, I', 25-11-1986, Tuinzijde ?8, p5\3 XG Den Haag, tett 3ZLL3Z6Y. KuI, E, 1r-11-1986, l.lezelrade 1l+9d, 2rl+l+ XA Den Haag, iel: 3p]:2252.

313'
3136
3i3?
l,ri.i zicing lidnaetscha pi
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i1"77 A.E, v. I{iJngaarden vordt NS.
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Adres vi.l ziginA:
311-1 A. Ezzeki vord.t nuintebaan 22, 2728 MA Zoeterrneer, tel: 0?9-31590T.

AfvoereD afs lid:
3103 lvl. Kabal
3110 S. S]-inans
3112 S, E]Joulari.

oud LENS - Jons LENS

Traditiegetroul., vordt op NieuwJaa"sdag de ïedstriJd gespeeld tussen 'roud en Jongr' LENS '
Jong LXNS vordt samengesteld d.oor onze hoofdtrainer Maarten Rog.
Voor het speleh voor "Oud.'t LENS ziJn een groot aantal kandldaten, uaaruit FfBns vaJI Dijk
in overleg met Nieu{Jaarscoach Joop Will-ex0s een selektle heeft moeten maken.
Betreffend.e spelers ontvangen binnenkort een schrifteliJke uitnotlÍging. De veèstrijd.
begint om 13.00 uur. De nieulÍJ aarsreceptie zal rond. 1U,30 uur een aanveng nemen.
we rekenen op eed grote pubLieke beI€flgstell-ing. Ëoud U nieuvJ e.e.rsdag dus vriJ voor LEI{S,

Het Bestuur,

"j-

€ -F ) [rofeé E
Vorige week ( LENS-WC ) !ra,s. het ._verslag van tle E+J-trofee van ale heer J i WilleEs en ook
hij beoord.eelde, de spelers op hun 

-h{al,iteit. En dat is i.ets ïat nen aa.n ale heer l{ilferns
ïeI kan overlàten Ï'ant hiJ is itruoers "pas" 55 Jaar l-id en een groot supporter ve.n het
eerste. Zelf i's'h,ij jaren trainer geïeest en heefb hiJ (en dit zijn zijn eigen voorden )
ook nog rrronfuebanJ erdt' in het. 1e ,

Onze mah die LENS-DeLfia kritisci bekeek en zÍjn oordeel velde uas Jan Har.
Samen met zijn zoon Bona1d... Jan eens leider v6,n een zond.ag eIftal (Jen $as het niet zondag

-11) stapte i later ovei..naar d! Zatertlag en is samen met Jos de stinuletor oachter Joker- .
en klaverjas &vond.en,'Jan en Ronald betlankt voor Ju]Iie bij drage.

IENS 1 (mét vrouve Fortura) - Delfia 1 .
De veersv-erwacht iEgen. d.ed.en het ni.et verioed.en, rlaar zondag 6 èeceEber ïas het d.an toch
zover-dat om 2 uur: afgetrapt kon uorden voor d.e inhaelved.strij d tegen Del-fia. De inzet
was 2 punten en biJ verlies van DSQ legen Quick Steps zeLfs tle eerste periodetitel.
LENS trapte af en begon voorvarènd.', Er kwanen aI snel scoringskangen voor Fred, Oscar,
Marco, Ricardo en Peter maar het:.scorebord bleef voorlopig nog op 0-0 staan.
Ook Delfia probeerde iets'aaà d.ej stand,te verald.eren. Chris Treling probeerd.e net passes
en goetl genonen vrije tri,ppen ziJn voorhoeale aan het lrerk te zetten, maar d.e achterste
linie van I,ENS kon het gevaar bijtiJds keren. Een perfect genomen vxije trÈp van Bica.rd.o
op f'red. kon Dog net d.oor d.e keeper ven Del-fia tot corner verwerht ïordeD. Ook biJ een
corner van Del-fia moest Patrick zich flink strekken.
De inzet van een goed doorgaande Marco verd beloond.. Een aLs voorzet van de rechterkant
bedoeLde.bat lrist de vertlediging vs.n lelfia niet goed. veg te verken en I,ENS. stond., met
'daík aan de Del"fiaspeler, met l--0 voor. Dit was tevens de ruststand; :, , :1 i. .,
De tveede helf! begon net een aggressief aanvallentl Delfia. BiJ een àoor oirze àchièrhoede
verkeerd beoord.eeld spel-noment, nen als.cht a.an buitenspel, had LENS Uèt 6e1uk aà ziJn
zijder.Írant deze unieke kans verd niet benut. Een -teken van misnoegen ging door het'
LENspubl-iek toen Marcel, in d.e ogen van de scheid.srechter, ongeoorloofd. een m&n ren Del-
fia van een scoringskans afhleld. en ale scheids naar d.e stip wees.
M&ar ïeer vas het vrouve Fortuna (paal) die een tioelpr:nt in d.e weg stond. De trtalentvollerl
NIeIs, wissel in de 2e helft voor l{enk, wist het LENSpubIiek ïeer iets op te 'lrarmen
(het was innialdels koud gevord.en) door beheerst 2-0 te scoren. nelfia liet het hier niet
biJ zitten en via onderkant lat vertl een vriJe tr&p goeal ingeschoten, 2-J- dus. Del,fia.
kreeg 1 ninuut voor het einde van de officiële speeltiJd nog een kaDs op geliJksBet
I[aar l{edëroE vas het geluk aan LENS ziJde. t l+ ui-nuten na het verstriJken van de officiele
speeltiJd verd. er door de scheidsrechter afgefloten net e1s eindresultaat 2-1 voor !ENS.
P.s. In de Jle ninuut verd Peter Klornp (gebLesseerd) gewisseld voor Sacha Glautlemans.
Door een moeize.ue over-winning op Quick Steps is D§0 Ie periotleksrpioeD geworden.

JaI1 en Rons,ld Han.
-l+-
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LET{S

Nu aL 60 leden

]n ons vorige ci-ubblatl attend,eertle ik u op de s1echte toestènA van de zitbanken en sprak
ik over een. sched.e voor tie vLub. Het betrefb de stenen steunen zonder zittingen en tl€
beschadigde banken, díe u biJ het betreden vaJl ons complex eantrefb.
Voor het cLubhuis en Ae kLeedksmere ziJD leen van der Berg en Joop Pronk, i:: hun vriJe
tiJtl, bezÍg hogere i níeuHe banken te uaken, Gelukkig. dat er tussen a1 die pennel-ikkers
no6 lealeD zitten die iets met hun hand.en kunuen prestereD. Ik za1 er biJ,het bestuur op
aandringen dat een "deeltJe van d.e rrc1ub van 100!'-pot voor d.eze banken vordt gespentleertl.
We hebben sinds zondag j,l-. t'60 è1ubl-eden van L00rr en ik ÍiJ. het ialee van 100 naÉ.nog
niet opgeven. AIs ve het niet hal-en, dan rnoeten ve toch Ín d.e bur:rt van da.t getal, zien
te koeen. AfgeLopen zondag had ik net zoveel riazze].s als ong eerEte el-ft&I tegen Delfia:
B nÍeuwe Leden. De hontlerd.J es vlogen Ee om d.e oren.
Zo nu ea dan moet Je ook eens gelu.l( bebben, speLers van LENS I A1s we tegen Vred.enlurch
niet verLiezen(en weerom zouden ïe punten veïspefen? ) deJl gaan ve ongesLagen tle kerst:
dagen in. Nog één keer alles uj,t de kast (inzet en snippen) en ve kunnen voldaan een
Yreetzaam feest tegemoet gaan.

llv dankbare sponsoman
John van tler Lubbe.

GIí@ evanom@nlan HommissÍo
Kontaktpersoon: René v.d. Staen, t6leÍoon: 345,54.94

Klaver.lassen /Jokeren
Ueí Aanf aan diegene die het -etrquetteformulier inge]ru]-d hebben, doen $ij hierbiJ de uit-
slag toe en net grote meerderheitl is 20.00 uur a1s a€nvangstiJal gekozen(27 stenmen),' verders is gekozen voor Losse avonden noet 1 of 2 ueken ertussen (23 stenmen). Eet in-
schriJfgeld is f 5,- (33 sternen ) en f 1,50 (6 sternen ) voor het jokeren.
22 u.ensen hebben de voorkeur gegeven aaJl verpl-icht gaa.n, 31 nensen,geven de voorkeur Ean- een vaste partner.
Ergo

0p vriJtlag 11 en 18 clecember begint het hlaverJassen en Jokeren oE 2O.OO uur, Het in-.
schrj-Jfgeld bealraagt respectieveliJk f 5.- en Í 7.50 per persoon per avond voor het'
klaverJBs6èn geldt verplicht gaen met een va.ste partner. fndien u geen partner heefÈ kunt
u toch konen. Er is neestal ïel een partner te regelen,
Jan Han/Jos Witting.

,1

S(e If;@ S€NIOR€N zondog
Uitslaeen van het afgelopen veek( end)

- Delfia l"

- I.ENS 3 .

- laakkvertier 7
- Tonegido 9
- IU.IS 7
- TEIIS B

IENS 1.

NaaLdvÍJ k 3
IENS )+

TENS 6
AdeLaars 5
De Ster 6

2-l
3-3
afgek.
afgek.
6-6
0-0

Zor.
1- .00
r.t . 00
12. 00
13. 00
11.00

1 d.ecember
uur VredeDburch 1
uur lEl'ls 2
uur Y(JC 7
uur I,E{S 4
uur I,ENS 5

- T,H{S 1
- YeLo 2
- I,ENS 3
-WCB
- Vredenburcb 7

H.
1025/532
].og9/62t
3076/55\
3a1)+/56t+
3a37 /568

e scheidsrechter
0ortnen
HoutEa.n
Earmsen
n.n.
D. n.

veld
T.J
A.I,Í
B.E

3
3

1

2



10.00 uur vred.enburch LO - LENS 6
1\.00 uur nAvA 9 - I;ENS ?
10.00 uur Postalia , - L,ENS I

3229/622
Tn/6\9
3338/681

n.n
n.n
n.n

Aanspreekpnn t Seko 13 dec.enber: J. Hsrtr + B. Osse.

Zondae 20 tlecember

r.0.30
11.00
12 .00
11.00
11 .00
L3 .00
12 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
HIVISH 2
IENS 3
Vredenburch 6
DVC 2
LENS 6
],ENS 7
BMT 6

- vríJ
- LE}IS 2
- KiJkduin 2
- TENS I+

- IENS 5
- VIOS .r

-WPB
- I,,EI{S B

ro3L/62t
3068/5)+
3099/r6t+
3123/568
3*t+/622
3328/6\9
333'l l68t

J,J. Besseling
S , B€.Daute"

n,n.
A.M,A. Mooijnan '

n.n.
n

u. n.
n.n.

L

linsd.ag 29 tlecember
19.30 uur VrOS 1
19.30 uur IENS 2

- I,ENS 1
- vlos 2

I,ENS
IENS
IENS
LENS
LENS
LENS

s.s
s.g
,OABlJ problemen: Kontakt

oPSTELLIIGEN: a.1s vorige week.

AfsctrriJven:
3 : Jan Heins
b : I'red v. IkriJ ff
I : Wil HeiJnen
6 : Gerard DulvesteiJn
Í : Hene Keus
8 : L. Barkia

IIGGING TERREINEN:

_Vred.enburch
WC
NAVA
Postalia

teL:
tel-:
tel-:
teL;
tel-:
tel-:

36'(3673
3897t't6
31+61088
01891-1ï9[3
36015h1, b.
3988797, b.

...

J. Pronki iel-:, 3!22106
N. Hafali, tel: 3l+78?h6.

persoon Ben osse, teI: J 353, vriJd.agavond l-9.00 tot 20,00 uur.

H,H. Leitlers c. . Aanvoerd.ers:
S.v.p. Doefpunterutrakers op èchterkant rrealstrij èformul-ier verrnelclen I M ! ! ! I

TUSSENSTÀND

- JulianalaantJe/Vredenburchveg, RiJ sniJk, teI : 3912288
- Sportpa.rk Eet Kleine Loo, teI: 3B5B01B
- Zuiderpark 2e geèeelte, tel-: 3BB?l+25
- Groenendaal l- (biJ Theonann BounEeesterpad) tel: 3501655.

@

tr'. DisseLöorp
P. Klorp
J. Dameri
M. tr'ortnan
n. Keus
R. Blohpoel
E. v. IftriJ ff
F. Lance1
G. Mulder
C, Spoelstra

I.ENS
LEI,IS
LENS
LENS
tENS
I,ENS
LENS
LENS
I,ENS
LENS

,
1( zon )
3
2(zar)
7
2(zat)
l+

1( zat )
7

TOPSCORERS

d+
11

B

I
B
't
7
7

7
7

b



Lcrngs de =lcorEen \./crn de Zl\A ladder
{Ë-;1i1-il-ti l::i

Uit§lagen vbn het afce oDen ïeek( end )I
Alles efgekeurd.

Ze-xet 12 deceEber
L4.30. uur LENS I - Zodterneer L
11.\5 uur LENS 2 - l,yra 6

ZatqrlXqL!9 decenber

I{. NR e scheiderechter
1020/00
r.06U012

veld

1015/00l+
705610t2

D. vd.. Zïan
n. n.

A.P. Heenskerk
A. Hassanin

L
213

i[ .30 uu. LENS ]- - Te l{erYe l-
11.1+5 uur LtiNS 2 - Duinoorè \

oPSTELLINGEN: vorden tloor de trainer vastgesteJ,<l.

Sventueel- efhelden bij John Boerema: tel: 39T72T3,

L
213

I

ffi uit en Yan de af en ïekenI
I,ENS 1
I,ENS 2
LXNS 3

-vcs1
- De Bonbers lt
- .De Bombers 6

,-2

Dinstlae L5-12-92 Kl-asse. Zeal schetdsrechter
2l-.15 uu.r B.l.inc L

Yril dag t8-L2-92
20.30 uur LH{S 3

Dinsd€.8 22-].'2-92
-- I{èstlandia. 6

22.00 uur LXNS 1 - Royal Boys 1 -

Lieeing Sporths.l]en:

- I,ENS ].

- Seinpost'streat 150, Dèn Haag

- Houtrustweg 108, Den l{aag.

3A Houtrust 2 fi. Angin

R2B De B1Ínkeral B-scheidsrechter

3A Houtrust )+ C. Koéh

De . Blinlertl
Houtrust

t rtIÍ@
Aanvoertters: S.V.P. uitslagen d.ooïgeven aen Ben Osse, te13 3298313.

VAN HÉÍ JEUGDFRONT algemeen Rontaktpersoon:
Paulv.d, Steen, ChopinstÍaat í03,2551,SV Den Haag 1e1.397.01.54

Bij geen gehoor: Amold v.d. Donck, lel 397.65.32

WettstriJ dproara.Íma.. A-B-C-D-E en F Jeugal. '. ..

Afbelten voor ond.erstaand.e ved.striJden ell-een bij Paul v.d.Steén (:gtOffl+)
zo snel nogeliJk tloch uiterliJk de dag ïoor tle vèdstriJtl voor 19.00 uur. BiJ geen
gehoor' bellen naar Arnold vtlr Donck (3916132). In uiterste nood nog op de dag zel-f
beLLen naar LENS (3661.31\) bij ienand. vàn de Jèugdkómissie. '
Elfbal datun aanvana tesenstantler uit/thuis terrein/veId. sattr. k. Lens

A1
M
BL
82
c1
c2
c3
D1
D2
D3
Dl+

E1

12 de
12 de
12 de
12 de
12 de
l-2 ale
12 de
L2 de
12 de

c

c
c.
c

'12.30
1\. 30

DSO'A].
i{estlandia Al+

SEV 81
RvC 32 (vr) '

ADO C2
Ioosaluinen C1
Te Weive C1
ADO D].
Kr lenou:rg IJI
Vredenburch D3
vtJc D)+

ADO El

thuis Vl-
uit sp.park lÍoge Bonen
uit l(astelenring/Lrda,ro
uit sp.park Pr. Irene
uit Zuitle4)ark
uit MaalesteiJn
thuis V2
thuis VL
tbuis Vl
thuis \2
thuis V3
uit, Zuid.erpark

11. 30
13.15 ( auto )
10.30( auto )
12.00( fiets )
. 9. O0 (auto )

9. 30(auto )
r.!. oo
L0, 00

9. oo
12 .30
9.00

L2 . o0(euto;)

12 .00

12 dec
12 dec
LA dec

13.00
10 .00
10.30
1\.30
LL,00
9.30

13.00
9. 30

13 ,00

7



. ., ..,...rn+ 
i.

!l+l'r:ai
-*+ . . - .-..-

ADO E2 ' : 'F"r '",r'

Posttluiven E1-'
Velo E5 -,'-
HS Iexas DHB E2
BA§ E2
DWo r'1
Quick Steps F2
HW I'3
ODB I'3
Noottlorp F2

Zuid.erpa"k
..MactËsteiJn

- Noordweg' -
Wynd.aeLerweg
Albardastraat

\2
!2
T2
v2
\Í2

L1r 00 ( aut o )
.10.00(auto),.-
10.15 ( auto ) " r ..8.30(auto)',...
LL. L5 ( auto ) "
9'00 n4 r

L0 .00
9 .00

1r.00
L1.00

E?
&J
El+

E'
E6
F1
l2
F3
Fl+

F5

12 dec
12 dèc
L2 - dec
l-2 d.ec

12 dec
12 dec
12 dec
L2 dec
12 dec
L2 dec

L2. 00
11.00
l_1.15
9.30

12.t5
9. 30

10 .30
9.30

11'30
11'30

uÍt

uit
ult
uit
thuis
thuis
thui s
thuis
thuis

BIJZONDERI{EDEN:

- aanvezig jeugdkornissie: A. vd, Donck, P. vtl, Steen en R. Vereecken
- maand.ag 1! d.ecerrber spreekuur biJ de J eugdkonnlssie; zie kopy!t I
- l-ees ond.erstaanale kopy goed. tloor,
- opstelu.ngen als bekend met ui-tzondering van:

o LENS A1 zonder W. Pierau
o I-,ENS AA net J. Lampe (keeper)
o I,ENS C3 net D. Ra.mcharen
o ],ENS D2 met D. de Roo en E. Saygi
o LEI§S D3 met A. Sehar en zonder D. ale Roo en E. Saygi (beide D2)
o LENS D)+ zond.er M. Leidekker.

OP MA.ANDAG 1! DECEI\8EN HEEFT DE JEUGDKOMMISSIE SPREEKT'UR. ZIE KOPYT ! !

Afeekeurd. of niet?? ?

Lokatext pagina 602 liet aan duideliJkheid niets te ïensen over, A2 t(u F5 waren afge-
keuïd en ook A1 verd. apart genoerod.: dus ook afgekeurd.
Beflen was niet nodig voor dp Bpelers die na 9,00 uur moesten verza,ueLen. Joop pronk
?a.t bij de telefoon en hiJ had het dus heel rustig. 0f niet Joop??? Nogneats de regeLs
bij twiJfel-ryhtig Lreer:

1) Spelers d.ie voor 9.00 uur noeten verzaneLen mogen biJ trriJfelachtig weer v€naf B:00- uur naar LENS treLlen tel: 3661311+ (nergens anrlers heen) of het voetbalLen d.oorgaat of
niet. Is aL het voetballen afgekeurtl kiJk dan biJ het schad.urprogra.Ena in deze LENS-

' revue.
2) Spàters die pas na !.00 uur hoeven te verza.EeLen nogen níet naar LENS bel-Ien. Deze spe-

lers zetfen d.e TY aan en via Ha.agsche Courant TV (on de t T ninuten) of beter nog vià
Lokatext gagina 602 kan Je d.e àfkeuringen zien. Steat er dat ale IC'IVB afd.eling Den rHaag
Ís afgekeurd. dan 6aan de vedstriJden van A2 t/n tr', niet:.door, KiJk rlan biJ hét scha-
duvprograrnma in deze LENS-revue. Sorns ziJn er slecht! ,enkÈiId vedstriJdën afgekeurd. De'
spelers vaa A2 l,/s C3 kijken dan of hun ved.striJd is afgkeurtt door biJ het thuisspe-
lende elftaI te kiJken. BiJv. voor de vetlstriJd BAS Al, - L,ENS A2 kiJk Je biJ R/iS'AI.
Staat d.eze vermeld. op de fV dan is de ved.striJd afgekeurd.

De spelers vs.n A1 + Dl- t/n I'! mogen in dit geval rrel naaf Í.E[S be1].en Íant d.eze tears
word.en biJ incid.entele afkeuringen niet ver eld, BiJ incidentele s.fkeurÍngen verwachten
viJ d.e sPel-els natuurliJk weI op IGNS op de verzs,meltijd van de vedstrijd. De leid.ers gaan
da'n llat net juJ-1ie trainen. Neem altiJti voetbalschoenen , sportschoenen, een trainings-
pak en Je sporttenue mee.

OP 1l+ DECEiBER SPREH(gUB BrJ DX JEUGDKOMMISSIE. ZIn KOpy! ! !

Schad.urrpr ogranma

3iJ algeheLe afkeuriDg van'het konpetit ievoetbal (dus niet biJ j.ncidentete afker:ringen )
verken ve ontlerstaand prograuna af:

Sa.nenkonst LEI'IS
12.00 uur B1auv Zwart A1 - LENS Al.
12.30 uur LENS A2 trainen o.l.v. W. 31on
10.30 uur LENS 81 trainen

10.30 uur(auto)
12.30 uur
,10. 30

B



l_2.30
12 .00
11. 30
10.00
13.00
Ll+.00

9 .00
l_L.00
L0 .00
11. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LnM 82 tr8.inen o.l-.v. W. Blon
Blaur Zvart C1 - LENS CI
LENS C2 en C3 trainen op het strand
Blauw Z!Ía"t Dl" - LENS D1
Ionegido D2 - IENS D2
Tonegialo D3 - IENS D3
IENS Dl+ trainen o.1. v. G. l'tuIder
LENS EI t/u E6 trainen
LENS F]. t/n tr'3 trainen
LENS f)+ en F5 traÍnen

l-2.30 uur
1q. 30
1r..30

'- 8.15
12.00
13.00

9. OO

10. \,
9.00

11. 00

uur (eu!o)
Éuaöóautb )
uur ( auto )
uur ( auto )
uur (euto)
uur
uur
uur
uur

I,leen altiJd naast Je voetbalkleaiing een t,rianingspak, voetba). en sportschoenen rnee. Na-
tuurliJk proberen viJ nog vedstrijden te regelen. Lutrt d.it niet dan trainen ve op de.
trainingsstrook, bIJ Kïiek sport (verhariie ve}IJes), in de zaet (E- of F-teans), op het
stranal (C2 en C3: vervoer is nodig). Kortom ve cloen e3-tiJ tl Íets. Spelers en leiders koE
ellemaal..

I\ DECEMBER SPREEKUUn BIJ DE JEUGDKoMMTSS]E. zIE KoPYIT t

Vril de.eavond trainins Al-+81

Het stond vorige veek niet zo tiuitlefiJk in ale IJENSrevue naar de AL+Bl-seLektie tralnen in ,

principe ook op vriJalagavontl, Een voorwaerde is wel- dat de veltten bespeelbaar noeten ziJn.
De afspraak 1s dat Juuie bij twiJfel naar LENS mogen belLen (366131\) Ee 16.00 uur.
Nog steeAs ziJn ei speters rlie ver voor d.eze tijd bell-en, Niet neer doeil

Vrij d.agavond trainine 42,82,C2 en C3

Deze training is voorlopig gestopt. Echter d.e spelers.van 82 en enkele van A2, vond.en tlit
erg spiJitg. Daarom traint Win Blom (vriJdagavbntt) tocb veer on d.e veek net Ju11ie van
18.00 t/m l-9.00 uur. Kon alleuaal en natuurlijk ook gerroon lealere dinsdag van L!,00 t/n
20.00 uur. De spelers van C2 én C3 trainen voorJ.opig a11een op tle tiinsdagavontl van 1p.00

- t/n 20.00 uur.

DE JEUGDKOMMISSIE IIOUDT EEN SPBEE{I'UR ! ! I I

0p maandag 1lr tlecernber geeft de Jeugdkonnissie aIle spelers, ouders, leitlers, trainers
etc' etc. de gelegenheid om met hul van gedachte te wisselen omt"ent aIle zaken net be-
trekking tot tle Jeugal8fdeling von LENS. Ideeën, kl-a.chten of vat dan ook ms.ak het be-
spreekbaar op tle plek vaer het thuishoort. Langs d.e ].iJl en/of in het klubgebouï schiJnt
veel te leven. WiJ vi1Ien graag alLes horen zodat rriJ dit in ons 'rbe1eid" mee kuxhen
nenen' Arnol-d vd: Donck, Fretl Grens en Paul vtl. Steen ziJn vanaf 2O.OO uur in het klubge-
bouw aanvezig t/n ! 22.00 uur. Kom als Je wot te vertellen hebt. Laat deze kans nlet
verl-oren gaan, Het is in ieders belang. t
Leidersbil eenkonst

0p nraand.ag 21 d.ecenber veruèch.t de jeugtlkomrissie de ].ej.alers,vgn:-A2,B2'C2,CJ,D2,D3 en Dà
op LENS van 20.00 t/m 21.00 iiur.vooi.de leidersbiJ eenkonst j. Leiders die niet kr.rnnen ror-
den verzocht even af te bellen lij pàuf vd. Steen. Ver8eet ook' bet,. forEulier niet in te
l-everen voor d.e kadercursus. die op 12 Januari start op LENS.

Trainersbi Jeenkonst

, Op naand.ag 21 decenber vérwacht ale Jeu€dkorunissie de volgende traÍners op LINS van 21.00
r,lfi,22.OO uur: A, v. Blitters$iJk, W. B1on, P. v. Gi1st, F. Grens, J.- Groos, E. Rulrters,
Il. ter Linden, M, Babe, C. vd. Bosch en.Ch. BloE. Kea Je nlet be1 dau even af bij paul_
vd. Steen en veïgeet niet het formul-ier in te leveren voor de kaalercursus dle stal-! op
12 Januari op LENS.

LENS f6 komt er aan

LENS moet biJ de jeugtl biJne eèn een Lealenstop gaan d.enken. Het zesale F-teaÍn is ei. bijna.
Nog 2 6 3 tr'-klassers erbiJ en het is een feit. BiJ rle 3-C-D- en E-teans zÍtten ve over-
vo1 en staan er zelfs Jongens op de rÍachtliJ st. ZiJ trainen ve3. al-vast rnee.' "

-9-



Slechts biJ A2 hebben He dringend behoefte aan rersterking van ! l+ spelers, Op èit, no-
ment heeft A2 slechts 10 spelers op pepier,

Blessureleed

Incie Bektaz van A2 zit nog met zrn voet in het gips. Voetballen is ttit Jaer onnogelijk
voor heu. nutger HendÍiks van Cl- noet ook Dog even vechten. En dat is heel vervelend. voo?
zo'n fantieke speler. Marco lJeid.ekker ven Dh tobt behoorlijk roet zrn gezondleid. Voet-
ballen is even verboden. GeduLd Marco je gezondheid is ecbt belangriJker. ook Theo Hoef-
nagel (gips') zit nog in de lappenmand; ÀtIenaal veel sterkte en hopeliJk zien ve jul-]ie
snel weer aktief op trE'ls.

UIÍSI,AGEN JEUGD:
Feyenoord D3 - IENS Dl- O-2

Helaas vas alles rreer afgekeurd. We probeerd.en nog. wat sealstrijtlen te regelén noeer d.s,t
viel tegen. A-Lles onbespeelbaar in Den Heag en oustreken. LENS A1 traintle op Kviek Sport.
Ied.ereen rÍas aanvezig, IENS A2 trainde ook. Teruoinste dat vas de bed.oe3,ing. Sfechts
B. Msaad rÍas er en hij tïainale net 32 mee. Kom op spelers van A2: vordt wakker, IENS 81
traind.e op Klriek Sport. AIIe spelers varen ?resent. LENS 82 modd.erde op d.e treiningsstrook
Bijna iedereen vas aanvezig. Ig,asse hoor, LENS C1 had. een vriJe dag. LU{S CZ en C3 n8,nen
een heus notlderbad op IJENS. (Je moet er knapper van word.en). C2 ves biJna hel-eEaa1 kon-
pLeet. C3 is helaas niet zo fanatiek. Slechts 2 spëlers valen er. Wakker voïalen boys.
L,EI,IS D1 hatl ge1uk. ZÍJ mochten biJ tr'eyenoord komen voetbalLen op het kunst,gras. Sonnige
spelers kwamen wel- laat aan op Varkenoord. Ze u.oesten toch nog even die nooie I(rfP gaan
bekijken en wat handtekeningen vra€en &an de profs die ).iepen te trainen, (heb Je ze nu
alLemaal- Jeffrey???). DL speelde een prina pot voetbaL. Even uennen aan het kunstgras en
Yia Tim (net links!! !) en Marvin won D1 Eet 2-0. Direkt even rat leuhe afspraken met
Feyenoord kunnen rnaken voor 1íat analere tea.x0s in 1993. D3 voor de heLft en van Dl+ ïa.ren er
slechts \. Dit is echt te neínig. Toch werd het een leuk toernooi net goed voetbal van
enkel-e teans. LENS El t'/n F5 deden niets. Sinterklaas r+as dit keer belangriJker dan voet-
bel' Zaterdag hopelijk weer echt voetbal- voor ietlereen $ant d.at bliJft toch het leukste.

MAANDAG 1l+ DECn4BEB HOUDT DE JEUGDKOMMISSIE SPREEKUUR. ZIE KOpy!t !

Tralqing D3.

Drie naal ls sctreepsrecht zulIen ve maaÍ zeggen; eclrt l-euk is het echter niet, vant het
mag gewoon niet lukken tegen Jqventes en voor de ( l-et op!t) dercle naal kond.en'we niet
te6en deze club voetballen.
Ook de schadustledstri j d tegen Tonegíd.o ging niet aloor zodat er niets and.ers opzat d.arl
veer een gezelLige potje training er tegenaan te gooien. A.s. zeterd8.g voetbaLlen we op
zeker, clus iedereen op d.e training komen en net volle/frisse noed er sportief tegenaan.
Af6esproken? ! ! ! !

Cees .

De ba1 is rond 2. ïROS# rRos#
:Y.§m \.§m
DE.BAt IS O DE BAt IS 9

VriJdiig 20 novenber r!2.
I'la d'e aankoost in de sportha.l te Nieuvegein, noest er nog snel even geloot worden. ilelke
l-etter tle verenigingen voor hun naan, op het prograruna zoualen kriJgen,
IENS lootte de letter A.. Een gr:nstig voorteken? Het betekenAe lreL dat ve d.e spits moesten
afbiJten en vel Eet het )+ tegen l+ spel tegen tte Duck d.ames. Jongens, was er sprake van
onderscbatting of waren Ju11ie juist zo orider de indruk v8a ale meisle
PrachtiS conbinerend. kvamèn ïe tvèe keer sirnpel op voorsprong. ' Puck had ecÉter een Jonge-
dane in de spits lopen die belrees d.at neisJes rlel degeLiJk kuDnen voetbal-}eÍi;

-10-



VeelvuLdig aBngespeeld nam ziJ telkens knap de baf aan on vervol,geDs uit de d.raai op het
doel te schieteu. Van enige opbous ïas nauveliJks spreke, toch had deze speelvijze suc-
ces ïant LXNS verLoor ond.anks een heel positieve spelopvattÍng.
I,Ie hadden sLechts. Één §peJ.er steed.s achter de bel alle a.adere tea,ne tlÍee en een enkel- tean
zelfs tlrie zoals. l-eter b1eek. :

}{et volgende on'àËrdeel voor onzè Soirgeas va8 d.e Shout-out. Een moeiliJk spel, het dreai-
d.e niet bi j LE{S, we scoortlen vel- maal te veinig en vertletllgend krÍsren ve er aleze ronde
niet aan. te pas tegen let technisch Bterke Vol.endalÍI.
Door a].lerIei- storingen en antlere zaken die tegen zaterir'ïèB'het inroittdels aI een uur,of
zes toen I*,e nog een keer ón de bak 'uoesten xoet het \ tègen )+. De tegenstaniler vas Hooge-
veen'èen ninitére <Lan Puck toch verd. veer verloren, door een grote gretigheid ttÈeetJe te
aanval-lend.rr aloBme pech o.a. eéí schot op d.e paal voor open.doel en een tloelpunt. vsn de
tegenstander vsn zorn 3, neter afstand,. flet is dus duide]ÍJk,wie. er liepen tè voetliallen.
Ja en dan.nog he!, aparte verhaal van het club presentatiehoekJ e waer d.oor veisèhiflende
mensen zo haf.d ga!. geverkt is. Door de nensen van de organi.sa.tie vas belooftl dat ilit
rs-norgens rlirgct.ía de' loting zou worden opgenomen, dàt het uiteindeliJk 19,00 uui werd
eer LENS aanr.de: beri.rtrvs.s, kl,'an a1s een opluchtiug vooi oíze' voorzitter Kees v/d. WiLk
tlie speciaal hiei"i'oor a1 bn 0!.00 uur aanvezig was. Zich tle heJ.e dag auuserend verd ziJn
'geddltl toch 'tlanis., oq- de proéf.gesteld.
0n t 20.15 uur.zat iederéen aab tafel- met een flinke trek en on 2l-.05 uur vertrokken tre
naar Zeist. Na all-emàa1. vat.gedronken te hebben en uiteraaral vat aagépiàat te hebberi over
tieze dag, 1ag-iedereen optiJd op beil on goeal uitterusten vèn d.eze eerste verroeienale d.ag.

Vol-gende lreek sLo! vs.n de bBl is rond.

Ironie

ArDold.. I

Via een tiainèr ven LXIIS kregen ve de tien geboden d.ie op de l-aatste pagina ótaan efge-
alrukt. NatuurliJk is d.it al1es i?onisch bealoel-d maar rlat belgriJpt venzelfsprekenè iede-
reen. I,ees het near eens. :

'tí

Í_

.§
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1"o_GEBODEN VOOR LANGS DE LT,JNI

1 Uw kind is het beste van het
team. .Het wordt aLleen door
de rest nièt begrepen, zorg
dat iedereen in uw nebijheid
dat weet !

10. WORDT OOK EENS EEN JÀÀRTJE
(JEUGD)mÀrNER /- BESIT,. RSLTD,
DÀT HELPT !

11 . Met a1 deze punten hopen wij
' dat uw roeer begrÍp gaat krijger

voor al het kader wat zich
bezighoudt net w LenS. Mocht
u nog vragen of suggesties heb.ben dan kan dat altijd vJorden
besproken.

2

3

4

zorg ervoor, dat ook uÍJ kind
zích te a1len tijde de grote
uitblinker vindt. ( kwestíe
van opvoeden )

ÀIs de trainer/leider hen een
keer reserve zet, is hij een ,

stonrneling en dient u hen dat
in duidelijke termen rnede te
delen.

Ga gerust in discussie met de
scheidsrechter. Uiteíndeli jk
ziet u langs de lijn alles
veel beter -

Beloof uw kind een qulden voor
e1k doelpunt, dat stinuleert
zijn scoringsdrift. -

stel u zo rnogelijk vlak bij de
trainer/leider/grensrechter op
De beste plaats om hen in de
gaten te houden en luidkeels opi
zijn fouten te wi j zen.

7. Vertel uw oogappel , dat uw aan-
wijzingen veel waardevoller zi jn
dan die van de trainer/leider.
Uiteindelijk is hij uw kind
en moet hij naar u luisteren.

8. U weet dat het jeugdbestuur
bestaat uit aardige jongeren
die er echter geen verstand
van hebben. Maak ze dat dan
ook duidelijk dat uw kind in
veel te laag team staat.

Beweeg u vooral tijdig op de
transferrnarkt, uiteindelijk zijn
er altijd clubs die uw getalan-
teerde spruit we1 willen in-
schrijven voor een paar sporL-
schoeíen. En dàt is mooi mee-
genomen !

5

t

6

,,

9

\

q.ríl
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OI LEtI§REtltlE
weekblod von de voetbolveren
66ste Jaargan6, nuÍmer 20,
17 decenber 1992.
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r
LENS

1.070.3öó 3t4

'set$tuhrl rdoíotto
G. lleape'rron
Eurg,HoÍnpÍho@lsr,90
9ó81 RH fóon$er
kll.:01749.1!ó0Q

sponrzd0Ír
J. vd. Lubbe
VlbrbooíEuoot 303
95è4 JR D€n Hcog
tel.: 070-1933595

Ítrln6r!
S€lddh Èn6g
M. Rog
Nl<o;aos B"etsln. 198
9973 RFI Voorburg
tel.: 070-38öó3gg
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A. Drepeobrxkhol I I
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br. 070.197r97i

KonEibuuebebllng
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l,!,M. lbutusohovc.n
&om Frossuacl I I
9559 O 0"n Hcog
E,t., C7O-3912474

SdÍsEriast lafl lonn ron&o
B,J. Osse
JoolswirÈïoor 99
C54ö CL Dèo Hoog

rel.: C70'3998153

SclrllaÍL5t lsnbrfl i rdrtds!
J.C. Hcm
Msl,s stokelooo lE4ó
95dl GC Don Hoog
tet.: 07C-3ó79ó87

EdnEírrt Jdrgd
P.\Én deíl steen
Goorns'oot lCj
9SSl Sl/ Dcn HccA
tei.:07C.397C154

SeÍrstrriarl :s8koslbal
8.J. Oss@

Joo6widsircot 99
954ö (i Dan l{oo9
rot.: 070-399835J

§€lfi€l!Íh8t rsdsldl.
F.(J, Miltsnbuíg
ilengeiqioon 981

2544 GG De^ Hoog
ràl:: 07C-3913985

Tcnelncn cn
l{ubgeboríw
l-iengelo loon ó00

IlAIV DE FIEDA'<TIE

uiterste inleverfermijn kopij:
moondog 20,00 uur in het klubgebouw

sra
À ,i

LEIIS ,I cEàug§{E

ir\ ,l ''
,í;

Lens is rÉt,
truist. . .. .
Dit a1les
revue a].

als d npagre; het
..ern hoe !!!
is in de vrrip
order uv

aandadÈ gehacht, zodat :-/ ue dlt niet
rEer doen. (aI hqer'Jel? )
Í{eI vr:agen wij uvr aardadÉ vffi hd, laatste
deel \ran de stcÈy : rrtle baJ. js rqdtr en als u
aIle &ie de delen goed gelezen ÏcefE, geeft dit
een zeer copleeE, (zij het in een nutsde11)
beeld van dit gr=rÀioze +ettaXef.
Wat de redaktie effer zo tegenvalt en \et erg
jamer È dat er zo Heinig (naar 2 spelers en 1

- leider) deelrrerers er iets ero\rela gesctrEe\ren'
tleÈÈben.

À1s u dit Ie€st alan trcren vrij u d€Íiken rran hé, de redakÈie is aan het tenrgblil<ken;
dit is rnr éérnaa1 dë tijd van heÈ jaar: terugbliJ<l<en en rroordt, deriken en daarcm is
LENS rEE ctrampagne, het leeft, kuist - je llijkt (derÈct) terug rnar het rsrenE van het
'Il]oeven, t asten cp een sucbes en gelijkerEijd derk je voorrrit naar dë volgende t<eer
dat je een fles tarrizerd kan opeÍren. (de 100ste van rtde club van Irb ?rr - het feit alat
nu eens efudelijk reI je wedstrijd aoorgaat ?).
Zo heeft iedereen z tn'herirrrenilgen en ztn toel<cmst vrensen/&mr
À1 deze zakeJt kcEEn trolgerÉe uitgehreidt aan bod Í4,ant dan ver=ctrijnt er de. Iaatste,
speciale feest liENS-revrre van dit jaar.

(

»

In, veràard let de feestdagen uudt U wierdelijk
verzeàt uer cc44f (vffi trÈe lreken) voor de
laatste LENS-revue van dit jaar in te leveren
bij de redaktie in het clubgelbo*r op :

ZO}IDÀG 20 december

bJssen 11.30 ur en 16.q) rrE.

-L-
De ke!ístredakÈie.
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ltÀ RE(D}ÀXTIE

HeL! LEIIS - verzuipt
Niet d1Ieen de velden hebben vat overlast van het.*ater maar. _ook.het,'
zo kan het gebeuren dat, t";;ijl deze revÈe i-n elt<.aar t;gefabríekt,,- vordJ, er regielnatlg 

-

bestuursleden voor bij dobberen,
Daarvanl geschrokken besLuiten tvee Ie-d.eh van de Eko, terstontt te Bean "ronmelenir op de
zold.er.

ne kerstbomen hFbben geluh, lrs,nt zij worden (on)vrijwillig voorzien van natuurliJke'irrigatie.
Al net'sf een dol1e vochtige boel of te ver LENS bruist - niet in de champagne naar .in het water.

t--

ilubIebouw.

Von Het BesLuur

3138 D

2296 t
3139 ).Í

311+0 H

311] s

. Ra.ncharan, C, 0B-1I-19T8, Kepplerstiaat t\6, 2162 vS Den Haag, tel_: 363)+038. Souar, A, f6-06-f978, Wezel-rad.e ?3, Z5l+l+ W Den Haag, tef: S66Zl+hZ.S. Arabbaj , B, 26-07-t9'l?, WiJhestraat ZO, ?rt+f BD Den l{eag, tel-: 32123L6.C. Leder, D, 13-.6§-1962, Zoutmanstraat 5, ZS:.B Den Haeg, t;í, 3l*rTi,, 
-'.

.A,F. Tarantino, NS, Zl+-02-t9T!, v, Baerlestraat 55, Zi33 IJ Den Haag, tel: 3887336.

OEFICIEEL:
NÍeuve leden.

Afvoeren s.}s li d:
2530 R, v. Leeuwen.

€ + J [rofqe f,a
Vredenburch - IENS en de enge.L en van Patrick PuÍster
Hat Patrick al]en8al- meeneemt om te voetbellen Laat'zich niei moeiliJk raden. Keeper6- ,

uitrusting, voetbarschoenen en nog een berg extra 6pu1ren, .urant patrick grat aitija opzeke"....l Dat is bekend bij zijn trouve fans,
In deze feesteliJke Decembermasnd heeft hiJ daarnaast nog een paar blikken 

""6èf"n 
tijzich, die bij posteert op de fat en t.egen de rechter doerpaal, Je moet maar op het idee

homen ! LENS heeft de laatste vedstrijden niet over geluk te klagen.tsesrist hiet' rear alléén net nazzéL haal Je geen punten. Er wordt nog aItÍjd hard.. ge-verkt en dÍkuiils zeeï goed gevoetbald.. He gaan ilik verd.iend ongés1agàn het nieuwe jaar inen ve staat trots aan de l_eiding. Hie had dít aen het begin van het ÈeÍzoen durven dromen?Nienand toch".! De doelsterling waa voor dit seizoen een prekje bij cre bovenste viJf.IlnÍdde1s zou Je aan die stelling gerust kunnen gaan sleutèle., 
", "ón 

pleats bÍj ale boven-ste drie in beel-d kunnen brengen. }Iie lreet, wat'àr dan nog àrlemaal ,oi"ri3r i"lvoorlopig gaan lre Eet een uiterst vol-daan gevoer lekker uitrusten 
"n uào ,.àt s.ndere, ookbelangriJke dingen d.enken

vredenburch voelde zich net het geliJke àpe1 tekort gedaan, Daar dat Ís echt onzj.n. tryedspa haal ïoor rust, ne een prachtige aanval, d.e lred.strijd. aI kunnen besrissen. Het doel-punt v'n de RiJswijkers vas ee, verl-aat st Nic. kadootje van de LENS verdedÍging. ookna de ps.uze klratr vredenburch nog eenmaa] zeer goed r{ëg na een inzet van weer lred spa.Via de vingertoppen ven de doe]lnan belandde ale-beI op de paa1. Daartegenover knelde vre-denburch.een vrije. trap tegen de buitenkant van de dóor eén enger- besËhermde paar.
En naturirliJk redd.'è'Patrick Puistel enkele keren schitterend. De puntenind.eling vas eeniuiste efspíegeling van het vedstrj.i albeeld. Een heerlijke pot voeibal-, spannend. tot de al-lerlaatste minuut. De echte voetbalr-iefhetber kvam u,""" uun= goed aen'zii trekken. Deselektie speert nog een aantel oefenwed.striJ den (zie progr"rrà1, en viert 20 d.ecenber eengezellig en verd.Íend feestJe. Dearna is er 2 rrekeD vakant ie met a1s onderbreklng de ved-striid ven-Jong 

_IENS - oud IENS op NieulrJaarsdag.

F'iffi

;
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In het veek-end van 10 januari is er een trainingskamp in de buurt van de Brielse Maas,
waar Maarten Rog het tea[ noet k]-aarstomen voor de 2e helft van de cornpef,itie.
We zien d.at net vertrouwen en optinisne tegenoet.

Frans van DiJ k.

GIí@ €vonom onle,n H
Kontaktpersoon: René v.d. Steen,

ommtsSt@
teleíoon: 34í54.34

Oproep:

- De evenenenten commissie ís, voor de pl-ay-back show, op zoek.naar:
- de clip en/of vid.eoband van Cher met het numrner "Shoup - shoup" uit de fllÍ rrMain-,

Fraitllt.
- ilet nu trer ttAfle d.uiven op de Damtr van Gert en $ermien, maar dan in tliscosti ].

Bent u in het bezit van d.eze nultrrrers greag kontakt opnerDen met Marianne v.d. Donck.

Autopuzzelrit
Er kurnen zich nog steeds rnensen opgeven voor. de autopuzzelrit op 2J tlecernber f992.
Hoe meer zielen hoe vreugde, Na een dag lekkeÍ d.oor Nealerland en omstreken te hebben ge-
toerd is er op LENS de Belegenhelè ou een leklrer dranhJe te nuttlgen en tlaarna is er
voor eten gezo].gd, Na tvee drukke kerstalagen boeft u nu zeLf niet te koken en aÍ te vas-
sen. Dat wordt voor u gedean.

Klaveriassen /Jokeren
VriJdag 11 tlecenberwas de eerste klaverj es /Jokera,vond., Het vas heel gezellÍg en er is tlan
aan 9 tafefs geklaverJast en er hebben I mensen geJokerd.
Uitslas klaver lassen uitslag I okeren
1. v. Gils - Klopstr€,
2! Ham - Bergehhènegouïen
j.. Ham - !íittÍng
lr- VreeswiJk - Vreesvijk
Pobl-de1: Oemed - de Haas-

l-. Mevr, N. Coret
2, Mevr. M, vd. Steen

PoedelpríJs: Mevr. S. Kouvenhoven.

ook de loteriJ had lreer zeer aantrekkeliJke prijzen gezien de omvang van Loten verkoop,
Vrijdag a.s. is alweer'de l-aatste avond, ook dan zulLen de loteriJpriJ zen, er niet om
Jiegen. Komt aLlen! :
Jan l{anlJos Uitting.

(e Ií@ S€NIOR€N zondog
Uitslagen van het afgelopen veek( end
Vred.enburch 1 - I,ENS l- ..
LENS2 -VELó2
VUC ? - IJENS 3
IENS l+ - Vt,c I
LENS 5 - Vredenburch'[
Vredenburch 10 - LENS 6.
AAVA 9 - LENS 7
Postalia, - LENS B

Zondac 20 decenber H.NR/poute scheitlsrechter

1-1
t-2
2-O
0-5
6-t
3-B
afgek.
o-J

veld

10. 30
11 .00
l-2 . 00
Lr. 00
11. 00
13. 00
]-2,OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
H].íSE 2
LEXS 3
Vredenburch 6
DVC 2
I,ENS 6
IENS 7
BMT 6

.- VriJ
- I,ENS 2
- Kijkduin 2

- LENS I+

- LENS 5

- VIOS ï
-WP8
- ITNS B

J.J. Besseling
S. Ra.nautar

n. n.
A.M.A, MooiJman

n.n.
n.n.
n.n.

1

2/3

3

to31,/62r
306S/55t4
3099156\
3tn/568 .

323\/622
3328/6\9
*37 /6Bt

2/3

)



Aanspreek'purt Seko 20 decenber: Jos Witting,
Zondsa 27 d.ecembe

, wel een door d.e EKO georga.niseerde Autopuzzelrit.
Dinsdag 29 december
19.30 uur VIoS 1
19,30 uur LEN§ 2

- LENS 1
- vros 2

Vri.j dag 1 .l anuari
13.00 uur LENS 1 - oud - LENS
AansLuitend nieuwJaarsreceptie.

OPSTELIINGEN: LENS h - zonder L. VerkiJk.
Toxige ffeek.OveïÍge elftal_fen a1s

AfschrÍ .'lven
LENS 3
IENS lr
LENS 5
IENS 6
LENS 7
IENS 8

te1:
tel:
teL:
tel-:
teL :

tel:

: Jan Heins
: Ered v. Knij ff
: Wil- HeiJnen
: Gerard Duivesteijn
: René Keus
: L. BerkÍa

36nq3
3897a76
3!61088
01891--1791+3
360r-511, b.s.
3988797, 1.u.

. Pronk, telz 3522LO6
, Hafdi, tef: 3l+?8?46

g. J
g. N

Bi. j problemen

L]GGING TERRXÏNEN:
Vredenburch
HMSH

DVC
BMT

H -H. lei ders c. . Aa.nvoerdeïs:

: Kontaktpersoon Ben osse, t91, l39g:lS, b.g.g. Jos l,Iitting, v"iJdagavond19.00 tot 20,00 uur IENS 3651311+.

- JulianalaantJ e /Vredenbruchveg, RiJsvijk, teI: 3grZABB.- Vredenrustlaen, tel: 367\2T0
- Brasserskade, De1ft, tel-: 015-132\8
- Hengelolaan , tett 3662].67.

S. Y. P. Doelpr:nt enmake rs op aChterkant retlstrij d.forrnulier verrneld.en ! ! ! !t f !

Lcrngs de =S>orE@n \./crn de Zt\A lodc)er
Uitsl en yan het &f en week endo
A11es afgekeurd.

Zat er L9 december }I. Nn 1e scheialsrechter
A.?. Heenskerk
A. Hassanin

Íel-d1 .30 uur LENS 1 - Ie Werve 1 10r-5/00
1l-. )+, uur LENS 2 - Duinoord. .l+ 'ao56/ota
ZeLer 26 deiember
Geen programna.

OPSTETLIIiGEN : word.en door de treíner vastgesteld.
Et/entueel afmetden bij John Boerema, tet: 3977273.

1
2/3

ZRRL

\/OflBRL

Uitslagen
G;rnnova J
Gynnova 6

- TENS 2
- LENS 3

7-3
5-2

Vri LO-Lé- 2
20.30 uuI IXNS 3 - líestlantlia
Dins da9 22 -12-92
22.00 uur LENS 1 - Royal Boys 1
Li ine s thallen

Klasse zaal scheitisrechter
R2B De Bl-inkerd B scheid.srechter

De BLinkerd
Houtrust

- Seinpoststreat 150, Den Haag
- HoutrustHeg l0B, Den lIaeg.

-)+-

3A lloutrust lr C. Koch

Geen prograana

ffi-r=-,ffi ff- 1à§



A.AJiV0ERDEBS: S.V.P. Uit61agen èoorgeven aan Ben Osse, te1: 3ZgB35.3.

f rraí U-CDFRONT algemeen kontaktpersoon:
Chodnstraat 103,2S5í SV Den Haag toi.397.01.S4

Bij geen gohoor AmoH v.d. Oonck, tel 397.65.32

VAN HET JE
Paul v.d. Steen,

Wed.etri "rra A-B-C-D-E eD T d

Afbellen voor onderstaande r,Íed.§triJden alleen blJ paul v.d..Steen (:gfOU\)
zo sneL EogeliJk doch uiterl.iJk de dag ï68-a" vetistriJd voor 19.00 o.,o..Bitr g""n
gehoor belLen naBr fu:Do1d.vd. Donck. (39?6552). tn uiterste nood nog op tie dag zelfbellen naar ttr'tS (366814) biJ iemaad. van ale J eugdkormissie. - :.
ELfta1 detun aanYang, tegensta.nd.er ult/thuis terreln/veLd ssrtr. k. Lens

21 d.ec
19 dec
19 Aec

A1

A2
31

B2
c1
cL
c2
c3
Dl_

D2
D3

19 dec
21 <iec
l-9 dec
19 dec

-?tal- 21 rtlec
'19 dec

l-ll.30
20. 00
10.30
12. \5
18.30 -
th. 3o
11.00
9. oo

10 .30
11 .00
11,00

KatvÍJk A1 uit zie routebeschriJving
Verburch Al(vr) thuis \2
SVr35 A2 uit Brienenlaar/WrnaÀr
LyrE BJ. ult ..6ppark de Zweth
Verburch Bl(vr) thuis y2
Die Ea.ghe 82 thui6 V3
SpertèantzO (yr) uit Oldegaarde/R t dau
Zealvoetba,Ltoernooi in de Blinkerd (zie kopy )
ï.oosduinen Cl- uit MadesteiJn
Dyne^uor6J C1 uÍt JulianelÀantJe
Westlsndia D1 tbuis Vl,
Zaelvoetbaltoernooi in Lindoduin (zie kopy)
Die Haghe Dl thuls yl
BfC DI thuis Vl

12.30 ( auto )
19.00
9.00(zie kopy )

11 . r5 (auto )
1?. 30
14. 00
9.30( auto)
8.00 ( auto )
9.30(auto)

13.00 (auto? )
10.00

8. r5 ( auto )
9.00

12.00

19 dec
19 dec
2\ dec
19 ilec
1,9 tlec
22 dec
19 dec
21 dec
19 dec
2L dec
19 alec
22 dee
1! tlec
21 dec
L9 d.ec
21 dec
J.l. clec
21 dec
19 tiec
2L dec
L9 dec
21 dec
22 dec
l-9 dec
22 dec
1! dec
21 dec
19 dec
22 dec
19 tlec

9
9

t?

00
30
30
00
30
30
00

Dl+

El_

E2

E3

EU

E5

x6

I1

11.
9.

L2.

Zaalvoetbaltoernooi in de Gaslaen (zie kopy) 10.30(auto)
CronvLiet D2 thuis V3 9.OO
Zaehoetbèltoernooi in ceslaan (zie kopy) L2.00(auto)
Quick E1 ult Sav. l,obnanfa.an 9.00(auto)
Zaal-voetbaltoernool in Zuid Heghe (zie kopy ) 6.:Oi"utoi
Cronvliet E1 uÍt RederiJkerstreat 10.00(auto)
Zaàl-voetbo ltoernooi iu MaJubasir, (zie ko!y) B.oOiautoi
Die IIBghe E2 uit ocken]urgh B.f5(auto)
Zaal-voet baltoernool in Zuid Haghe (zie kopy ) l_0.15(auto)
Quick l? uit:r* Sav. tohmanlagr 9.00(auto)
ZaaLvoetbaltoernooi in OckeubrÈgh (zie kopy) 8.15(auto)
LENS E6 thuis y2 l-3.oo
Zaalvoetbeltoexnooi in Zuid Haghe (zie kopy ) LA.15(auto)
LENS n5 thuis \z . r3.oo
Zaelvoetbaltoernooi in Zuiè fiaghe (zie kopy ) f\,f5(auto)
VCS 11 thuis tt? 9.OO ,

Zaalvoetbaltoernooi in Gaslaan (zie kop34 ) 9.\5(auto)
Ku.DstgrasveLcltoernooi biJ IIBS (zie kopy) 12.00(auto)
Scheveningen F1(vr)tnuis ye 1,3. O0
Zaalvoetbaltoernooi in Ockenburgh (zie kopy ) 11.15(auto)
Quick F3 thuis V2 9.00
Zaalvoetbaltoernooi in OranJeplein,(zie kopy )t1. t5 (euto )Vretlenlurch F3 thuis yZ 1L.OO

. Zaalvoetbaltoernooi in Ockenburgh( zie kopy ) B.OO(auto)
XVC I'3 thuie yZ 11,00

10
9

11
9
9

.00

.00

.00

.00

F2

F3

Fl+

F5

BIJ

Lt.00
L0.00
9.00

13.30
13.00
13. 30
15.oo

9 .30

13.00
13. 30
12.00
9.30

12 ,00
11.30
9.oo

1t.30

r.0.30

ZONDERflEDEN:

- aanwezig JeugdkonnÍssie: A. va. Donck, M. Beuver, p. vtt. steen en R. veleecken- biJ efgkeuring groot zealtoetbs.Ispektekel voor D-E_F. Zie kopy ! !t- geen training voor d-e Jeugtt ven 2r arecember t/n i. J anuari. ziL kopyrÍ!- Lees ontlerstaende kopy goed. door.
- opstellingen ais bekend met uitzonderlng van:

,



O LENS A1
O IENS A2
O LENS B].
O I,EIíS 32
O LENS Cl
O LENS D2
O LENS D3
o TENS DlT

zonder I{. Pierau ( 2l-ll-2 vel)
net M. Arrabaj en J. Lanpe (keeper)
zondeï R, v. Leeuwen en met tr'. el Had.dioui en
net. A. Souaré. en.zond.er F. 1el- Iladdiöui- en V; v
zonder R. Hendriks r
zonder K. Connor
met Khalid Bouali zond.er A. Behar (zie DI+)
met A, Behar en zonder Khalitl Bouati (zie D3)

Bl.auv Zvart At - IrENS A1
LENS AA traÍnen
HBS BI - LENS 81 (kunstgres?)
LENS 82 trainen
Spartaan'zo CL - IENS C1 (kunstgras )
B1€.uv Zualt Cl - LENS C2
LENS C3 is vrÍJ biJ afgehele eÍ'keuring
Bleuu Zvert D} - LENS DI

V. vd.
tl. Spek

Spek

en l.í, Leidekker .

uur ( auto

Boutebeschri Yina Katvi,lk
Den Haag - l,Iassenaar vo3-gen over de FiJksstraatveg (d.enk ae.n d.e snelheidsuetefs ) . 'Vèrïo1-
gens richting Leiden (Alr\) aanhouden tot abn de afslag Leiden/KatwiJk. Deze afsLag nemen
en as,n het einde linksaf. Deze veg volgen richtÍng KatviJk tot aan afslag RiJsnburg.
Deze nemen en aan het eÍnd. van d.eze afslag linksaf d.e weg over. De lichtmasten van sport-
park de Krom zijn den zichtbaar. Yeel- succes en twee pulten mee nemen hoor.

LENS A2 naar SVr35

Ja, Ja, heeL vroeg op deze zaterdag en nog uel net het openbaar vervoer. I,le verzamelen on
9.00 uur biJ het }Iollandspoor, Kom op tiJd en neen je strippenkaart mee. Ca Je recht-
streetrs bel dit dan op yriJdagavond a.l-vast even door ae.n Pau] vd. Steen t,e]: 39?015!. WiJ
staan dan niet voor nÍets te vachten biJ de t'us 18 voor het I{ollands Spoor. LeÍder l,li1
sta.at daar ook en vervacht de volgende spelers: M. Arrabaj, J. Bektaz, B. Bruyn, A, Coban,
G. Gulpen, M, de Kl-erck, J. LaEpe, B. Msaad, B. Rienen, P. Smoolenburg, H. Vretlenen,
S. Yilmsz.

Afgekeurd of niet???
Balen, balen, ba.Ien. Weer aLJ.es afgekeurd, Lokatext pagina 602 vas heel duideliJk aIleen
varen ue de E-jeugd vexgeten, Veel Jongens belden toch naar LENS hoerel dit dus niet no-
dig vas. Niet meer doen hoor. WÍj hebben het echt druk zat op deze ochtenden.
De regels zijn;
1) Spelers die voor 9.OO uur'noeten verzaroelen nogen biJ tvijfelachtig weer ranaf 8.00 uur

naar IENS bellen teL: 3661311+ (nergens anders heen) of het voetbalLen doorgaat of níet.
-Is al- het voetballen afgekeurd kÍJk dan bÍj het schaduwprogra.trna Ín aleze LENSrewe, :

z) SpeGrs d.ie pas na 9.00 uur hoeven te verzameLen rnogen niet nas,r LENS beLlen, Deze spe-
lers zetten de TV aen en via Haagsche.Courant TV (om de t T minuten) of beteï nog vÍa
Lokatext pagÍna 602 kan Je de afkeuringen zien, §taat er da.t de IS{VB afdel-ing Den HaaB
is af6ekeurè dan gaan de vedstriJden yan À2 t/m F5 niet door. KiJk èan biJ het scha-
d.ult'progr8rma in d.eze LENs-rerrue. Sons ziJn er slechts enkele uedstrijden afgekeurd. De
spelers van A2 t/m C3 kiJken d.s,n of hun nedstriJtt is afgekeurd door biJ het thuisspe-
lende elfbaf te kijken. BiJv. voor de vedstriJal RAS A1 - LENS A2 kijk Je bij ïAS A1,
Staat deze vermeld op d.e TV dan ís de vedstrÍJd afgekeurd.

De spelers van A1 + DI t/n I'5 mogen in dit geval ]íe.L uaar LENS beuen want deze tears
worden bij incid.entele afkeurÍngen niet verTleld. BiJ incidentele afkeuringen vervachten
viJ de spelers natuurliJk vel op LENS op de verzaneltijal van de wedstrijd. De leiders gaan
dan lrat net Ju}lÍe tre.Ínen. Neen altiJd voetbels choenen, sportschoenen, een trainingspak
en Je sporÈtenue hee.

Schadu',rprogra.mma

De opkonst biJ het schad.urprogra.:ma bij de E- en F-klassers viel_ goed tegen. Ook bij 42,
82, C3 en D)r was de opkonst matÍg. Ook vij bal-en van de afkeuringen maar blijven rlel ak-
tief voor ju}lÍe. Doen juLLie het ook??? Vooi de D-E- fen ï-klassers hebben we een echt
leuk schad.uwlrogranmà géregefd. Xen spelleneircuit in de zeal. Lees de kopy llaar eens.

SaDenkomst LENS
12.00 uur
12.30 uur

10. 30
12. 30
12. 00
L2.30
9. 30

l-0 . 30

uur
uur ( auto? )
uur
uur(auto )
uur ( auto )

1')

11.
]-2.

uur
uur
uur
uur

30
30
00
00

6

l-0 . 00 uur B. \5 uur( auto )



1l-,30 uur LUNS D2, D3 en D)+ spellencircuit in tte ze.a1
10.15 uur LENS El- t/n E6 . spellencircuit in ale zaal
9.00 uur LENS FI t/n F5 spellencircuit in de zeaL

10.10 uur(euto)
,9.15. uuv(auto)
8.15 uur(buto)

Dahoe, M. Essiad, E. Ki6i,
C, Alting.

SpelLencircuil rroel Pr. t/rn 15

De arino voor het schadurerograrDna liep sterk terug. Dan verzinnen $e gewoon iets anders.
We hebten de sporthal aan de P&et van TroostviJ ckstraat hoek Linnaeusstraat (niJsviJk)
kunnen huren, Dit ts Íre] vriJ priJzig voor ons roBar de rooeite best naard. I.Je rekenen biJ
aLgehele afkeuring o! heel- veel- a:cÍmo biJ de speLers en op veel- veryoer var fle oud.ers
vant anders konen ve er echt niet. De spelers van FJ- t/n tr'5 mogen vanaf ?.30 uur naar
LENS bel-l-en of hun ved.striJd doolgaat of niet. ZiJ noeten iurnérs eI on 8.t5 uur verzame-
Len. Neem a,1lenaa1 schone g;ro/sportschoenen mee met een lichte kleuI zoo] en Je eige!
voetbalkLeding inclusief shirt, VoetbaLlen en diverse spelen d.oen !Íe net JuLlie. Echt te
gek_ hoor, I{e houtlen jul-Iie ViJf krrertler bezig, .A1]eraael koEen hoor. Tot zaterd€,g.

Geen traininq oD en }Iat bi I zonderheden

In de kerstvakantie van 20 decerober tot èn net l J anuari vervallen a1le trainingen voor de
jeugd net uitzondering van:

maandag 2L december: d.e trainlng voor D2, D3 en Dl+ gaat vef tloor en a1s de vedstriJalen
voor A1 en B1 ziJn afgekeurtl d.an trainen Juuie ook.

Op zaterd8g 2 Januari een traÍningsdag voor A] en B1 inclusief een wedstxiJd alsnecle
vedstriJden voor 82,C1,C2,C3,DL,D2,D3 en Dl+. Met in8ang van l+ Sanuari stsrteD dan weer
aIle trainingen vooï onze Jeugd. Meer nieuvs in d.e volgende lENsrevue naar veL alvast no-
teren: 6 Jsnuari Oliebol-LentoernooÍ E+F

9 januari VossenJacht EL tM 86.

LeiAersbi Jeenkonst

Qp maandag 2L decernber verwecht de JeugdkormissÍe d.e feid.ers vau A2,82,c2,c3,D2,D3 en Dl+
óp -I,ENS var 20.00 t/m 21.00 uur voor de leid.ersbÍj eenkonst . Leiders dló niet kunnen uor-
d.en verzocht even Bf te beI]é! biJ Paul.vil. Steen, Vergeet ook het'forlnuLier niet in te
Leveren voor de kad.ercursus die op 12 Januari otart op LENS.

TrainnerBbi I eenkonst

0p naandag 21 decenber verwacht de Jeugdkornnissie d.e volgend.e traÍners op IJUIS van 21.00
l/n 22.00 uur r A. y. BlitterswÍJk, W, 31om, ?. v. Gilst, F. Grens, H. Xuyters, tï, ter
Lindeh, M. Baba, C. vd. Sosch en Ch. BLolr, Kan je niet bel dan even af bij paul vd.. Steen
en vergeet niet het forzul-ier Ín te ]everen voor de ka.d.ercu}Bus dÍe start op 12 Januari
op LENS,

ScheYeningentoernooi vooï C1-7 ts,I en Dl- in d.e zaaf
De v.v. Scheveningen heeft ons veer uitgenoöigd oE iu ale zaal te komeD voetbal-Ien. Xen
C1-7 te1 speelt op 21 decenbel in sporthal de BlÍnkerd. (Seinpoststraat ) tegen: Schevenin-
Sen (3x) en de Jagers. Einde toernooi om 12.30.uur, We venÍachten: A. Ahkali, W. DaoÍen,
Y. Elakbi, J. ef Hatldioui, R. vd, HeiJden, E. Korfinaker, R. Niamat en A. Sen. Leid.ers:
F + T Spa. uopefiJk Ís er vervoer genoeg. Neern voor tle zekerheitl een strippenkàir-i-mee.
IEI{S Dl rÍordt opgespLltot Ín t$ee tea.ms. De spo}thel is LÍndoduin aan de l,Iesttluinweg.
De tegenstanders zijn: schevenÍngen (3x ) , sv'35 en het ahd,ere lENstra,n. Einde toernooi om
1q,00 uur. Zijn er ouders met vervoer??

Zuafuwen '',OernooÍ voor D3 en DI+-7taI en EI t/ n tr'h in d.e zaal
Voetballe! voor d.e gehand.icapte Jeugd. NatuurliJk doen He datt Het inBchriJfgeld. is voor
de gehandicapte jeugd, Ook vor<It er gecol-l_ecteerd., Geef elLenaa] één piekie (S 1,-). He
rekenen op vervoer en afle spelers uet schone grm/sportscboenen met een lichte kleur zool.
Enke1e biJzonderbealeD net bètrekklng tot deze toernooien:
IEN§ D3-7ta1: S. Alti ng, A. Bhalos, K, Boueu., K. Bousli, P.

Leirler:A. Bunhiet.
Tegenstanders: Esdo, RVC, KI4D en Te Werve. Eind.e toernooi, 13.00 uur.

-7 -
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LENS Dl+-Ttal: Bfom, A. Cal{nak, ?. Coo}en, F.
Siliakus .

Elkadiri, K. Il-iev, R. Nolten, M. Poot,' Leicler: G. Mu.Ltler

opstelling a1s bekend. Tegenstand.ers ziJn: YIOS, HBS, VXLO en ADO. Einde
toernooi: 11.00 uur.
opstelling a1s bekend.. Tegenst8rd.ers ziJn: HBS, RVC, ADO en ODB. Einde toernooi:
1f,00 uur.
opstel-ling a.Is bekend.. Tegenstanders zijn: VELO, EOC, Ornas en Duindorp SV.
Einèe toernooi: l-3.00 uux,

opstelling al-s bekend., De tegenstanders ziJn ornas, HTSV en Quick Steps. Einde
toernooi: 10.30 uur.
opsteLling o,Is bekend.. De tegenstBnd.ers ziJn: Velo, SEP en Texas, Eínde toer-
nooi: 15.00 uur.

opste1}ings.1sbekend'Dete8enStanderszijn:WP'KI{D'deSteren.sEP.xinde
toernooi: 17.00 uur.

opstel"l-Íng ats bekend zond.er 3. Netten. De tegenstand.ers zijnl HBS, Quick Steps,
Ano en Velo. EiDde toernooi: l-2.30 uur.
opstel-l"ing al-s bekenti, De tegenstanders ziJn: HBS, Quick Steps, HI'ISH en RVC.
Einde toernooi: 11.00 uur.
opstelling a1s bekend, De tegenstand.ers zilni Postalia,, SV'35, ODB en Esdo, Einde
toernool.: 1l+. O0 uur.
opsteL]Ing al,s bekend.- De tegenstanders zijn: Te Werve, nVC en Duindoïp SV, Ei.n-
de toernooi: 10.30 uur.

LENS El" r

LXNS E2:

LENS E3:

],ENS N! :

TENS E5:

LENS E6:

I,NNS F].:

Ï,ENS F2 :

Ï:ENS I'3 :

I.,ENS Fh:

Enkele bi zonderheden:

- de konsunpties in de zalen ziJn vriJ prijzig. Neen eten/d.rinken van huis uee.
- Iaa.t ïaardevolLe kl-eding thuis of neem de sporttes I[ee ale zaat in.
- óe tearns ÖÍe eexste vorden-in hun poule spelen op alinstlagmiddag nee in de finaleronde.

Eerea IeÍtlers fet hier op en re6e1 dÍt ter pl_ekkel!!
- speLers/IeÍëers die niet kunnen vorden verozcht d.Ít a.s. vriJdegavond. door te be]-len ,

aàn Paut Yd. §teen, teI: 39?0151+.
i

Kun6tgrastoerh ooi voor LENS I'l-

I,'iaandag in de zèaL geen eelste vorden hoor ríant op dinsdagniddag vorden juflie biJ HBS
verwacht voor eeu toernooi op kunstgres. HBS, L,aakkuartier en Loosduinen zijn jul-Iie te-
genstantlers. \,lie er in de and.ere poule spelen zeggen ve niet. }{e1 zijn,er nog finale$ed.-
strijden. vier ved.strijden van 2 x t2) minuut, De lrij suitreiking is otr t l-6.00 uur.
Veel pLezÍer en ve vervachten a}l-e spelers rnet uitzonderÍng vBn Bart Netten.

UÍtslasen I eusd

t

Postduiven Dl - LENS DA 7-2
Postduiven EI - LENS f3 2-B

Alles afgekeuxtt en veel- gebeJ.d, Nergens wa6 te voetballen, slechts bij Postduiven tlree
vedstriidies op een toch vel- matig veld.. zo kon het det !3 ipv voor de kompetitie nu
YrÍendschappeliJ k tegen Postduiven moest voetballen. Aa.ngezien tli.t pas laat ge1'egeL6 verd.
besloten re oro af te vachten wie er op de training zoud.en komen. De rest zou eangeyuLd.
vord.eh met exdere E-klassers. Dít gebeurd,e ook en E3/E2 won rnet B-2. Bij de Da ging het
noeÍzamer' Pwee goede PostduÍven deden ons de das om, De rest moest gaan trainen vant
heus ecbt wasr Deer lredstrÍiden varen er in Den lIaag en ornstreken uj.et te regelen. Nu naar
hopen d8.t a.s' zatelrdeg aI het voetbalfen doorgaat. Dit vil-Ien viJ net zo graag als Ju11le.

LENS D3 - Vredenburch (afgetast
En ik verled.en líeek vo1 goede moed maar scbriJven d.at líe op zeker zouden voetballen; nietdusl! Zul-]en ve dit iaar rlog veL voetballen? That's the question en voorlopig ziet het er
na8r uit van niet; voorlopig tiurf Ík geen voorspellingen neer te d.oen.
Zaterdag verd er democratÍsch gestemd - en gehozen voor zaa.lvoetbal; een prima oefening
voor het zaalvoetbal toernooi natuurliJk en onder begeLeid.ing van leid.er en ouders ver-
trokken we naar de zael. 

_ g _

)



Daar verti aI snel duidelÍJk dat Je ds.ar aLs toeschouver niet veilig bent vent de ba]-Ien
-, -' vlogen or[ onze oren biJ een zeer fanatiek, maar Bportief ontlerlin8 toernooi. (3 tegen 3).. Tot s].ot speelden a,e ook nog een leuk potJe pa81tJ esvoetbal_.

Cees '
uï

De baL is rond 3 ïROSë TROS§

Y.§m 'Y.§m

rRoss
'V§ffi

'zaterdag 2L novemter. DE BAt 15 § DE 8At t5 0 DE BAt 15 O
Na het ontbiJt en ale afwas trvat altijd heel soepel verJ.iep,, vertrokken ve \reer richting
Nieu'íegein. lJe saren ruin optiJd en al snel bleek alat Jongens tle goede lnstelling hadtien
meegenonen.

Xerst qerd.en er punten verdiend. biJ het penatty-schieten. Vier van de zes te nemen 6traf-
schoppen verd.venen achter de kansloze keepers vs.n Nunen. onze keepers stonalen hun menne-
tie en wisten !Íngel-s van tle tegenpartiJ te stoppen. Dat het ndg beter kon, bleek l-ater'.
Het vol-gende ontlerdee] rrde shoot-out" riep nu een stuk beter dau de vorige d.ag. vreend
genoeg troffen ve dezeLfde tegenstantler n.ro. Vol-endam. Er verd prina verdedigd en uitste-
kend keeperslrerk verricht. MaEr ook d.e keepers va,n VoLend.EE varen in .Íorm. Zo hielden we
de uitslag in evenvicht 3-3.
De deel,nemers aan de Quiz hadden bun huiswerk goeal gedaan, ook hier verd.en punten verdiend
door op één na al-Ie vregen goed te beantvoord.en, Extra punten varen er te vertlienen net
een behendlgbeid ssleI. De B-klassers d.ie aa.n de Quiz meededen ne.uen dit voor hn rekening.
Voor LEN§ vas alit Tetl Heins ( tater Ilaagse Tedje) èie nèt de trukend.oos open veel punten

:*::,:n' I_,."-.-.-,"',''' -.. 1 :. ,:: ,, ;

IEN§, zou;tleze dag q.fsluiteni met het .)+.tegèn ,à. Op d.at molreni stond.È4. wiJ,net èit onderaleel-
op d.e zesde pLek. Volenda.E op d.e dertle plaats. De ninn8ar zou een ronale verdergean. Met-flitsend. aanvalspel veld. Vo1enda.m l,reggespeeLal en snel stonalen ve met 2-0 voor,Bii een sDell-e aBnver zorgtle-Danië] zelfs voor 3-0, dit feest ging echter niet door. De
echeids had aL gefLoten voor een overtreding, BiJ deze aktie n.m, probeerd.en twee Volen-
d.amners, DanÍël- onder het kunstgras te werken. Ds.t hij ziJn tegenstanders te snet afves
en tle tackel-s knap ontveek, ontging d.e scheids. We hadden hel-emeal Dièts aan de indirek-te vrije trap die ve kregen, inpl-aats van een,doelpunt.. Aalgeslagen varen onze Jongensniet meer opgewassen tegen het fysieke voetbal van Volendam en ve verloren tegen de ver-
houdin6 Ín roet 2--l+, DÍt betekende d.at ze op Oit onderdeel, de volgepde d.ag niet meer in
aktie zouèen konei.
Toch werd zondag 22 november àe gezet:,igst,e aae. sij aankomst in de sporthal zagen viJ
direct ouders en endere sulpoïters, een hoogtepunt vas de aankonst oen'de bus $raar een
hel-eboel blaurí-IÍit gesehild.erile koppiers uÍt kva.nien-. Gevapend. net spend.oeken en toeters
Eanen ziJ bezit van de tribune. Al-]emaal. hs,rteliJk bedankt. voor jrilJ-ie aanwezigheid,
jul"l-ie varen echt een heLe steun.+,
0p de ontlerd.elen shoot-out j -lenalty.t s en de euiz verden veer puàten gescoo"d, voora] d.e
lenal-tys ,wgrden uitstekènd ,benut, De Shoot-out liep iets rnintler, hoevel Michiel een kei-
bard ingeisehoteE bar net zrn hoofd vist te. stoppen trbeetJè duzzy MÍèhle1'r? en Menno blj
een redding' zo ovextuigeDd te verk glng dat hiJ net bar àn tegenstander tegel,iJk de
cg:nere ramde. Ook, Boviu stond als een l-eeuv tuÈsen èe pa1en. Jongens, bedenkt dat Jullieop èit oncierdee], tegenBtanders had.den dÍe een Jaar van te voren visten dat ze aan dit
lxo8ïalrlBe zouden meed.oen (Volendarn ale vinnaar ven vorig Jaar en Mitidelburg dat door een
verkeersongeval, vorig J,aar voor deeln8$.e wexd. uitgeschakels). En reken naar tlat er heel-
vat geoefend. is door deze teans . Een beeJte ongelukkig geloot d.us, sJ-echt varen.J uJ.f ie
zéker niet t

3ij .de Quiz varen ve ibeh&}ve een sterk, ook èen heel, huEorristiscÈ te"T. Heagse:Ted hadzijn ei§eh speciale inbreng en rÍist cle'spanning vat te brekén
TensLotte een groot kotrlpfiment voor Julrie enthousiasne, inzet etr dÍscipline! _-,,
Ik hoor dat de coriespontlentie met de Puck neisJes innlddeLs op gang is gekóEèí,'Marvin
en Bichy ontvingeu aI een héé1" biJzondere kaarb !

Wat trlij betreft, ik zou zo véér gaan, bedankt kanjers.

-9-
Arnold.
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Van de Droducers van ttDe bgl i s rond.rr ontyj.ngen ve een bri ef met d.e volgende tekst;
Beste spelers:

iatigs deze weg !Iil, ik u van LENS namens Te-levisie Vid.eo Ti.emessen hartelijk danken voor
Íie fan[astische nedewerking aan de opna]nes van het rnos pro8rama ,tDe BaI is ltond.".
lÍede dànkziJ juUie hulp zaI het progïerun& een gïoot succeÈ vcrd.en.
Uitzetddata van rrDe Bal is Bond zijn de volgende:
28 decernber
l- j anuari
I januar.i
1> Janllarl
e? .i anuari
29 J anuari
5 februali
12 I'ebruari

19,1, uur
1?.15 uur
1'f . 15 uur
17.15 uur
17.15 uur
1lr.1l uur
17'. 15 uur
17.15 uur

t9g2
1993
a993
10a?
1001
7993
100?

1.993

TV?
TV2
rv2
TV2
TV2
ï\r2
w2
w2

10 ,n
16. 50
]6.50
16. 50
]6. 50
16. 

'016. 50
'16.50

uur
1l1II
uur
uur
uur'
uut:
trur
uur

Nogmauls harteLiJk dànk voor de goede

Met vrientielijhe groet, 
.

Iel-evisie Video Tienessen.

I\iargriet de Rui ter-Zegers.

sanenwerking.

t

-1 -.---

lloe mBB meÍ de autoralley ! ! !

è-
/ n .a r(t or) C/.L E /

§\

§

Maar wees rrrrorzichtirren geerr alcohol in hËt rrcÍkeer
llatulll
Aanwang ?7 decarnborll.OO uur.

-10-
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OË ffiII§NIUUE
weekblod von de voetbolverenigíng

LENS

t/Atr.t "DE "'aeöat<1ru= '

uitersle inlevertermijn kopij:
moondog 20.00 uur in het klubgebouw

DE LÀÀTSTE.

:í.

Àlweer de laatste Revue van dit. jaar en terwijl
u èit leest naken vre ons cp cÍn het l<erstfeesÈ
te vieren; het feest van vrqrgdsgeluk en vrede
en a1s je dan on je heerr kijlct naar de rest van
de wereld dan besef je pas hoe rijk je bent cm
in HoUard te wonen en te leven.

Í'+ r

De tijd g"àat snel en voordat je het weet ucrrdt
"er cp de dar gel<lcpt en staat tVadeÉ,je TijA"

.-,kIaar cB! 1992 te sluiten en 1993 t€ cpenen.
.Í,

Iaten we ret zrn a1ler hq)en aut :,ss§ dat trengt Hat víe allsnaal diep in ons trarrt
IrEnsen : geen horger, wede en wiert'schap, zodat al.].e volkeren sarnen wiUen en lo.ruren
Leven op deze plareet.

Ft.."tt Kidmy4er" cp het ÀJrrelopleir bekerd staat crÍr zijn pri:oa ]<Hariteit groe11terFfnrit en salades weten we allqnaaJ. Echter zij leverà mk pactrtige k€lrstlcrrelr
gezien de ta/ee pracht bomen die rtte-n besctlil<lcaar stelden voor ons ófuBehrsr.

070. t31

AlfEme€n EduahÍblt
tu'.X'r$ ttouuentr'Ërtn
8íom Frossuool el
9959 C: Den Hoog
tel,: 070-391!474

Selsetsrlort !€nlorcn zondlg
B J, Ossz
loorswldsgool 99
954ó CL Oen lioog
rel.: 070'3998353

S€ksliÍhrl scnhrsn u brdsg
J.C. Hom

Melis Srokeloon 184ó
2541 GC Den Hoog
toí.; 070-fó79ó87

Sekohrl8at J.ugd
P-!on den Sl€eo
(hopros!-cot l03
9551 9r' Den Hoog

rol.: 070.397C154

Sekshrkat raalvoelbrl
B.J. Ossa
JocÍs\@ldstrooi 99
e54ó C[ Dan l]cog
tel.:070-3998353

SelÍBIaÍlrat 16daktlg

A-C.i. MiltenbuÍ9
He:rgelolocn 98I
9544 GG Don Hoog
iol,r C70.39l3EOS

8rlorhÍhlt Toto/huo

"f 
ï c.'iiàm',6ëimoo ,i,:

Eurg.Homp5doeÍ5t.90
9ó81 RH 4onstoÍ
rel,: 01749.19ó09

§ponlontlrn
J. vd. Lubbe
\4leÍbogÍr6uoor 303
t5ó4 .Iq oen Hoog
rel.: 070.3933995

TnlnsÍg
S€lekth zond€g
M. 8o9
Ni(oioos Be@tsln. 196
9e73 AH Vooöuíg
tel.:070.38óó599

S€lsldlo !.léÉlg
J, Boerealo
A, Di@penbÍo<khof I l
!551 H( Den l'ioog
tal- C70-3977973

Konhibuflebehllng
Postbook 33ó71 I
Bobobonk
r99924999

Tenelnen.en
Klubgebouw
Hengaloloon ó00

$ffi DE RTDAKIIX I,IENSI U EAn PREIIIG KERSITESI EN EEit \DORSPOEDIG 1993.

c
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4
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Vcrn Het Bes[uur

q) NieudaaEdag rel(enen ue weer q een'qiro,te toelocp naar LENS. , t

De Nieurrjaarsreceptie sEaat geplard cÍn 14.30 uur; vooraf hrht u; fux1ien d€ weergoden
het toelaten, rran de traditionele wedstrijd : cr>. tegen fiÍiG LFNS. (Àahrarq.
13. OO u.r)

Or e,e.a. goed te J.aten verlcpen, verzoeken wij u zéén driJgerd GEEIMXÍIEEK af te
r stel<en cp crs corplo< ! ! MaaLt, ool< r:rrr kirderen hiercp atterÈ.

Tijdans de niewrjaars:eceptie zal de llrldigirg plaat-s\rjrxien van eJikele jubilarjsserr;.
o.a. die van de he€r Juffsmans, die liefst 70 Íaar in het trotste bezit j.s wan het
LENsli&rnatsclrap. (zie elder^s in deze LENSrevue....)

Tijdens deze hulàigirgen en tijdens de nieuw'jaarrede van onze vmrzitterT verzoel<en
we een ieder hiervoor Seea+. a;irdacàt ( Iees stilte) te wÍ11en in:miren.

wij wil1en u bÍj deze nogmaals attent. rrnkea crp de Àlgqrere I€den VeÈgaderi-ng \ran 28
decenber L992i kon in grote getalen naar deze beLarqrijke vergaderjrg :

.*** Ilt^I INBREIG IS VmR oI{S-EN SIIIIMIruU{S ***

Tlot slot wensen wij u pu:ettige feestdagen.
Het Besturr.

AH.^SJH
EEru Ff;AhIffi
vERKNALI
GAJETE}CFE
GEWOON

EENME[,[WE
HA!.8N.

t

Je bent eerr Íund als le Fet 
yuglï-eÍ-k_+ot @

4 ö

i!

!!! rsÀRscHnrl}{c !!,! rBÀRscI{t vrNG !l!

It] ít;

i)

ll



HEI'r'El'ls Hut otDE JÀAR rrrr.--!l!! Er HEr NrntrIE.rÀàR rN.....!!!!
1992 kan,,bi jgschreven ruorden. in de LErlsgeschiederds a1s boeierd, er€rvererden succesvoll ' Arrereerst, wiqt de rormatieccEmnissi. 'À-ËLË-in 

a.verenigrrg af ie werllen q"T..!,"t b",àifgd"-k d;ït"-;#d rH?;Ë.trrS
van diverse ccsmïrissies jen Bestttrr. . .: ',.,,' .- . .'-- . ; .

via .ve1e ggsprekJ<en en. een erquete order de leden, brek r.,ENs zich uit testrxd<en voor een duidelijk prestatiet gericht beleiit,
ouisC^ diq Ëry1rg'vras n9t:rrotig Be"tur -rroàt irgeslagen, ,wàt nede dooreen fornLidabele irrstellirq rran de selecÈie en teÍnjscíà l"t"t- I"*,rSr."."naar de 

. 
3e 'kr.as tot gevolg had. Iiet nieuse seizoen i= à" 

-"eqaurd"-rij"
voorgeaet, uet als een fraaii toppositle ó É -*siiiJ *, ditheeft een positieve uitwerkiry cp de gelele'ierenig.irs ffook rÍEt de jeugd $_at \e!. lijzorrier 

-goed, ,o gà í"it dat een feaerstcpeen lcvrestie _van .tijd ]Íjkb,- Kvralitatíei zaf er nog hJ ,r"aisË ,,""t"r,verbeteren; cre uitstel<erd gecnganiseerde jeugad*rmissie d-iË-driig;traiaersstaf staan daar garart -voor. I'bt -de - 
zattendagafdel:rrg g"àE h.ttnirder 

- 
voorEvarerd; bel<errcn 211 nneten r""d*, verke aírpak nit Ë=ce i=voor deze__gfdelrrS. Dat geldt ook voor de'lagere ;dió;*;-r**-,fr.tveteranenelftal het wedercrn oprrauend goed doet.

Bij zorder irryenoren is het Èshrur. rr"t IEls ài *r, *or,r<."r," elftar, datgla sportiviteit, sfeer en saarÈorigreid een óorbeeld is voor ËG-;rndoLEl,ls-€lftaM !
Het Bestu,r i-s v'ast van ptan lret irgeslagen beleÍd voort te zetten en?e+S aan te sdrerpor. .

Zo is er verlichting. aangebrac.ht rordcrn veld 3, uaardoor atetrainirrgsfaciliteiten aanzieni:<-ziin verreteà en er op verd 2 veel n=ernng-erij]öeden zijn voor 
'rienascrnpperiixà avoruw"astrijàen vooi aG-r,nvs-elftallerr. Dit veld dient detràalve 

-ó:tzíen.te ,àA*.En we wi,Ien nog meer ! : kleedacccflTo'',datie is betafnelrd, de kelJker r.et,geÍnoderrLiseeld worden en,ook de. trainirgsstroox neert 
".n ràe-riit-Àiig.

l-ar.ait smrt plannen'dienen niewe rÉ"ier" la:onnen 
""r$;.*d ËGoa*I\Íet het opstarten ,,an de crub rran "1pg,, i5 É"ovmr een formidabre irp.rrsgegeven. Spcmsorran de heer John v.d. rr{:{re hoopt "e ni.,*.i"arO"g- ,éé"dichtbij de Loo 1eden tr! Xcnren.

I-eden, die het,.nu en il de toel<qnst ectrt ziqr zitter rret LENS ! ! !

frr nu scàuiven we largzaam lEn OIJD naar NIEJ!{,....
On LENS een zorutioe t"$!r+. te kr.nuaen gararderen zijn er beslist neerf.irnnciëIe ínjerdié .'..arJ"-ri:.; r.,JrÀirlË*."*ram*orirer is hef vorgerdeaJ,cEieprog,ramna
Itu al,ler jrrzet is dÀarbÍj ïalr_ onsctratbarèï uaarrile !!! LIw eigen LEI,IS zal erwe1 bij varen... ' ! ! ! t cer,Rig t"rt àÉÀ. àió talroze kanjers,. kijk eensnaar de ofinpbeurt v-an tret inÉrieur, a.l"*.rgirq van de gam=le ba.ken,de neder,rerkers actrter de _bar, de preplatei*-s vdn de LENSrevue, de SE«o, deEKo, de nensen die de Has qoen voor de Leren..... de reiders in weer enI^ri*. De bedÍdingerÉ' ,.1_q? ';aij:.ao"iUóË"ii. st""o" duiken ze cp riaar
Idig. Dit zijn de echte LENskanjórtf o.;tË eens over na.h'at kberqt ons het nieuwe jaar ??-À1s ore. zo ao"rg..r,.. . HEEr, VF,.rr, ! !Het be-stuur zar- haar doersteuhgen,in nei iÉiarg van r;Evs b1ijven nastrevenVerbeteren van ae u*grnQaliq, berorral *r, à; É"icUg *1"r#iÀl';;."9*,yàn ryraHeit van jer:9dse1el<ties, sfeerverir,cgerd" 

"fti"it it""r,'r#t o,van de irkctrsten , - .maar v@ra1 het koesÉ,ren en q,aarderen van au.ewijwilliger-s; .. .. .,/ . , i

tt!'

!

Korton het BesturE wil zorg dragen voor een IG,ErlErf I;Ets !

HET BESITJUR,

geluldcig kerstfeestoudj
I,Ii uvJensen a1) lerr een heel en gezellig een l<rn]-Ierdaar en eert reve enbsport vooral start vangezorde het ru-euhre laar1enWe u cpgraag bi deniewj wedstr1 daarsdag l ouÈ JOIVGj IJE,IS entegen

;,". rot "aan. .. .' fijne dagen.

à



PTET JUFFERMANS: 70 JAAR MEESTER LENS

He(, mocst eÍ nattltlrlij k een kccr van kotnen. De nlan. dic het LFÀS-archi ell hceft

oPgczet. ingericht en hUgehou«lcn. is ntr zelf "slachtofler" van zijn nattwke urigheid.

AIs de ja:rrwissclin g nade Í( dan neem( he{ bcsttrur ecn drrik in het t'ENS-arclti ef ont

uit 1c vinden of trr nog l.HN Scrs zi.jn,. die een ntedaille-van- trouu, verdienctl. Dc7-c

supc r-lcdert $,erden tiirlcns de tradi tionele nietlwjallrsreccPt ic gehuldig<1. Ditntaal

hebhen wc dc tnan tt' Pakkerr. die vntr alle t,h.NSers in de loop dcr jarcn verreweg dc

rneeste c«rtttribtrtie hcefl afgcdragen. Al 70jaar clraagt hij z'rjn steentje trij. Toch

overtreffen de kri'antiteit en tl'c kwalitcit van dc daadrvr'rkeliikc activiteitcn van Plel

Juffemtarts \tètrc de ongctrv'rjfeld hoge gcldsttaa rde |an 7,r.1 n contributicsom. Pict IS

er altiid als de kipPen bij als ierirand gehul«ligtl of geëe rd ntoet wordcn. llij houdt er

niet \,iut om zelf zoiets te nroete rr ondcrgaan. l)e gang naar LENS oP I januari M93

schijnwerper ook ttvctl op jorr gcrit:ht'
(i'rjs Langsdol'rjn.

zll hi.i dan oirk mtrt genertgde gevoelcns ttrakett'.

Ëjr'i.Ï ri.;i -i gecu *cï"nigirigsÍrinctie, of PiL't.lufl€rrrrans hecli deze ooit ve'rytrlil' Het

varicert-van voorzittcr tot cornnri.ssaris van matcriaal'

niiinr anOcrhatfjaar na dc oprichrlng van l.cnig m Sncl nrelldc l)ict - toen l7 jaar

ions - z.iclt aan-als lid: rvc itoterctr'l aug.rstu* 1922' Pit't is langcr mct l-F'NS

l;;ià,,,;;',I,r;;ir"i ""trig"nu,"J..warr(hi*rhrrwelijl.ihotldt_píLs-z'o'n-Íljaarsta 
d.[:-n

iï niu"r to..u zo ongcr,Ëcr hebtrcn gcwetcn mct wcll.soort t,l]NS-nran ze in het

ii,n"ri:i ir,i r. pictïvas al ,,lorzittï, gewee§t ( l9'l l-3-3)' algcmccn sccÍctariÍt (1929-

30) 
"n"s""r,rtaris 

van ric Elftalcomnriisic (tcgcnwoordig ScKo gchelctt)' .,.
7-",,A.r. "iig" 

icrughoudc'ntlhc'irl nrag Pict jufi".nton.. t" b.ck- slaatt nls ile tlitvirtdt'r

_;;;;.ËiËJ"ptciiing. De icugrt w:is z.iln.harr en_zic.l. Dar trlcck al uit het lrcroc,

",rri 
o,r,lero',i1r.àr. .tat iii; t.,i zili pertsioriering hec[t'-tritgeoefen<l' V.n 1960 lol 1970 

"

'ts 
ftoofA vrin dc kathulick" in*"," schr.l al.t de WcirttaruLraat. Orrtelbaar zijn dc

ili:l,tS"r". die hij in de sclroolbànk hecít gczierr. Buitèn schooltijd krvatn hij zc rvcer

tcccn oD ltct voc(balveld.
i]ii.ii"i,.," sptror irr 4c l,liNS-gcichicdcnis trok h'rj ats lid van dc Juni'rcu
('ornnri!sic. Van 1926 tol 19.58] crl't*vcl .32.iaar. Tot het Scgirr van tle oorlog als

vtr«rrz.ittcr. rlaarna als vice-voorzir tcr, wclhe rol hij ook jarenlang in hel hcsttluÍ

vervulde. Ontlanks dc vele ittspanrlingen is z.ijn hart crjong bij goblev.cn' ..:.
Vorrr z"ijn rritzonderlijkc vcrtliensten inocht trii op 20 novcnrbcr l9-57 dc pauselijke

,.,n,lcrsi:trcirling "pro ï:qclesir ct P.rrtiÍicc" untviug",t. K.rl daarvoor had Pict ccrt

nunl :!L'./.cl lchttr z.i.irr langtlrrrig litltlr:ratscltitp vÍll) hèl bcsttlttr'

't'.,"uïiir ccn klcinË {o jiar gàlc6cn als prrpil hij I,HNS kwattt, was zijn t'erslc

k*rni.*rking tle W«,ensàagrritldagclutr,inricr lcirtilrg varr Pict Jrrffcrmans. Die corslc

rioetlralindnlf .p hct rvinrle-rige.Oc:kenhurgh vergtclje vattje levcl.rtict. Piet gaf

f"i,rii,g rn".l"t iatjc hct n,*rËt". H1 bcz.iitle gavc vau ccn nal'uurlijk trn tticG

opr.lrirrgcrig gczag.
ilaaar 

-pieiin'tO-iS 
z.ijn laalsre o[í'iciölc l'unctiq bij LBNS had nccÍgelcgd, is hij. ttrt op

if"'a,rg uuu nian.laag 
"bcschikbaar gctrlc'cn ont 5ànd c' spandienstcn to vcrrichlcn.

i:c f,,"n"tic yan ar!^h'i varislbibiiothJcaris leb ik al genoer,à: iu dc pcriodc 1941.-5-5

rvas dat z-clfs eerl nlct nante genoenrclc trrnitic.hinucn de vcreniging' Vanrrit dic,..^,..

hrnctie rrcct Piet oDtzcttentl iet,l tc vcrt.ellcn ovcr he( verletlett cn lledcn vxn l,h-Ns
'cu <lc vcle tt)cnsctt, dic daarin ecn grotorc trf klcitrerc rol hcbhcn gespecl«l' f)e

LENSrcvue (en niet tc vcrg(.len dJdi'crse j ubi lcut.hockrvcrkctt) kunnen tlaarvan

i"it"rii.ln gct.igen. Ovcr dJ Ho.frlrolspelcr, lvleest-cr I.-ENS zclf. z.ullcn wc rvtrinig

rr,rordón i'irrdJ,,, murr dcs tc ntecr <lattcn. Sorry, Pie(. nraar op I januari rt'ordt tlc'

ö
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!firder goede, maar gelulddg veel rE€r pcitieve dirgen zijn er gebewd vanaf
d" 

"t;aÉ 
van'd1t =eizoen. e uert frara en veel getr:aird en gevoetlald. in de

""t"r,poioa". 
de open dagen leverden ons veel nieur're leden cp, De tl:airrers-

en leidersbijeenl«mst€Ít ]<e€Ldert terug. 
.j.ij

De h€rfstwed< liaas zesr geslaagd, heÈ sinEerklaasfeest een s.icces en zo
l(llnnen lre nog weL even dooÈgaan :

Dat .doen vle dan ml< in 1993 z

veel v€tlal - veel e><tra activiteiten naast. het vietbal err rnÈlrrlijk
6irrrÀi*, reisjes en een ler:I<e afsluitirg van het seizoen' ?'orrer is heÈ

nog larq niet naar het is er sneller dan je derkc.

EEtÀNKf :

Nu de eerste corpetitie helft erop zit virden wij, de q>eIers en beqeleidiJg
\ràn de 7gqDBGSE[jSIE, het tijd gsn eden on largis deze weg een aantal nensen
te bedarÈ<en.

ocrl< willen vij Àrrlo van Blittershlijk niet, vergeten, die vÍa .vÏRKF.rrttscÍimlJ
PHIIIPPo 6" ai5slestie van nieuwe traini-rgqgÉJdrcn hesfE voorzien'

ni''
fenslotte beitadken wij nahrurlijk onze trlr:we sr4lporters, die LENS 1 Íreek in
weel< uit hehben gesterrd
wij rekenen ool< in 1993 nabrurLijk weer qr u ! !
weiIicht lrr.:n:nen we dan in rnei cpnieuw sarirèn een fee.stje vieren.

Daarbij deÍiken Íve allereerst aan . Ilarnr Dietz van DRUKKEI1IJ E + J, onze

hoofdsfnnsor, die voon ons diverse 'fagi-].iteiten rcgelijk naal<E.
1i,:'! _Í1

vervolgens de heer van warrrooij vaf rhE KICK sPom, die ons o.a. een paar
keer oe een anakelijke wedstrijdvodbereidhg heeft getral<teerd'

DE JETJGDI(CI'ÍMISSTE I{ENSI AILE JH,reDSPELERS, 1BÀNERS, LEIDERS

EN OT'DERS PRET TGE KMSIDAGE{ EN EAI V@R^SPOEDTG, GEZOND EN

SPoRIIIF 1993,
PÀUT, - ÀRNOI.D CN FRED'

I{ÀMM{S DE ZOT{DAGSSH,,ffiTE
OSCAR Ir'EI{ DE IÀAR,

5
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Eo de drempel van een nt euw JAar.,...
Ook de SEKO wi 1 i n l.)öàr I aàtste b j jd.r age van 1992 eventel-ugbiikl<err r:p het afgeiopen jaar.
PcsÍtieve zaken, zosls à" itomst van een aanLaI ,nieuwe,
gezichten tn on:e corrnlissie. en negaiieve zaken, eer, .r"aA"r"àr"liai'",i,ngi ven het sÈnior.enbesLar:d, -.o"pe., 

Eemengde qrevcelenscË. i,J,: t het líntst.e betr-eft 1,,;t s d.,-. Lo,rrrÍ u=n- -*" n=iààp f 
"utr-i.r Éu',', ciÍtai ::-: ci..t.ibe_r weei. eeí pieis+.et. c,p de wcncle.c!1 'lrÉi rpc.t:eive vrak v:orer-r ct., 're=-uitatÈn niet cm ovèr rróa,-i;uis ae =cn:-jjven. <Ie pr"crnc,tie ,.;; :cnd.rgr i nèt.uu]^ll jl(diral'cíe I e.,en.

Lisvel ia:s'rr 1'Ii j r9g2 daal'o»r voÉ]' waL hÉL 'as er) br ilii<cn ivi jr,,'erv;ir c): t Í ir;s vc i r,-c,or.uit rra.ar- hel rrieuv;e jua-r.
:r,=,: ,':I3:n -_l I'jr iu,keu:-ise 

"ctEor.À;-;; ecn ri jrr.e sezeti'- .i È-, iÈt r_. v;en$L spct tie.v,e successrerl en zie*_ 
-:ci.rr3.ag 

]. ,3 en
I;,=l::]'Í:i.'-::*:ï" L en 2 'vcor sciud s+air'. 'aiak;; iopenoL i, tjeil .Luijjà 5cDt.9:
" ie Sii.;C r\'eilst cc,k ale i_1vel.iqe elÍtai len een Ecre,Je 2esÈ-,i:Èerihel f t rr:et gc.e,J ,,,celbai . " 

-",eir.,rg 
af keirr_i::gen, geen.c(,s.i:i:)qren, ^r-c,de cf gTeie kearterr. 

- - 
i..,,. r on., ;;;ï.-;;=e1,i,ge'v'oe Lba I u'.i.' L -i es I

_-.-:y-l*ïï:r _ï:n='". ,:rt ten ciie el" echter. de LEIIS_schermeir vccr.-,ur EËn oÉs a.r Ies lede.weekenc. rreer r':rarcheert zoars r,éi-inoet,ïe inspiratie cm er ook in 1993 weer j:egena.:n te gain enspï'eekt ap vocrhënd haar waarder:nq hier,,,cc_rr uit. Bravo I- de SEF:O wenst ulje spelers Éen 
-gezona jaar met weinig

Ï:::::::: . Itrarr.u-rrr j jlt oà:* 
"""r- 

-'r,.,i., 
f ,=rnÍ t je. vr jerrden en

- ri* SEl,iC rtens+. in 1993 voor-cil ltwant.iL.ltie\.e verster)<ing vànhr-t senio:-enbestar.rd, );ce,.rei .-i.;;ijtatieve versterJtirrgtta+"uui-i j jk or.rk nirit vet bcderr isl- r,1r SEFIC rvensL c-r L je scheldst.echtÈr"s, c1llclt_ cle boncl aengewezer:oí .v.rn-'c1ubr,'ege ve:.str.eiti, Iekkerc pot:es sportief vocLlral::.,nc. $:' r"i'sÍ ek of Vel-bë,a j gJevreidl
- de SEi.lC r''ensl de cc,niul (c) en d.e mensen die r:nze veldenIilr-'rien orde'iic;uilen heL 'irresie; ,r-".--"i.r hoopt met herr cla+. l:etgÈ?lrrcie ver.stend bi i de gelr-u ikeii u,ur.,"d"- i,Ë iC_", 

"àoruï*àp A*tl^einir;gsavorrCen, :n L9g3 :ui -.,"un"oJr.,. 
..uun wens die de jer.rgden. 

. de iage:-e set.l joren, aIs ,wL,el<endslachLof 
f e:-s, van hertezuI I eil cndel-steunen l

- TenslcatÈ t.res+- cle CEI(C meL u èI len op f i jne JcersLcl,rgen eneÉri mee] di.in vc.rr).tref f el i jk nÍeuwjè&r. Ft-oost:
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L992 $iol,litE L993, u,Í everErEnt€rikomissie is ook in ttet nisn'le jam er on
voor de gehele c}È LENS u weer een gezellige alctiviteiterproganrna te
biedsr.
Dit al1es in samerwerkirq ret de overige korunissies en het bestrn:r.
Wij hcpen beloont door allen hieraan deel te rernen en ors bij te staan jn
o,ns doel : van LEIIS iet alleerr sportief maar ook qua sfeer een rcg beteiíe
vererLiqirg te maLen.

Het \ràIt niet nee qtt als tvJee nieuuiksrers zcrÍtaar dat van de ÍEilsrevue te
maken $rat er van venrracht r,rcrdÈ n. I. een trxettig leesbaar fanilieblad-
boordevol Slformatie, niet aLleen over heÈ voetbal nraar mk over het
rardqebewen,
De start dit seizoen was rroeilijk naerr we zijn op de goede uteg en dat
proberen r,re vast te horËlen ook jrr 1993,

,l

;i'

DE EVENEMENIENKO4MTSSIE WEN§I ÀI;LE ËEDEN
GOEDE KMSIDÀGE.I ts{ EN \rcOR.SPODIG 1993

IGRIÀNNE, RENE EN ÀIAERT.

DE RDAKIIE WENSI ÀI;LE SPE;MS, TRAINMS, T.ETNFRS

EN OIJDERS PRETIIGE FESIDAGEN IN EEiI GEZO}ID,
SP.R.IEF 1993' 

AL,BRT EI c*s.
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De vol@e

KESST
EIT

NIETT{]aàBST{E§ET

mchten wij tot cp heden cntv-drqen :

cees Bcgi-sch - Fam. w.A. Mlidr - nÍans en jra v.d. B€rg -
Henrt', Marian, Rallied, I4ichael, I4andy osned -

G. oocmans en E, rlan Hot&Jelirgen -
Rona1d Bogi.sd en l{ordque v. Vugt, Tirn, Joree er I(eUy -

Fem. crlrist - Dir&Ëie en nEdererkel"s van TRoMP ÀIno\IERHIJLIR -
iaan (82) -

Kanel, Janet, Pau]. I(nörr - IIAlIol{ & V}I{ Dm MEm' B\/ -
stailsdeel-begeleider activiteiten lIans Horders en de projectcoiirdÍrnte Jslgd Escartg:.
sporÈ Paul sybema nanerls de Sector Spont & Iteceatie rran de Diensb welzijn -

rrEvrcnrJ J.M. de Haas (cÍrB 1ran Fbm. osrEd) - Ibrn, Kip -
Voetjcalverenigi-ng VfOS ( jangdafdelirg) Heman, ELfy, Chantal en PatricJ< Bodaan -

ERE ICTCK SPOFÍ - MMBIJRG SPORTERLïZEN IPLTÀND -
BTOM q.èSSERVTCE EN ENDITICH SCÍIILDERS.
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GIí@ €v onomonlon, l-{om m i ssi a
KontaKpersoon: René v.d. Steen, telefoon: 94S.S4.34

ta*a l(lar.rcrjassen / gol(€ren ?a*a ,. ., .:r.

De twe€de en laatste kraverjas- 
" 
jot<eravorn b gp qija^s .1g decejrbeli. ísse iespeera.IÍoe$,el er tafers rnirder waren aan q de erfde d&;Ë;il-nËËt-r""o har+sti]<r<egezellig. hartoe droeg zeker m:< rij ae rcryaar F*Id"'p;ij"#;,f;í:' ".

Er werd stevig crn de p,ten gerroctrtea en nàaat ó" ]guiàÀfr w.À-"pgàtr,r«.r, breek bijhet klaverjas.sen de volgerrte uitsttag tot stard te zijn qekàË;: --'---

Doede

1
2
3
4
I

: De EíuiJl
: IaTEI.s
: IIam
: [ían
: v.d. BeÈg

- De Bruir.
- v.d. Berq.
- wittírg.
- Klfimen..
- Silia]as.

EuntPJr.
pnten.
p:nten.
prnten.
pnten.(s)

5947
5400
5A76
4678
3594

Fl. -bij- het -jd<eren lrèrd er .rgestreden'r i Ër: uo" tafer streed rpn rrct lac.trh.rien enhet leel( eerder of rcn a_an -rret rrpFpen talip.r, -ons 
oan aan eerr-qpe1 * d" ilrËr::-:' 

:'
NadaÈ alle laclrtranen uit de ogen- ger,revËir waren stord a" *rgil& =tar*r .p papier :

1 : ÍE\rr. Coret
2 : nr3rlr. I{cnuerÈpvel

Poedel : rEvr. Spa

l-11 trxrnten.
173 1ltmten.
642 trn]nten.

I" dy" twee gesraagde a'orden rest ons ncg onze dank uit te spreken aan de

ffiH uï#H.** te rerseten dieilene al" aà-m"tir= É$ip"rdt"; d"
Jan IIaIr / Jos Wittirq.

DERTE RERSIIBG zoràag 27 decelnber 1992 :'*'È Àuropu zzErrRrr T**'

# ITBE; TiqRZTCtrIG UEf VTINiENK *r

De puzzelrit, die u door het Nederrardse larrtschap zat rberen, wcn:rit een rit volgens
le}:Í+llecje - pijltis,'-ry..tsT, dus de aarvijzigen }*i;gr u-nid;Ëeen sclretje op.Dat betekent geen ver vo1 teJ.sE, Í,aar goed oprétten n"a=-óe,"Giur tr; en ab gestelde\rmgen.
rÍe hehben reeds ehn be}rcorlijk. aantar deelneners, ook vóor het diner na aflocp. ,

u hrnt zidr nog cFgeven voor deze pjzzelrit a.s. zorrra. g t r="o, rr-.oo ,r* o, p.:o,r*.
Deelnar. k*t f 2,so p.p.; net ainer ra aflocp is níei-ne.i Ë-Àrli"r.* i.v.m. defukocp \ran het eten. De deelneners uoden uiteriijr .,p-i,ns 

"r*a"rrt § rolio i"-.- 
*

VO s S ENJÀCEf voor aLle E-klassers op 09 jarfliarÍ 1993,

Jorgens, .{aàr gaan ue dan, \cm a11gnaal naar ïJNS op deze dag voor een s4=r +annerxtespeurtmht' Etk E-eutal^ bli jft bij elkaar in e.n groep en natuurfiit een @e]eider.(ijl scrmnige ger,rallen zelf net ee eigen leider)
Jurr:le yerlgrElen cp LENS oÍl 10:30 -rar 

aan irí.= i" ool( $rar er. precies Én je ver.rrractrtwoEdt,. Om 11.00 uur "*t".lq de _eerste gr-oep er c[n 11.40 rnE ae faaBte
Gn 12.30 tÀrr \remadrten rye dan de re groep r,reer terug.n .,n ri.ró *. ae r"rt"t".ni913 gaan we., nadat iedereen_ wat gairffiien en gegeten heefE, nog iets spannerÉls 6oen;uat 'dat is wil iÏ niet, verklappen, nraar !!c eJ\a1t *tt ó s."bà'p"ii"-rÀ- Ë;lrhrlen ' om 14.00 ur.r l«:nnen arÍé rinaeren r.,eer op r,rNs afgetraald o.oa*. D(rs ]<c[rEnallqraal het wordt eclrt heel -Ieuk. ÀIs je niet kan 

-dooriat jé f.v. nau.- a" wintersportgaat of erger. ziek berÈ ber dan even naar paur van der ft"ó. iter.; 0?0-3970154)velder wens ik arre deelrrsrrs veer plezier, naar vooral fijÉ ieesiÀg;

T

d

'i

*ft* v.fl. oonc\.

"ffi$Ksffi



!5(eIí@ S€NIOB€N zónclog
UitslaFn rEn het qfqel@en ueelcÍerdl :

ttedenlerà 6 - LENS 4 Rest, afgekeud.

zoNDÀq 27 DEEMBm. : Gm!Í pRocRAlr!{a I ! : zIE ÀtllotuzzExÍT ! !

DX,l§iDÀc 29 DEEIIIBER : ,

19.30 wr VIoS 1 - IiENS 1

\IRI.ÏDÀG 01 ;TÀNTARI :

13.00 wr LENS I O(D LENS *r."r.**rd'*.*:urro""pU. f f

Zc[,lDÀc 03 ,IÀNTDRI i_cEEN pMmr{!B, ! t

ZO,IDAG 10 JAMARI
W.nr. /ncule sdreídsrechter. Veld.

14.30 ur Blaus, zwart 1
LENS 2
LENS 3
hmo 3
DI"IL 5
[8"[s 5.
ITNS 7
LENS 8

- LENS 1 (\rr)
- vRL' !!
- fuirdorp sv 3
- I,ENS 4
- IJNS 5
- Quid( SEeps 5
- Iredo 7
-soÀ5

11.00
x2.00
1.0.30
11.00
x1.00
13 .00

12.00
13.OO
11. O0
10,00
10.00
09.00

uur
uur
rnrr
uur
uur
ulJr

3051 / 5s4
3095 / 564
3119 / s68
3233 / 622
3327 I 649
3339 | @L

R.À.iI. Boelens
C. \,.an Às

N.N.
N.N.
N.N.
N.N.

1

zcNDAc 17.JN.IIERI

14 . O0 rr.E

W.nr. /notle Sdreidsrectrter. Veld.

uur
ltrrr
tllrr
uur
uur
lnlr

LENS 1.
I,ENS 2
@oen Iíit r58 2-
I,BIS 4
LENS 5
nonegido 9 -
Oeleritas I '-
r{vs 4

L,rlonrtier 1(vr)
I/RTJ ! !
LENS 3
«rÉrEnturg 3
wiFpolder 5
LENS 6
LENS 7
I.ENS 8

554 Ví. vdn NiercE,
564 N.N.
568 N.N.
622 N.N.
649 N.N.
681 N.N.

3061
3097
3L20
3229
3322
3337

2/3
213

I

I
OPSIE IJNcEliÍ ! ÀIs vorige hreek.

ÀF§CIIRrJI'E{ :

LENS 3: Jan Heins
LENS 4 I lïed v. Isírijff
LEirs5: wilrcijrren
l;El,ls 6 : cerard Drivesteijn
LENS 7: RerÉ l{eus
LENS I: L. Barkia
IÍGGIT'IG V.D. TERREINEN :

DHI.,

G.c. J. konl< IEI. . 3522].:06
G.G. N. ttafdi Irel.: 3478746

Ilelefom :
36?3673
3897L76
3461088
01891-17943
3601541
3988797

B

I
DuIp - Irgr. ldolenslaan 9

- cecn. Spo&ark E:asserskade Delft
H.H. Leiders

cp achterkant stedstr

Ib1.: 3685363
Tè1.: 015-140120

.p0

lli
It

il

c.cÍ.
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"./,--,Í ; i:.i.-) i-i\-,'i lt:r.,."jt'j,::--::-

UÍtslaoen van het afqeloDen (erd)

Àlles afgekeurd.

ZÀlr[RDÀG 09 JÀMNRI

. LBIS 1 - VRTJ !!
12.45 unf Derrjo 4 - LENS 2

Gder voorbetrcnrd ardere tijd / datrm.

ZAIERDÀG 09 JÀNUlRt i

w nt.- /rrir'lè dsredhter^ Ve'ld -'

7956 / OLZ J. v.d. lÍark

I{.rr. /pcnrle Scheidsrectrter. VeId.

14.00 uur Àriston'8o 1 - LENS 1
12.00 uur Àm 2 - LEI{S 2

_1
IGGING V.D. TERREINEN : 

.i,

. ir,

Devjo : - OostejJde 293 Voorturg
I

ÍreI,:3870896

UII§TÀGEI :

LENSl -RÀS1 :3.-3
IJNS 2 - S11P[P 2 ..4.J:3
LENS3 fVSNOEKIE6:4-8

KIasse ZaaI . .:
H(n.rtrusE, 3.

1007
7044

004
012

P.M.I{. olliam
J. Geenerqns

.)
OpsteUirqen worden dmr de Hiner \rastqesteld.
Evehtueel afircIden bij : Jdrn 6oerema re).z 3977273 .

.l

ZffRL-

VOflBRL

D]NSDAG 05 JANIIART 1993

19.45 uur KSD 1

L',OENSDÀG 06 JÀNIJART 1993

21.00 uur HI,lsH 2 - IJENS 2

IiAÀl,lDÀc 11 mMnRI 1993

zaal

RIB Zuidhaghe

' Klasse zaal

Sdreids?echter

S.Ti Ia ttraye'

Scheidsrecàter

H. Àrqin

Sdreids:echEer, .-,

A.M.A. l,Iooijman
P.F.M. Wirikehan

' À.M.À; !6oijtnan

I,ENS 1 3À

19.00 uur I;ENS 1

I

\
- Kr-lkduin i,1 IhrtrusE, 1

HartrusÈ 1
lb.lb.ust 1

3À
RI.B
RzB

19.45 lnrr LB'IS 2 - HI,ISH 2 , 
,i 

.

20.30 uur I;EIS 3 - masl s it,
IrGGrlr3 sPoRImLL,EN : /. , '

zuidhagtre : tqef iístot<eIaan 1201 o.n fhus
Houtrusb, : Hcutmstvreg 109. Den Haag

aan (]unv"&a""=
Ít,

.v.p.

lt

llbl.: 32983
l!
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BeÍr



r, IÍ@ VAN HET JÉUGD ONT algemeenkontaffipersoon:
Paul v.d, Steen, ChoPi

BiJ

103, 2551 SV Den Haag te1.397.0í.54
een gehoor: Arnold v.d. Donck, tel 397.65.32

Àfbeuen voor qderstaarde vedstrijden alJ.een bij Pau.I van dér Steen (3970f54)
Zo snel mgelijk doch uiterlijk de dag vmr de ÍIedstf,ijd voor 19.00 uLlr.
b.g.g. bellen nàar Amo1d v.d. Dorrk (39765321.In uitenste hood od< cp de dacj zelÍ
belten naar LEIS (3661314) bu ieflrard van de jeqdccnoÉssÍe.

PEmAÈ{la É

E!fta1 peËI! À44qFng Terrein" Veld
start brainirrgsdag A tens (zie kcpíJ )
AuicJ< À 2 uÍt Sav. Iri[mran].aan
LENSB1 ttrui-s V1

start trainirgaag @ Lens (zie kcptj)
LE{SÀ1 thri.s V1
Adck B 3 uit sav. Lohnanlaan

OricÍ( C 1 uit Sav. Irltrranlaan
Q,dcJC c 2 uit Sav. IohnaÍflaan
ZaalvoefiaLtorrïoo.i in f^inaodrrin
LE{SD2 thri-s V1

Qldd< D 1 uÍt sàv. IptrÍsaÍrlaan
IENsc3 ttrut-s Vl
LENSDA t]ruis v2
LENSD3 thrÈ v2

sanrohgTEg

!{Y§,. , 
(auto)

uur.

09.30 ulr.

11.45 tÍ.8 (auto?)

,.1- 30 ulr (auto)
10.00 uur (auto?)
08.15 ur"r (auto)
12.00 uur

09.45 urr (auto)
12.00 uur
12.00 uur
12. O0 rrLE

tTN§
À1

A2

B1

B2

2j
2J2i
272i
2j

)
2
2
2

§l
6l
6j
6j
6j
6j

c1
c2
c3

D1
D2
D3
D4

E1
E2
E3
E4
E5
E6

F1
F2
F3
F4
F5
F6

an. 10.00 urt
an. 14.30 uur
an. 14.30 uur

an. 10.00 uur
an. 14 .30 urr
an. 12.45 tnrr

L2.45 riiltr
11.00 uur
09,00 uur
12.30 uur

24 d€§..
2 jan.

an.
an.
an.
an.
an.
an.

09
13
L3

30
15
45

utir

)
J

2
2

an.
an.

Jan
Jan
lan
jan

6 jan. 15.
6 jan. 15.
6 jan. 15.
5 jan. 15.
6 jan. L5.
6 jan. 15,

)
)
)
)
)

82.
D2:.
D3:
D4:
F6:

lt

,me luq
;-nlt,li,
'r: t, "i

R
r.l

* trËs

:Íi+l:ii
Èt r:v,"

. 11.00 lx,lr

. 12.30 txrr

. 12,30 uur

. 12.30 urr

00 uur
00 uur
0o u]r
00 u]r
0o u.rr
00 ulr

op I,ENS
op L,ENS
op LjENS
cp LENS
op IENS
op LINS

oP
op
op
cp
cp
cp

I,ENS
I,E{S
IEIS
ËENS
LENS
LENS

kopij)oliebollentctrrrpoi
Ol.iebollentcurrci
oliebollótourrrcoi
oliebollentcrlrroi
Oliebollentoturrooi
o1iébollentorrnooi

OlieboltentoumooÍ
oliebollentorrnooi
Olieboltento.rrnooi
Oliebollento.rtrpoi
oliebollentrnrrrpoi
Oliebollentcnrrlmi

(zie
(zie
(zie
(zie
( zie
(zie

(zie
(zie
(zie
(zie
(zíe
(zLe

kopi
kcpi
kopi
kopi
kwi
xopij)
Iiopij)
kopij)
kcpij)
xopij)
xqii)

14.30
L4.30
14.30
L4.30
L4.30
14 .30

rnÈ
uur
uur
uur
uur
tltrr

1
)
i
1
)

13 .30
13 .30
13 .30
13.30
13 .30
13.30

uur
uur
ULIT
uur
tnrr
uur

13. OO

13.00
13 .00
13. 00
13 .00
13. OO

uur
ulr
utr
uur
uur
uur

BI]ZO.IDERHEDEN :

'- Àam.rezig jeugdkamissie : À, v.d. DoId( - F. eens en P. '\ran der Steen.' - L€es o'rderstaarde l$pij GOID door' - QlsteUjrsen als bel<erxt 3- - LBIS À 1 i rEÈ M. Àrabaj en J. Ia@e. i

. I,E[S
- LBiIS
- I,ENS
- LENS

- LENS

- ËENS

J. Bdctaz even kontakt opnsÍen net P.
nEt À. Souaré. (.

net D. RaÍrààran.
zorder K. connor - rEt IÍ. I€der.
IrEt Kha.}id Bo.ra1i.
nEt À. Belar.

v.d. St€en (3s70154)

D. Àrs1anrT. Hàssan,Y. Kul,J. de Roode,R. Sariljoepersad,
?a

Dit is de laatste Revlre van dit jaar.
Be$Ear dàarcfl deze Revue tot 6 januari 1993.
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-1 r"t.

ojp zatedag 2 januari 1993 starten Peteli en cilber! net de v@rbereidirq van ate Èrcede
helft rran het seizoen. Beide teare staan er niet aI te best lroor IErar daar gAan ze
prcberen verarderirg irt te Èrergen
oe trainirryaag is hierte de eerste aaffet. Verz lelen cxt 09.30 .FE cP I;ENS. - ",'
M."rr.,*, íaait je eigen voetlaik1édiry ! Voetlcalsctroenen, ' s5nrtsctroeren, een
tsailir"rg+ak e4 eventueel een regenJacJ<.
oe eeréte reis gaaÈ naar het sh:and. 'Ircpelijk IEt de
(stripperrkaart neenenen) of rfiet de fietgltrorme
È ,ö zal wel niet sAr:.jnen todl àf het zgeten rcÈdeni na de lundl een lcorte
trai]airy en vervolgens nog een r,!,EdstJijd. TnLn daf 9r al Isnaal bij beJtt en de ecàt
serieus-je best. Ds eerste- aanzet tot . . . . . ..... . ..????

auto arders IIEt de trJs

ret

Na de korte wal<antie beqiJtren we r,Jeer ret het voetbaUen.
De evensrpnt€Íkdími-ssie denlÈ zeler dat julIie te we5nig oliebollen he&belt gehad er
verzon eer oliebollentcurnooi voor jullie
I.te nixen de tearc door elkaar en qaari ?'ot \ L 712 uní lekkervoetlaflen.
I{innen of verliezen naakt niet uiti ieCereen }aijgt Usserdoor €n na aflocP let<kere
oli*olIen te eten.
ÀltsnaaL konEn en neem je eigen spcrtkledirq (jÍrclusief stlirt) mee en voeÈcalschenen
en sportsctroenen. NIET Bff;LEN of het dmrrTaat - naar georcorl kdlen ! ! !

.,i
OEItsoIiL.ENIOURNooT voor E I t/Ín F 6 :

ÏBÀINI].IGEN !

HET SPRffiT]UR :

"i I
Tot en nEt ,rri:aus 01 jaruari 1lD3 Zijn er voor de jeuEd helennat seerl-eainirqe4.
Even lekler ru.st voor de spelerís en de olders.
I,let ingary wan manlry 04 jarDari 1!193 beqilrEn we Í,eer 'ÍEt a+e trainirgen
uitzorderirg van de orEra trajnirg

voor:-C2enc3 c[) de wijdagavord.
E 3 t/m E 6 en F 1 van ? en I jaar cP de naardagavord. .

Ock de freqssUairgen - de Locpbairryen \roor de C- en D selelctie cp de dinsdag. en de
elrtra twee Í.relrelijt<se trainingen voór'e z1 en B 2 gaan weer van star+. (1e training cD

\rrijdag og jalrEi 1993 van 18.00 utE t/m 19.00 urr)
JorSenr zo:g dat je cp de trainfuq aanwezig bent en neenr altijd naasÈ je voetbal-
sdroenen ook sportsdroenen en e€n tJai4i{gspak ree.
Niet belIen od de trainirgen doorgaan !! (m.u.v. de À 1- en B 1 selel<tie op de vrijdag
na 16.00 lnE). GErco}{ KOIUIN DUS !!!

cp maardag 14 decenber hielden wij spreela:r:r; er zor.rien heel uat rEnsen i(crlEn uafen de
geruchten - gelu)<kig naar dacàten wij varÈ daaron hadden wij'het mk gedaan-
Helaas of ndssclrien weI gelukkig viel de opkottsE. teqen.
Dít betekent dat of de Íprt)blgl€nÍ die ue via, via of. in de uiarxielgrargen horen niet
echt groot zijn of zeLf helqraal niet aanwezig.
fen zestat oUers nam de noeite cÍn naar LENS te kctÉn net hun wagen c.q. laiLiek. in
positieve weÈd er lekl€r gepraat over de jergcl rran LEtlS, uaarbij @rip
werd getocrrl "voor elkaars star$unten. Z,o hooÈ{ het ook.

_ Àfgeq)rcken veÈd rrct deze nensen dat als er probl€[ren of laitiek gesignaleerd !Íomft
- largs de lijn of ir het ]<lÈqebouÍ,.r, dat zij zullen stj:tuler-en cÍn er over. te pitaten cP
de marÉaqavord neÈ de jer:gd}<cmdssie.
we hcpen dat iedereen dit voorbeeld zal volgen. Een kort gesprdc doet scfis qÀcrdPren.

,l
li

Dit i-s de laatste Revue rEn dit. jaar.
Bs,raar daarcnn deze Revue tot 6 januari 1993.
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Irt jaruari tnrdel we $Eer een Èairersoverleg cp :

- Uaaldag 04 jaruari f9!r3 v€n',adrten tle \ran 21,00 ur t,/ro 22.00 uur :

- NarÉrrs de kairers . : M. Rog - w. v. Ettirqer - P. BG - c. Steenwijk.' - NarErrs het Bestr:rr - : F. v. Dijk.
- NarEns de JeugdkcfiEdssie : F. Eens - P. v.d. Steer.

- !íaandag IS jdrEi 1!D3 \rcrr,trachteD ue van 21.00 ur t/n 22.00 ulr :

- NaIIEÍrs de faircrs : P. Bc - F. Spa - F. v. Dijk - Ih. Hoef,nagel.
- tíarÍEns de .feuqdl«Índ-ssie : À/. v.d. Dorlcl< - F. eers - P. v.d. Steen.

IADERCIJRSUS OP LENS :

DE BÀL IS RCII.ID

À1 13 persmen hebbn zidr c[x egevÉn vocrr de kaderqa:sus èie Peter Bc gaat gel/€n q)
EENS. De eerste avord zal zijn dfursdag 12 jarrEi lll93. De aanrargstijd ls raerzet naar
2O.OO ur CÍIdat clan 4 lrersdrcn rcer nree funnen aoen. Een goede reeen Oac*rten rdj.
De cr.Es11s bestaat uit drie dinsdagavoden err oolc zal eri rEg eén praltijk mlddag/a\ronf
(naar kaze) gezocht weden.
KcrtcEn een lilusl vmr iedereen die ret de jeugil wer]<t, of lril gaan werken.
qryeven kan rrcg ste€ds bij huL v.d. StÉen. De volg€rde perscnen heÈÈen zich al.
otr4regeven : À. v. Blitter*ijk - c. Blqr - W. Blc[r - ;Í, GrcG - W. IEyrEn - U. Kipp-
T. de klerck .- H. ter lirden - .1. !tuns - H. Rryters - R. vereecl<en en tcít onze gE ote
\|Iieugde od< de h,ree jeqdryeJ.ers M. v.d. B€Èg en V. v.d. &ek.
Dit virden wij een goed jnitÍatief i l,Íie vo19È zcrden r.,e zeggen ! ! ! !

- 28 d€cÉÈer 1992
- 01 januari 1993
- 08 januari 1993

$/ 2 - 19,20 u'[i -
IlI 2 - 16 ,50 ur.u :
ïv 2 - 16. 50 l,trEi -

Vergeet in deze "dnr]<ke periode niet naar de uitzendirqen te kljkan van lrDe ba-L i6
rodtt. E\ren ter herimerirg :

19.45 u.E.
17.15 . uur.
17. 15 uur.

Ufl§T,ÀGEN JEJGD :

Iíatwijk À 1
HBSBl

- LEI'ISÀ 1- 2 2 - O BLarn ZrlrartD1-LE{S
-LENSB1 : 5 -r' ibnegidoD2 -.LE{S

Blauw'Zr',arE C 1 - LXNS C L r 4 - 2

D1:
D2:

2-tL
2-6

fierugkijkerd öp de eerste heift rnn dit seizoen blijft je gedacàte autoratisch lrangpnbij de laatste maans vàn dit jaar rÍEt zrn vele afkew5rgeni qr geJ< rran te worden. -

Q. vrijdaqs goed bespeetbare velden en dan begirÈ het te reqenen en is het voetbràL1en
weer afgekerrd. ÀIsöf er één of àr',Ëre ttgekt' een regerdans c{l ae wiiaagdaaag staat
te den. , .

IíeE, in
orÈegrijpelijk vjrden rrre di

ryt"
de zaaL t,erd docr onze f'-kfass€Ès slertrt bezocàt-
t. Slectts 20 speleÉ.jes deden rme aan het spellencirorit

(

01 jallllari 1993
13.00 uI. : O(D- tegen JOtre IjElS

Àansldterd de Nieuw'jaarseoept. (L4. 30)

van
Iri

Bos de bteef of
lr

te



floch stond het goed en duidelijk in de LEt{srevue venre}d. Een }eider sc}rreef ;
ALs leider \rail F5 r,rds jk zeer teleurgesteldi Hat een slecàte opkcrnsÈ.
Ik ben tocà beter'gewÉrrt van nijn team; alleel Japie v.d. Spek zag i]< voetloallsr.
Iroch l]oop 5J< cp betere tijden vant, círders lees tocà het [ENS]cantje - uvr kirdeFor ziJn
er de à.pe van.
V€Èder uil ik Peter Bos en de aidere rnensen bedanken, die en l'rcl raren.

Ghiel Blonr

llans Bcrst.

Zo hadden ok de lejders \ran I2,I:l en F4 een sblkje lamren scirij\ren.
Bij de EL en nkfdèÉreré.raren èr reer aarruezig net darrk aan T([IN en GER die cm (D.OO
urr a1 }lrn jorSt:rrs helden. :.

saÍEn\rètterrt een Leul< al.tefnaLiéf ïaÈ te ueinig gsËarr€erd Írerd dmr .foef qefes
van El t/n 15. ..:l

lge hcpen veeL jargdled€n, oud€!ís, U:ahers en leiibrs te zierr cp de WieuwjaarmeoryLie
\ràn I,EN§ cp 01 jan:ari 1993 jr ons kIrÈgebouru. Àailrarq 14.30 urE Ejrde ???
De olielollen sataan kLaar eD voor de leiftrehers is er qn 13.00. u.E ncg de uedsÈrijd
OUD- t€gen JOIIG LENS. q) naar een tr,risend en gezellig 1993.

I(at1riik 41 - IINS i[i uits]aq i 2-0.

De laatste ccnpetf.ti*reOseijd in 1992 is een feít. " ;
tla een p:zzelritje rictrtS-lg v.v. I(atlrijk, wenCen re qekalteéLd q) een steuige pot
voetbal, ncu ja, vle1 stevig, . aar géàr voetlcal.
De fysiel< Sterfe en uet de-bel<erde-Xfefpen" cp speleÍde !]ICIrIEKERSI lieten qs dls geen
IÍsIEnt jÍl de wedstrijd kcnen; Over de e€rste helEt walt ahrs ni.et zoveel te relden c,p
een laËppe alctie van fdwin. en de 1-O actrterstard na. "
De b,rcede helft id€m àito, alhoewel, na ee.n lcr'rartiertje s1:elen ]$rdrEn rr"t:rrit de
1e€ggeqeeLle katwijkse greep en ÍEt leuke aanvallen en gima karsen serden de
katwijkers eirrtelijk de duinen irge-speeld.
De gelijlomlcer hfuS aJ. in de kerstlocm I zo*laE die rnr dus nog harqt. De bekerde
rroogklepperbal" volgde en de 2-0 irplaats rran de verd.ierde 1-1 stcrll t€r bod<e.
I,Iet tl^,ee ígeeltiestt, een dik gesdropt. sctrcenbeen, een verzwjlcte erilirel, een eÍtje cp
een volttoofd en een dild<e l«rie, zalcten lue cle kleedkalEr jn vaar vrel de nederlary sel
vergeten varen. lttiss<trien zaten de h€ren tret de gedadtte al bij het eten \ran de
korcrde avord : a1 . eens g€get€n in een pizzatnrt, rrJaar een rrleJ<ker diryft de boys aan
het bedienen is ? Het uater-Iiep ze de rnórd uit !' (nij ocilc een beetje).
Na uat gegèter en gedronken te hebben ]carden vrc ridÈirlg bovurgcentlIn nDe Ítrofst€detr
r,raar cm half tien drie banerr gereserveeni 1agen.
Een paÀr hrcdstrijdjé gespeeld - een beetja doflen en uat gedronken te hetÈen gfugeÍl
vle huis-vaarÈs of naÍren nog een con:urpLie bij 'IhcÍDs-i-rm. rk dacàt eerr gezerlige en
geslaggde avorri als afsluitirg rËn de eeJrste helfE van cle corpetitie
Verder wil jlc iedereen díe I,ENS À 1 Ípf r.lel eerls volgÈ of r"rie dit shlkje ocÍc mag
Lezen, trxettige feestdagen en e€n voorspcedig err gezurd 1993 toeÍ,/ensen.
zaterdag 2 januari 1993 h€pejr vre IIEL gdleel ccfiÍplete spelers de eerste h'ainirg He€r
te hervatten cln eer zéér sterk tweede gedeelte wan de corpetiÈie neer te zetten. -
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Assortiment en inkopen:
cerord von den STEEN O7O - 3.45.87.07..

ContoctDersoon bormedeweÍkers:
René von'den STEEN 070 - 3,45.54.34

HELP, OE BARKEEPER VERZUTPT !
Beste vriendinnen en vrienden van LENS,

De mooiste positie bij een voetbalklub is die van barkeeper, of
barkeepster.
Je krij gt nooit de schuld als er weer eens een wedstrijd
verloren is gegaan.

Integendeel, je bent een grote, tÍoost voor de verliezers en het

beste maatjes van de winnaars.
Iedereen vindt het altijd pretti! als je er bent.

Geen wonder, dat veel LENSers stiekem lopen te hopen; dat ze

die positie ook eens mogen innemen.
Eindelijk is dat mogetijk gemaakt. De Barcommissie kan nu al

die wensdromen in vervulling laten gaan.

SAMEN BARKEEPEN, TA GEZELLIG

Iedereen. mag meedoen:
- wel/niet spelende senioren, hun echtgenotes,
partners, vrienden en vriendinnen; :

- ouders/verzorgers van jeugdleden : en hun

kennissen.
Samen een zelfgekozen bardienst vervullen is wel zo

gezellig.

Of: Samen het man of vriend naar de training; hij zweten; jij lekker keepen.

BARDIENSTPLICHT AFGESCHAFT'

Achter de.bar'tref je altijd mede-LENS-ers aan. Je bent vrijwilligers onder elkaar.

Het is leuk werk en niet moeitijk. , ,

Iedereen. kan een kopje koffie zetten en inschenken;
Iedereen.kan een flesje openmaken;
iedereen kan een bioodje smeren of een frietje bakken,
want thuis doe je die dingen ook.

GEEN DTPLOMA

Omdat iedereen het kan, heeft niemand een diploma nodig. Natuurtijk is er in het

begin begeleiding door vrijwilligers, die al wat langer hebben gekeept'

ook zullen er introductie-avonden worden georganiseerd om zo gezamenlijk de

fijne kneepjes te leren.

z.o.z.



TOCH GESLAAGD'

AIs barkeeper ben je ondanks het ontbreken van een diploma attijd geslaagd, want
uit eigen ervaring weet je, dat elke klant blij is dat je er bent.

ROEPT U MAAR

In verband met de te verwachten gÍote toeloop heeft de Barcommissie de
vrijwillige bardiensten in kleinere tijdseenheden verdeeld. Dit geeft als bijkomend
voordeel een grotere keuze-mogelijkheid. Enkele voorbeelden.:

.Op zaterdag en zondag (of een gedeelte daarvan); en
(of een gedeelte daarvan);

Op maandag t/m vrijdag van 16.30 - 20.00 uur (of een gedeelte daarvan); en
van 20.00 - 23.30 uur (of een gedeelte daarvan);

Op woensdagmiddag van 12.00 - i6.30 uur (of een gedeelte daarvan).

DOE MEE, VUL IN

V/il je deze kans voor open doel om barkeeper te worden grijpen? Vul'dan snel
onderstaande bon in en stuur hem op in bijgaande enveloppe aan de Barcommissie.

Met vriendelijke groet,

René van den Steen,
namens de Barcommissie

I]ALLO , TK BEN ANJ\JIE RENS
TK OOE, TIET ACTITER OE BAR BTJ TEAJS

van 07.30 - 13.00 uur
van 13.00 - 18.00 uur

LENS

BARBON

STRAA
postcode WOONPLAATS

bij LENS barkeepen. Wel/niet samen met

da8, Van _ uur tot _ uur.

me opbellen, bij voorkeur op _dag om _ uuÍ.

K BEru PTET EN TK BAK GRAAGFRTE'I

TELEFOON

Ik wil graag

Het liefst op

Jullie mogen

IIALLO, T



CIE LEI,I§REIIUI
weekblod von de voetbolvereniging

66ste Jaargang, nrunmeÍ 22,
? j anuari l-993.

LENS

óó131

Solas[rlsat Tsto/lotlo
G, Hompormon
Burg.HompÍhoeísts 90
9ó81 AH Monsteí
ul.:01749.19ó0P

Sponson ,Gn
J- v.d. Lubbe
Vli@IbooÍrsuool 303
95ó4 JÉl Den Hoog
rel.: 070-1933595

Tralnsrs

S€leldl€ zond5g '
M. Bo9
Ni<oloos EsoEln. 198
9973 AH Vootturg
rel.: 070-38óó399

Sslgktis zalsrd8!
). fuíatg
n. Dbponbrc(khof I I
9551 H€ Den Hoog
tal. o7O.39Tl9T

KonÍlbutlebebllng
Postbonk 33ó71 I
Robobonk
129924229

llgsmesn El(Ioh rrl
l,IJ.M. HouurenhotEn
8Íom Érossuoot 9l
9S5g C Den Hóog
tel.: 070-5919474

Sd@lrrlaàl ssnloren zon&g
8.J. Osse
JoórswldstrooÈ §9
954ó CL Den Hoog

rol.: 070.3998353

s€lsslrÍhrt ssrloÍon zalsÍdlg
J,(. Hoír
M@lis Srokalooo 184ó
9541 « Den Hoog
rel.: 070.3ö79ó87

selrcts srl JuJgd
P,\,on den Stoen
Oopl^sroot 103

9551 9r' O@n Hoog
rel.: 070-3970154

Sekrohíhrl TaslYoolbsl

8J. o6so
JooÉveldsEooÈ 99
154ó ([ Den tl'iog
tol,: 07C.3998353

S€kehrlasl lsd8klÍs
R.C.J. Mtlt"nburg
Hengelolooo 981

1544 GG D@o Hcog
el.: 070-3911285

Tenelneí cn
Klubgebouw
Hengololoon ó00

I/AAI DE FIEDAT<TIE

uiterste inleveri'ermijn kopij:
moondog 20.00 uur in het klubgebouw

DE DRÀAD EN CTJTBTJES

19e1ukki93
25-40-70

Na eer ze€r lcor+e nstperiode uaarbij eel ieder
oren cijter+jes, dat bij voetballen hocrt
vergieet, @5men we toch veer ret getallerr.

1993 lleld oorverdorrcrd irgeluid en de redaktie,
ontruaakt uit een korte wbterslaap, pakt de
draad weer qp cnr te begirinen aan de tÍ^,eede
helft \ran dit seizoen.

È'is jn een koÈe pericde veel gebeEd; veel
je.;riqdteims speelden het zsraluventolrpoi in de
zaal of cp l«:nstgrds - eelr ze€tr geslaagde Iens
Àrb ferst klIey, en van de eganisatoren
veÈï.rrrren wij dat dit spektakel zeer zeler \roor
herhalirg vatbaar is.

De ÀIgsÍEne Ieden vergadsirg uaarbij cijfertJes niet uq te cijferen waren. '

Dan de nien rjaarseceptie net oliebollen - aPpelf1alpen - sracks en vmL
geellifreid een beetje itoverscLlaàÍ,tri't dootr het niet doct3tsan \ran de traditionele
wedstrijd otD t€gen JoNG I;ENS (naar u weet het : als er zit vorsE in de ga:ord - ilan
liggen elftalLen cp hun kont) i en dat ls vmr de echte LENSm. een domt 5n het ooq.
want er is niets ef,rgers dan.te wiuert voetlallen en het niet rEgenI«jrtnen. t .,
Tijdens dit L,ENsfaniliefeest lserralen verschiLlerde rnersen even jn het zi:nnetje gezet

vànreSe tiun cijfer aclrter hun liàraatsclap : Ton Schraverdijk, Willen v.d. Lirden en
Idaràir Reu\je 25 jaar - de he€r M. IfeerÉdrcp 40 jaar en last hrt not least de tlee!í
P. Juffernnns. t€recht MI§IER LnIs, ulgt 70 jaar ! ! ! I

Lh, redal<tie beght èit nieurve jaar goed en rpde!ÍI, want rroor de vele/$elle sctrrijvers
is er goed nlerus : u wilt snet uru shrkje bij de reda]Èie aanleveren ? dat ]can en !íeI
per fax : te1. : o7oi67aa62 t.a.v, A. Miltenh.rg.

De redakEie venst elk elftal
corpetitie veel
best LB{Se€ntje vDor.

--=*.§---:
;+

líPgz,#
':'1-

1993

De RedakÈie.

deze tueede heLft van de
succes en zet uu/ju11ie
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Hoezo goede vciörnenens?' " .Í I | .' ';:
, . , ,i ,

Toch een vreend.e geuoo-nte _o)Í pgn. hp.t begirl van eLk..Jaer Je vol te stoppen met z.g. goeàe
voorneniens, rrelke neestaL al sne] vergeten vord.en. :"

,l
líat'.tlacht i.ri .vfui\'di! lviertlgosr die Íoch -vriendeliJk het verzoek kregen on op het LENS ter-
rein geen yuurHerk af te steken. &1 v&t bliJkt: loop Je rustig na de nieuwJ aarBrecentie
naar huis kriJg Je eeb vapenarsenaal van rbtJes - vuurpiJlen ejd. vooï je voeten Berrorpetr.

Wat dacht u van de'KNYB die"hét-:niet nodig
pier te spaDderen aan een Lialmaatschap van

fot slot van het retlaktionele gedeelte een

ODE 'AAN LENS

vond. om Eaar één stukJe officÍëI uitziend pe-
íu J ear.

origineel danklJoord van ale heer Juffermsns.

rn.vr.8r.
P. Jufferrnans.

Dankwoord. na 70 ,jeBr

Om het Sestuur en de Leden van het huidi8e LE§S te bed.anken jvoor de_ vrÍendelijke vierÍng
van miJn Jubileun neen ik er goed ean te d.oen door middel van onderstaantl zel-fgenaakt
riJrelarijtje bJ-iJk te gjdven van niJn gevoelens ten opzichte van onze cLub,

In heel ale wiJde ïereld
Is Veel wat schoon is, lief en goeal,
Maar in heel. d.e viJde nereLd r,
ïk sléchts één HollandJe ontnoet.

In heeL ons lieve l-andje
Ileeft nen vee]. noois te biën.
Maar in heel- ons lieve land.Je ,,

.. 
Is sl,echtsréén Den Haeg te zieir. ,,

Ih heel, tlie schone stetle
Leeft menig goede mens.
Maar in heel die goede stede
Is niets zo goed als trEI,lS.

, 18 .rraart 19\? TROIJBADOUR.

Von Het BesLuu:r
tOtr'F'ICTEEI,: .,+

Atlres lri.j zisins
.01+20 P.T.S. PerreiJn vordt ,rFeLstraat 39, BO15 BI Zwo11e,. telz 038-66?207.

Maarten RoB tekent een Jsar biJ ! ! ! LEIÍS hogerop.,.???

IN MEMoRIAM " 'J.. l t-. .o-,-.'
CorneLis Adrianus Hbppenbrouwers

Deags voor OudJ aar 1992 is, als gevo.lg van een onjeval een eÍnd gekomen àan het aarclse
leven ven ons trou'we LENSI-1d Cor Hoppenbrouvers. HiJ was ?L Jaar. Vele jaren geleden meld.
den zÍcb de viJf zooirs'van de heer en Íevrouv Hoppenbrouwers a1s lid biJ oDS secretari-
aat Baà. Eet voetbe.lspel. leek hun op het liJf geschreven en neerdere JareD hebben ziJ-..
IENS getliend en kodalen d.e kiJkers van hun spel genieten. Maar det verand.erde toen er drie
van tle viJf naar de Westindische Eilanden yerhuisd.en. In d.e periotle daarna heeft Cor zicir'
neer op ile achtergrond voor ons dienstbaar genaakt, o.a. d.oor het schoonhouden van onze
clublocaliteiten. 

_ 2 _
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Er is all-e rdaeir drn he!0 dankbaer te herdenken en hen.i8 ons gebed. voor d.e oyerl,edenen
niet te vergeten. ZiJn fqmi l-ie rrensen vij sterkte ou het verlies te dragen,
HiJ ruste Ín d.e vre_de Gods; ' P.J.

Allereerst lrilLen ïÍJ aLle LENS-ers en ziJ, die IENS een ],rarrtr hart toed.ragen, een biJ-
zonAer gelukkig, sportief en vooral gezond. 1993 toevensen.
0p de dÍuk tezochte l[ieuvJ aarsreceptie blikte onze voorzitter, in ziJn NieuwJ aereretle,
nog eeDS terug op het voor LENS voorbije suceesvoll-e Jeer. Vooi dit Jear ziJn de verwach-
tingeí hoog gespannen, We rekenen in j,eder geval op eeo voortzetting van d.e positieve
ontvÍklel-ingen binnen LENS en op tle realisatie van een gedeelte van het Beleidsplan, zo-
als dat in Mei '92 d.oor .Het Bestuur is gepresenteerd.
Daar zÍjn de nodige financiële injekties dringentl voor nodig, raaar gezien de resulteten
net .de kl-ub van 100, kunnen ve e.e.a; noet optinisne tegenoet zien.
Met grote nadlu-k vees onze voorzitter nog eens volkonen terecht op d,e enorre ÍnZet van
een gïoot. aentaL medewerkers in veLke hoedanigheid clan ook, va.armee LENS rÍJkeliJk bedeelti
is, Zontler hen is het on:uogeliJk een vereníging Boed- te laten fulktioneren.
Traditiegetrour verden tiJtlens de Nleuvj aarsreceptie weer een aantaL jubilarissen in het
zonnetJe gezet. Gehuldigcl vertien: Ton rs-GravendiJk, Mertin Reuver en Wiu,en v/tt tinden.
(ellen 25 Jaar J.id), HeeI biJzouder ves natuurliJk de huldiging van onze nestor va.rr LENS,
Dhr. ?iet Jufferroars met ziJn ?0 Jarie Lidmaatschap, Een absoluut recoral, Ad Coret had
voor d.eze gelegenheid rreer eens een duik genomen in het LENS archÍef en vÍst zodoenAe in
ziJn toespraken lreer het een en analer te onthul,Ien over bet LENS leven van tle Jubllari8-
sen, Jarrner vas, dat de vedstriJd IENS - Oud LENS geen doorgèng kon vind.en, Ívu. de be-
vroren toeEtend van de velalen,
Het had gelukkig el].eoaaL geen invl-oed. op het uitereate gezellige verloop van de Nieuw-
JaarsreceptÍe. Een héé1. goed begin,...,...

.,,.,
ne Algemene ledenverga(lering.
Maanda g 28 dec. J,]. vonti de'Jaerl,iJkse ledenverga,d.ering p1aat6. Slechts zorn 30 tel led.en
had de moeite genomen d.e vergaderibg biJ te uonen. Door chronisch tiJdgebrek kqn het
Bestuur de benodigde stukken hel-aaE niet op tiJd beschÍklaar steuen, Hiervoor nogmaals
onze velgeheenale excuses. BiJ deze een korle saEenvatting van het verloop van d.e vergade-
ring:
-Als notuList ïordt WÍE. Kouvenhoveh "benóend.tr.
-BerichtvanverhÍnd'eringbinnengekomenvan21etIen'
-Ïngezonalen brÍef ven Dhr. A. Suits r0,b.t. bespeling veLden.
-Notu]en vorlge Ledenvergadering vorden vastgestel-d.
-yergaderLng verzoekt om een Jaer verslag ven het Secretariaat, vear elsnog voor gezorgd
zel, vorden.

-Ingestuurd.e Jo,arver8lagen vorrlen behandeld. Er zÍJn geen op-of eanmerkingen.
-FinacÍee1 overzÍcht vorde behandeld. Vergadering dringt een over te gaen tot verscherpte
contributiei.nning. Penninpeester zal net voorsteL komen.

-Na enige vragen en uitleg, pLus l{at korrekties ïordt tle begroting goed.gekeurd. De kas-
kormissÍe geeft een overzÍcht van haar bevindingen. Vergadering kaat accoortl.

-Penningneester zegt hoe op 1] mei een nÍeuve begroting te zullen presenteren. Otrl die dag
rÍordt de volgend.e l-etlenverged.ering gehouden.

-Vergadering verzoekt de fbolenpot een zlchtbare besteming te geven,
-Zo vordt ook verzocht de besteding van extra sponsorj.nkomsten (zoals kl-ub van 100) een
duid.elijke besteinrni ng te geven. E,e.a. zaL gerègeId vorden.

-Bestuur geeft uitleg oyer de investeringen en aanpassingeD yan d.e keuken. Het verk zal,
daard.oor aartrekkeliJker lÍoralen. Binnenkort neer hÍerover.

-M.b,t, het te voeren beleÍd, vordt verwezen, naer het beleidÈpIan van bet Bestuur van
Mei r92. '

-Aanpassingen akko!@odatle za]. afhangeE van het financiëLe plaetJe van 1'[ neJ- a.s.
( training6 strook-kleed8ebciuw ) .

-Discussie over te volgen veg Zaterda§afdelÍng. Afsprdak net delegatie ïord.t ge[aakt om
koers te kunnen uitzetten.

-Beleid. op korte.ternj.Jn }íordt nader toegel,icht op verzoek van vergadering. Accoord bevon-
den .

-Bespel-Íhg vefden ïordt nader toegelicht.. I'íeded.elingen hierover zi:Uen gepubliceerd vorii.'
den,

Het Bestuur. .

.Í
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-In d.e rondyraag koEen nog vat algeEene zaken ean de orde.
ondanks de wat chaotische voorbereidingen kunnen ve terugkijken op een Levenalige A.l.V,,
welke helaas door te Lreinig leden lrerd. bíjgenoond. voLgende keer, u mei a.s. dus hopen
ïe op een betere opkonst. De trouve leden, die vel aanvezig varen tlanken ve in het biJ-
zonder voor hul positieve biJdrage. ' Het Bestuur.

Kiiken en Luisteren. . . . ,

Luister ied.ere Z8,terdag om 13.h5 uur naar làdio West., Sportuizend.ing met daerin vekeliJks
een greep uit de klubbladeren. Met natuurliJk heel veeL IE[,lSl! ! Sten d.us af op Radio l,Íest I

Trainers
Zoels U in de krant heeft kunnen lezen en op l[ieuwJaarsdag uít de monö van de voorzítter
heeft kunnen horen heeft het Sestuur het kontrakt met tle hoofd.trainer Maa.rteri nog Bet
een iaar (seizoen) verLengd.. Een logische verbintenÍs, gezien de successen van hËt atge-
lopen jaar. I.Ie vensen Maarten nog veer voetbalprezier en succes natuurl,ijk biJ LENS,
We zijh er besllst bIÍj mee!
Wim van Ettinger heeft ons te kennen gegeven het seizoen af te rnaken en daarna een punt tr
zetten achter zÍJn verb1iJf. Wij respecteren zÍJn beslissing en verwachten toch dat hij
LXNS 2 naar een eervoLte positie zeL lood.sen. Met de overige trainers zal op korte ternijr
overleg pLaats vinden. Binnenkort meer dearoyer.

. Uet Bestuur.

Nog enkele uitzend.ingen op TV 2, Met tte I'BaI is rond". Maandagavond 19.15 uur IENS op tle
buis. Je moet bij IENS én de TnoS ziJn.

GIí@ €v onome,nte,n Hom m Íss i a
Kontaldpersoon: René v.d. Steen, telefoon: S4S.54.84

!íear vas U ??

Zondag 2'f decenber 1992. Pizzelrit met aansfuitend. fondue, Dat is toch aL achter d.e rugzurt u zeggen!? zeker, dat kfolt. En aan al-Ie .reden die niet geHeest ziJn kan ik nel-den
dat zij een leuke dag genist hebben bij ï,EitlS.

Met in het achterhoofd de geds.chte alat uij de laatste puzzelrit niet eens de finÍsh haddengehaald betraden viJ om hal-f el-f opgevelt een angstig lege LENskantine. Daer yernenen wlJdat slechts vier autors deel zoud.en nemen. Onze eerste reactie vas riatuurlljk; zo hoogziin I{e nog noolt geeindigd.. Voor de organisatie is zoiets natuurLijk. sneu, mede als u be-
denkt vat een tiJd er in is gaan zitten.
De rit die lras uitgestÍppeld voerd.e, als Je tenminste a1le s,arwq zingen goed uitvoerd.e,
langs een prachtig stukJe van cinze provincie. Via. I,Io,ssenaar, leiden, Zoetenroude, Benthui-
zen, 

. 
Leidschend.em, Nootd.orp en wateringen kuam je na ca 85 lm weer óp het pad va"n de IENS-ksnti.ne uit. De route r.rqrd. afgevisseld door een aantal feule puzzelvragen waarbi.J je ook

nog geregeld d.e auto uit moest om zuilen te zoeken, stippen te meten, boeien te teLlenetc. etc.,...
Ook was er nog een vaa:digheid.stest wsarbij dé "Keuzen" zicb onderscheiàen d.oor e€r a&r-ta1 palen uit de 8rond. te fiJd.en. Det soÍuBige auto's iets neer kiLometers maakten dantoegestaan xnocht d.e pret aan het eind.e niet tlrukken. wat is het !íestlanö toch groot hédanesl Zonder de hulp van het charmante duo fheo 'tknietJe[ Mass& en Annenarie fbi3na Massa
Cor.et hsdden $iJ overigens veer de finish niet geha.a.Id, vaarvoor nog onze onuit spiekeli Jked.ank,

ook het fondueen ns. afLoop, traarvoor zich ve1 ca 30 mensen hadden aangemeld., vas perfect
Eere8eld.. Ik hoop dat EKO zich niet zaL l&ten afbluffen door de nattige opkomst en volgend.jaar weer zoÍets organj,seert.

-l+ -



Misschien bent u tlan ook van de pertiJ, vant dit soort happenin6s . naken vàn'LnNS.uu Juist,
nèast al- het p:estatiéve voetbalgewel-tI, een gezelllge verenÍ6ing. -

Hi1lem v/d Linden.

Aan aIle E-klassers

Zateralag a.s. is het dan zover "DE VoSSENJACHTT',
IíiJ veníachten ju-llie arlemaal op zaterdag 9 Januari on 10.30 uur op LENS. De start van
de vossenJacht is on 11.00 uur. Een hele spannend.e speurtocht net een heLeboel opdrachten.
UiteindeliJk terug hebben ve voor alLe gïoepen nog een vedstriJd (geen voetbal wedstriJè)
wat het ïeL is verkl-appen ve nu nog niet. Kan Je niet kor.en i.v.rn. ztekte be]. d.Er even af
uaar I'ENS tel: 366131)+, dan doe Je toch nee nlet de vedstriJd.
Neen eLlenaal een pen of potlood mee n&ar LENS dit is nodig biJ een vossenjacht.

tET oPl ! ! M- en D-klassers
Voor Ju1lie staat er ook het een en ander op stapel, yoor alle C-klassers/Elftauen Cl- C2
C3 al-vast een datun. 0p zeterd.ag 13 februari gaan ve schaatsen en daarna een gezeI]Íg
etentJe op LENS (dit arl,es uiteraard na het voetbal]en van die dag). IJet op het IENS
krantie van veek I voor nadere biJzondelheden, Yoor al-le D-klBssers/el-ftalLen Dl- D2 D3 Dl+
sta.at de datum 2? {ebruari op de kalender. JuJ-lie gaan zvennen en ook een gezelIÍg etentJe
op LENS achteraf. Ook vooï JultÍe geldt klJk in de I,ENS revue van rreek 3 voor nadere bij-
zonderhealen.

HarteliJke groeten ECO
Marianne v.d. Donck.

Bjjna zeventig !

Bussen kerstmis en het nÍeuve jaar verd Ík verrast aloor t'r'ee EchrifteliJke ïensen. van
vergriJsd.e Ltrilis-Ieden. ze lrareb a] lid van de "cl-ub van 100rt, naar ze vilden even iets
kwiJt. De eerste groet vas van de heer Koos FriJters, d.ie Ín 191+6 lid verd en in het eeï-
ste elftaL van I,ENS speelde, a1s keeper.
Tot ziJn \3e 3aar bJ,eef hij voetballen en uoest toen ïegens heinia stoppen rnet ziJn ak-
tieve loopbaan. Uit danh voor ë,ILes wat LENS voor hem had. getlaan, is hiJ lid gebleven van
onze vereniging. zoln positieve kiJk op het verenigingsleven wens ik u alIen toe.
Het tveeale berÍcht krl8,m van tle vriJbuÍters KroI en Roodbol uit Zuid-Afrika, vaer ze een
vakartie doorbrengen, ,r3en Je bedonderd, ]eve de club van hond.erd.rt riJnden ze.
uit deze en vele and.ere reacties neg ik concl"ud.eren dat die "club van loott biJ .de reden
],eefb. We schreven tot Du toe bijna zeventig leden in en d.e Loop op honderd. l-etlen heb ik
nog niet opgegeven, Het ze.I een lastige opdracht vord.en, d.at i6 zeker. l

Een paer Leden waren toch bang voor de volming van een socrt efite-klubJe. Daar behoeft
u niet beng voor te zÍJn. needs in oktober tiet ik u veten cle neren VIPS en Super-Ied,en
niet te aanveerden, AU-e LeeftiJd.en, alle beroepen en aLle karakters vortlen gebundeld. inrrDe cLub van 100tt.
In 1993 zullen.ve één uur voor 

-een thuisvedstrÍjd alle rrclubl-eden van 100rt verzaael-en
voor-Sen drankJ e etr een-hapJe, fk vens al-].e l-eden van LENS-het allerbeste j.n 1993 en
hoop vurig op een periodetitel of ve1IÍcht nog meer!

-5-
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Uv sponsor-contakturan
John vd. Lubbe .



Ë(Bff,@ S€NIOR€N zondog
Uitslagen van het afgelope n veek( end)
ALIES AFGEKEIJBD.

Zonda L0 anuarl
- LENS ]-

- vriJ
- DuÍndorp Sv 3
- IENS L

- LENS 5

- Quiek Steps 5
- ÍEDO ?
-soA5

Laakhrartier l-
Laakkwart ier 2
I,EIÍS 3
Kranenburg 3
WÍppolaler ,
LENS 6
LENS 7
LENS B

- IENS 1
- DevJo 2

W,IÍR u1e scheid.srechter
vr.

veltl
t .30 uur Blauv Zvart 1

],ENS 2 
I

IENS 3
DUNO 3
DHL 6
I,ENS 6
I,XNS 7
IENS B

Lr..00
12 .00
r.0. 30
11 .00
LI.00
13,00

uu.r
uur
uur
uur
uur
uur

306t155\
3095 /56\
3tL9 / 568
3233/622
T2'Í/6+9
3339/68t

vr.
vï,

306:-/r5t+
3097 156t4
3r2o/568
3229 /622
T22/6\9
3f37 /6BL

R.A.J. Boelens
C . vo,n As

1

Zonda\ L'l J anuari

E.
n.
n.
n.
n.

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

Ni
n.
n,
n,
n.
n,

14.oo
12 .00
12 .00
13 .00
11.00
10.00
10 .00
09.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
lluï

I,ENS 1
I,ENS 2
croen Wit'r8 2
tE$s l+

IENS 5
Tonegido 9
CeLeritas 8
llvs Il

t/I

vr.
vr. H. vd. Linden

S.S. J. Pronk, teL: 3522706
S. S. N. I{afdi, teJ.: 3:+?8'íl+6.

erovan
2
2

3
?

Dinsdag 19' Januarj.
20,00 uur Devjo 1
20.00 uur LENS 2

oPSTELLINGEN: aLs vorige veek

Afschrijven:
LEIIIS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS

?.
Ir
q'

6:
7z
B:

tel :

teL :

teL :
tef:
tel:
tel-:

Jan Heins
t'retl v, KnlJff
WiL HeiJnen
Gerard DuivesteiJn
Ren6 Keus
L. Barkia

36T673
3897176
3l+61088
01891-119\3
36015!r, b.
3988797, b.

ï

Bi.j probl-enen: kontakt persoon Ben Osse, te]: 3298353, vriJdegavond l-9.00 tot 20.00 uur,

I,IGGING TERBEINEN:
ts]auu ZL'B.rt - Dr. Mansveltkade Wessens.ar, tel: 0i.?51-15?8?
DUNo - Mgr. Nolensfaan 9, te1: 3685363
D.H.L'. - Geln. Sportpark, Srasserskad.e, Delfb, tel,: 01r-11+0120.

H.jL T.eiders c.q. Aanvoerd.ers:
S.V.P. Doelpuntennakers op achterkant vetlstriJ tlfonuulier vermelden! M I l t l l

Lcrngs de sg>orE@n \./crn d@ Z\A lcrcfcJar

Uitsl-agen van het afgelopen week(enti)
AI,LES A!'GEKE'I'RD

Do4delqag ? jenuari Ví,I,lR/poule scheidsrechter velc

ffi-ffi-.{j-gut-S

20.00 uur DevJo 4

Zaterd.eg 9 Januari

- I,ENS 2 ]"050/Ol2 J. v.d. Mark

- vriJ
- zÍe Donderdag 7 januari!tllll! TEBREIN LENS !!!

TENS I I

TEBNEIN !

6

LENS 1
],ENS 2



Zat lo
.00 uur Ariston I - LENS 1

12.00 uur ADo 2 - TENS 2

OPSTELTINGEN: vord.en d.oor tie traÍner vas tgesteld.
Xventueel- afnelalen biJ John Soeremal te7: 39'l'l?'13.

1{. NR/ e scheidsrechter
a007 /00 P.M.M.0pd.8,m

J. Geenenans101+l+/oL2

velo
1

Maendag 11.01. 93 Klasse ZaeL scheidsrechter
ZRRL

VOflBRL

19.00 uur LENS 1 - KiJkAuin L
19.\5 uur LENS 2 - HMSII 2
20. 30 uur I.,ms 3 - Iflltsfl 4

R1B
R23

Iloutrust 1
Iloutrust L
Iloutrust 1

MooiJna.n
Winkelman
MooiJl[an

A.M.A
P. T"M
A.M.A

f,igsinc s thalLen
lloutrust - Houtrustveg 108, Den Haag.

A-AIIVOERDERS: S.V.P. UitslaAen doorgeven aan Ben 0sse, tel: 3298353.

JuIí@ VAN HÉT JEUGDFRONT algemeen Ronta,íÍ.persoon:
Paul v.d. Steen, Chopinstraat 103, 255't SV Den Haag tet.397.01.54

Bij geen gehoor: Arnold v.d. Donck, tel 397.65.32

i HedstrÍl d rograïnÍia A-B-C-D-E en F .i eugd.

E1ftal datutr eanvana tegenstander uit/thuis terrein /ve1d san, k. Lens

Afbel].en voor onderstaande wedstriJden a.Lleen biJ paul vd. Steen (3970151+)
zo snel mogel-ÍJk doch uiterLÍJk de dag voor d.e wed6triJd voor l_9,00 uur. BIJ geen
gehoor belLeu naar Arnol.d.vd. Donck (3976fi2). ïn uiterste nooat nog op de dag zelf
bellen near LENS (366131\) bÍJ iemand van de J eugdkoEmissie.

9 Jan
g Jan

13 Jan
9 Jan
9 Jen
9 jan
9 Jan
9 J8n
g Jan
g jan
g jan
g Jan
9 Jan
9 Jan
g Jan
9 Jan
9 Jen
9 Jan
9 Jan
9 Jan
g Jan
9 Jan
9 Jan
g Jan

A1
A2

1L' 3o F,C. L,isse Al- uit zie routebe schrlJving
llestlandia AI+ thuis \'12

Quick Steps 42 uÍt NiJkerktaan
leakkwartier Bl- thuis V]-
oSc 81 (vr) thulB v3
WC CI thuis Vl-
Vredenburch C2 thuis V2
Duíndorp SV C2 thuis \z
Laekkl,artier DI uit J. v. Beeretraat
Cromvliet D1 uit RederiJkstraat
RAVA DI thuis V3
cravenzande Dl+ (vr ) ttruis V3
VossenJecht op LENS (zie kopy)
VossenJacht op IENS (zie kopy)
Vossenjacht op LENS (zie kopy)
Vossenjacht op LENS (zie kopy )
Vossenjacht op LENS (zÍe kopy)
Vossenjacht op LENS (zle kopy)
Vredenburch E3(vr') uit Vredenburchweg
Loostluinen FZ(vr) uit Madesteijn
VredenburchI'z(w) ujt Vred.enburchveg
Loosöuinen F)+ (vr ) uit MedesteÍjn
Loosduinen F5(vr) uit MaalesteiJ n
OSC Í'2 (vr) thuis vl-

12.30(auto)
13.15
18.1, ( Q. steps )
11. 3o
13.1+5

9.30
L1. 30
9.00

L1, 15 ( auto )
9,'00(auto )

l_r_. 30
9, 00

10.30
r.0. 30
10.30
10.30
10.30
10.30
Ll.00 ( auto )

9 .00 ( auto )
11, O0 ( auto )
10.00(auto)
10. OO(auto )
9, 00

B1
B2
cL
c2
C3
Dl_

D2
D3
D4
E1
E2
E!?

Elr
E5
E6

F2
F3
r'!
r5
T6

F1

1)+.30
19.oo
12,30
1l* .30

,10,30
12,00
9..30

L2.30
l_0. 00
12 .00
9. 30

11.00
11. 00
11. 00
11. 00
11.00
1l-.00
12 .00
10 .00
12 .00
11 ,00
11.00

9 .30

BTJZONDERIIEDHII:

-aanwezig JeugdkorDmissie: A, vd.. Donck, F. Grens en p. vtt. Steen
-opstellingen als bekeud.:

o LE.IS F6: b.'Arslan, T. Hass'an, Y. KuI, J. de Boode, R. SardJoeperEaal, M. S8riog1u.
I,eid.er: ???

7



Afsek-eurd. of nÍet ? ?

De kans dat er a,s. zaterd.ag gevoetbald wordt iB na,tuurli Jk zeer klein. De aenhoudend.evorst naakt d.e veld.en keiha"d en dus ongeschikt voor koupetitlevoetlal. Gaat het dooien
d.an noet eerst de vorst uit de grond ziJn. Waarschi nl-i k vord.t a, s. vri J dag aI via d.ekrant of via Lokatext (b:.z 602), teletext of Ha.&gsche Courant TV kenbaar gemaakt dat aLhet voetbal- in Ned.erland is Lfgekeurd. KiJk uel even goed!! ! Is het voetbaIlen afgekeurd
dan verken 'we onderstaand schaduwprogr aama af.
Schaduïprograma

BíJ elgehefe afkeuring van het kompet it ieprograruna werken ve het volgende schad.u1..pïogra,[r
Df.

Samenkomst LENS
t2.30
13.30
12. 30
13.00
11,00
10,00
L0.30
11, 00
12.00
11. 00
10.00

uur
uu?
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 41 en A2 trainen op het strand.
HBS 82 - IENS 3l- (kunstgras )
LENS B2 trainen op het strand
ALexandria'66 - LENS cl (kunstgras)
IENS C2 en Cl trainen op het strantl
Feyenoord D2 - LENS D1 (kunstgres),
LENS D2 t/rn DI+ trainen op het ,strand
IENS E1 t/m E6 VossenJacht (zie kopy)
I'1 en F2 zaalvoetbal
F3 en Fl+ zaalvoetbal
F! en I'6 zaalvoetbal

l-2.15 (bus )
12.30(HBS)
12. L5 (b.us )
1l-. 30 ( óuto )
10 .l+5 ( auto )
8.l+5(auto)

10 .30 ( auto '
10 '30
11 .30 '

10'3o
9. 30

)

Dit schadur4)rogramna gaat altÍJd d.oor, NÍet ns.ar IJENS be11en dus, Hs.nt d.at is echt on-nodig' Gevoon komen net biJ ie: je voetbetkreding, voetbalschoenén, sportschoenen,trainingspak en douchespullen, I{e hopen da,t er ook vo}d.oende autors ,i.;r, o, de tee.Es naarde vedstrijden oÍ raar het strand. te vervoeren. (neem de strippenkaart-mee ) , zondei 
-----

autors komen ve er echt niet. Irre zoud.en het teuk vind.en ars aii keer ook a1le spelersven A2 en C3 need.oen net het schadulrprogramrna, Sonmige hebben ve al- neer dan een maa.Ddniet gezi-en. Dit i6 toch te gek.

VoIg de grote ïeg Den Haag - A.Esterda.m. Neen de afslag Sassenhein/Lisse (dus niet alLeen' Sassenheim)' VoIg na de afslag de bortlen richting ï,isse. Bij de eerste stoplichten- in--!t!ei links aenhoud.en richiÍng sportpark te sfekke te"i"-t i"i"À-bo1.al""). iior" rtethet sportpark. Een nakkie vor-gens ons, De ,redstrÍJd zar heer- vat lastiger vord.en.

Ioutebeschrl vrn

Vossen.l echt op LENS

TraÍnin n

De spelers van EI t/m E6 nogen E.s, zaterds.g hun voetbaLkleding thuls latàn. De evene-
mentenconmissie heeft een hel-e leuke vossenjacht voor jull-ie georganiseerd rond.orn LENS.
We vervachten julIie allemaèI on 10.30 uur op LEIS (spólers en f.íAers), Kleed je goedtegen koud en/of nat weel vènt het sleelt zich luiten- af. Op IrENS ."rgukorun woldt hetspel uitgelegd. Dearna vertrekken de teams oE de tÍen minutÉn om langi een uitgezettespeurtocht een aantal vreelBde personen te zoeken. Terug op LENS wachi nog een hele Leukeverrassing. I{at??? Det zegge. He dus niet, . . . . . . . . su"pri"Ë , surprisè. Allenaar komen enon L\.OO uur is het atgelópen. 

I

De traÍningen ziJn veer gestart net uitzond.ering van:
r) S-s&=-+r1ui!g voor E8 t/n E6 en de F-klassers van J en g ;aar op d.e mas.nalagavond..
. Deze start begin maart veer,

2) 9e extïa 
- 
trainine.lgo" !2 en c3 op de vriJttagavond.. Deze stal't ook begÍn maart weer.3) de treining op vriJdag B Sanuari voor de A- en B-selektÍe alsDede voor 42 en 82 Ívn,

d.e s]echte kvaliteit van de vefden. 
-0p vrijdagavond 15 jenueri pordt er hoper.iJk ver.getraind. door d.eze groepen, varaf 16.00 uur (niet eerdei) mogen Jull-ie naar LENS beL_len (:66fSll+) of de training dan vel door kan gaan.

Voor d'e overige treiningen inclusief de woenstlagmid.dagclub geldt: bel nooit naar LENS ofde trainingen doorgaen of vaar er getrainè wordi. De Irainiigen g.*n i;ur" altÍjd dooren Ïaar er getraind vordt besllst d.e trainer op het laatstu ,orent. Be11en heeft dus echtgeen zin. Neem altiid naast ge voetbs.l-kLeding altijd ook voetbalschoenen , sportschoenen'en een trainingspak nee. 
o



Íraineïsb ij eenkoEsten i

In J8nuarÍ houden ve }J'eer een trainersoverl-eg op naantlag 18 Januari. We versechten oE
2l-.00 uur op IENS:
- Na.mens d.e treiners
- Na.mens de j eugd.-komrnis siè

P. Bos- F, Spa- F. v. .Dijk- fh. Hoefnagel,
A. vd. Donck- F. Grens- P, vd.. Steen.

Kad.ercursus

0p dinsdag, 12 januari start oxo 20.00 in ons klubgebouv d.e kadercursus van LENS, Het pro-
gramma, sanengestel-d door Peter Bos, ziet er veelbelovend uit. De deelnemers van LE{S

A. v. BlitterswiJk, G. BIom, W. B1om, J. Groos, W, Heynen, M, Kipp, T. de Klerck, H. ter
Linden, J. Muns, H. Rulrbers, R. Vereecken en tot onze grote yreugde ook de tvee Jeugd-
spelers M. vd-. Ber6 en V. vd.. Spek.

ZÍJn er jeugdtrainers of leiders of andere belangstel-l-enden die sfsnog mee vif,len doen
aan deze d-ïie-avondse-cursus d.en kunnen zij ,zich alsnog opgeven bij Pau] vd. Steen. IÍet
is echt de moeite vaard.

De ba] is rond.

.Toch aL veel reakties gehed over de eerste tffee uitzend.Íngen, Naast d.e opnerkingen: "ver-
foren van neisJes vat slap zet" en rrvat gingen die shoot-outs lekker (maàr niet heus)"
toch ook veel l-euke reakties van andere verenigingen d.ie best een beetJe Jaloers zijn.
A.s. vriJdag I Januari is de derde uitzending op llederland 2 van !6.J8 t/m 17,32 uur.
Kijk haer eens.

Reisles Dl-

We verzoeken de ouders \'an IENS Dl, on voor zover het nog niet gedaan is de tl,eede ternijn
van § 50,- over te nakeÀ op gíro 20L3)2 tnv. P. vd. Steen, reisjes voetb&l te Den Haag..
Eind Januari noet dan in totaal J 100r- betaaltl ziJn. Kontant bets'len op LENS kan natuur-
LiJk ook, De deelnemers aan deze reisjes moeten in ieder geyal.

Kontributie's
De achteïstand bii het betal-en van de konljributies bLijkt toch veer redelijk groot te zijr
Toch is het verplicht d.e kontributie biJ voor ultbetaling te voLdoen, Een achterstand js
helemaal uit den boze. 0p d.e algemene led,envergad.ering is het bestuur aangerad.en om uet
strengere maatregelen te komen. Dit zulIen ziJ ook gaan doen, I.IiJ verzoeken de oud.ers van
onze JeugdLed.en on nu direkt de kontributie over te maken op 6iro 3367L1 tnv. penning-
neester LENS te Den Haag. Kontant bet8len op LENS kan ook. laat het niet zover konen dat
wii uw zoon nÍet neer op mogen stellen. Dat is het laatste wiJ lrij zouden wiIlen doen maar
ook LENS noet zijn verplichtingen na kunnen bLiJven komen.

Bedankt

BiJ d.eze uÍL ik iedereen bedanken voor de'kaarten, cadeautJes, bezoekJes e.d. tiJdens miJn
verplícht thuiszitten. Gelukkig kan ik weer voorzichtig training geven en ook verken fult
veer. fk hoop weer snef eIle aktiviteiten te kuirnen doen, Nog[aals bedankt. Zeker ook
voor het overnemen van de trainingen.

Itreo Hoefnagel,

U]TSTAGEN JEUGD:

Quick A1 - LENS Al- 10-0 Quick C2 - LENS C2 3-3
Quick 82 - LENS 82 .12-3 Qui.ck Dl - IENS D1 0-3
Quick C1 - LENS C1 5-O

ondanks de hard.bevïoren velden nochten ue otr).Quick moet viJf elftaLlen konen voetballen,
Natuurliik Yraagt voetbal op deze velden enige aanpassing uaar het kan best meb een beet-
je goede wil. IENS A1 en Bl- moesten orn 9.30 uur verzameLen voor een trainingsdag. In de
laatste LENSreYue van voïig jaer vroegen vij on ietlers aanvezigheid en een serieuze inzeí.
Dit om een goede stert te kunnen Eaken voor de t'neede helft van het seizoenl-Efi noe-
sten we vier spelers van A1 en één speler van 81 lrèkker be}Ien. Daarnaast namen meerdere
spelers van 41 d.e weclstriJd niet echt serieus en moesten meerd.ere spelers van BL ïeer zo-
nodi8 opval]en d.oor te laat op de trainin6 en/of biJ het eten aan te komen. Dit bedoelen
wii nu net niet, Probeer nu eens aLLemaal serieus rnet voetballen bezig te ziJn zonder in
negatieve zin op te vallen-

-9-



Je verziekt het op deze nanier voor de spelers d.ie ïel- echt wilLen &aar zeler ook voor
tie begel-eiders alie er veeL tiJd in§teken. De overige teams (82,C1,C2 en Dl) lraren op een
enkele speler na zo goed afs conpleet en speeltlen net visseleirtl 6ucces. Niet zo belang-
ríjk want er verd. immers veer gevoetbald.. Ven C3 en D2rD3 en Dl+ waren een kleÍne 30 spe-
lers aanrrezig, C3 en D2 gingen r!àar Kviek Sport voor een onrlerling toernooi en D3 en Dl+
gingen de zaal- in. Zo lreral er toch heel vat gevoetbald d.oor de Jeugd.vBn IENS,

I{et D3 de 'liinsterstop door.
Medereen een gelukkig en sportief 1993 ! !

Het blÍJft treurig; aan het eind. van de 1e helft van d.e conpetitie werat sl-Ies afgekeurd.
door d.e regen. Vervolgens vorstel Je Je door de vÍnsterstop heen en d.en zit er vorst in
de grond en kan je veer niet voetballen.
Gelukkig voor een aantal van Jultie speeltten ue vel het srraluvzaaLtoernooi waar a1 snel
duidel-ÍJk verd rlat jul1ie in d.e.eerste plaats VEï,Dvoetbal in de zaal gin§en speS_en en
dat verkt voor geen meten en in d.e tveede pla.ats vas SAMENSPEIJEN JulLie totaal onbekend.
Dít alles verd "bekloondrr net een fraaie plaats onderaan de rang1iJst.,I{ee mannen, zo
werkt het niet en laten we nu voor ale trÍeede helft van de conpetitie afspreken dat we er
sportief tegenaangaan (konen op de trainingen hoor! ! ) en vooïal seuenspelen en dan za1 Je
zÍen dat He een heel eind konen-

nóóë

-L0-
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AUTOVERHU UR

verhuur, lease en short.lease v
pe rsonenauto's, ko m bi's,

personenbussen en bestelwagens

Ír -

VAKANTIE

Personenauto's:
(van klein naar grool):

Fiat Panda, Ford Fiësta,
Peugeot 205, Renault Clio,
Opel Corsa; Honda Civic,
Opel Astra, Renault 19,
VW Golf, Ford Sieía,
Opel Vectra, Peugeot 405,
Audi 80, Ford Scorpio,
Opel Omega; Peugeot 605,
Renault 25.
Dlverse diesel- en automaat
ultvoeringen.

Personenbussen:
Fordi Volkswagen. -
(ook diesel)

Kombi's:
Opel Astra, Peugeot 405,
Ford Sierra.

Bestelwagens voor klein
riibewijs:
Opel Astra Combo,
Mitsubishi, Ford Transit,
Mercedes-Benz 208, 308 en
609 (diverso uitvöeringen)

Vraag naar onze speciale
tarievenÍolder voor b.v.
' Vakantie, zomer of winter . '* Weekend
'Midweek
* OÍ zo maar een paar dagen

er lussen uit. l
De vakantietarieven ziln
inklusieÍ:
' Verzekering mot een eigen

risico van , 100,-
. Ongevallen inzittenden

verzekering
* lnklusief alle kilometers
- lnklusieÍ BTW

AUTO.LEASING
Zowelvoor normale als voor

short-laasing bent
u aan het iuiste adres bij
TROMP AUTOLEASE.
Met meer dan 65 jaar

ervaring staan wÍ voor
u klaar. Vraagt u eens

een vriiblijvende offerte.
Tel. 070 - 361 91 61.

Nu ook verh0ui van
aanhangwagens
Laadvormogen 500-1500 kg.
Alle aanhangwagens voorzien
van reservewiel en ANWB '
verlichtingsaansluiting.
Met aÍneembare huiÍ.

IHIP

De Savornin lohmanplein S, Den Haag - FAx 070 - 368.87.26

070-3.61 .91 .91
BiiTROMP huren: véilig en voordelig sturen

i
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