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Auto-onderdelen B.V.
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Lulofsstraat 69 - Den Haag

Telefoon 3807148176
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Telefax 3840023 ,i
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,BEL 3807148/76 -,
Àuto-onderdelen voor de vakman
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VERKEERSSCHOOL

THEORIECERTIFICAAT óók 17 jarigen
LENs-leden 1e rijles GRATIS
FAHFENHEITSTRAAT 266-268 t/o posrksntoor

auro-mororrïschool tel. 070 - 345.11.53
theoiiecentrum rel. o7o -.363.46.71 '.

VooÍ inlichtingen: Arno v, Elitterswijk --. !',
ln6chr, K.v.K. Oen Hssg 53531 : -

Opleiding voor:
AUTO: schakel en automaat
MOTOR: met ponofoon
SCOOTER

,,PH!LIPPO" ABONNEE.TOTTO
BIJ JE EIGEN CIUB

Eénmaal invullen, éénmaal inleveren
en daarna automatisch kans maken

: - op een prus.

't lijkt een spelletje,
- totdat je 'm wint
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LOTTO

SPEEL

ÍYSIOTHERIPIE
HourwuK ,'

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

Dogeliiks spreekuur:,08.00 - I 8.00 uur
Fvsiolherooeuten: . .-

J:J.A. Zoutendiik en E.P.A. Coret. .
Behondeling volgens oÍsprook.

C.A. von Beverènplein 16,2552 HT Den Hoog, .
.o 070 - 39730'13

rlJohannissen
Drukt lette iik alles... desnoods in één dag!..i

TEL. O70 - 354 t1 39 / 355 00 05
TELEFAX 070 - 350 51 12

Lens-leden 15% korting

KEIZERSTBAAT 1 12
2584 8L SCHEVENINGEN

* 'oo. U* haidEl"ze. de..". cn àui"'
* cratie iJviezcn en priisopÉavcn
* .it.ooraal l"ve'taar "' tL";" L"z..g,l
* eÈ.".,."n2.
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DE ffit{§NEtltlE
weekblod von de voeibolvereniging
66ste Jaargang, nr::nner 23,
1\ J anuari 1993,

LENS

,Algemecn rckrctirlEat
W,M. Kouwsnhovgn
Bram FÍosslraat 2l
2552 CZ Dsn Haao
tel.: 070.3912474

t
Scl(relarlàat rcnlotcn
tondag
B.J. Ossè
JaarsveldslÍasl 99
2546 CL Den Haag
lel.: 07G3298it53

SekÍciarlBat renloÍen
!aterdag
J.C. Hàm
M;lis Stokelaan 1846
2541 GC Oen Haag
tel.; 070.3679687

SekÍctarlaat Jcugd
P.yan d6n Sleen
Choplnstíaat 103
255í SV Den Haag
tel.:070-3970'154

ScIlÍcta]laat taalvoelbal
B.J. Osse
Jaarsveldstraat 99
2SO CL D€n Haag
tel.:07G329835s '

SckrE!.rlaal acdaktle
A.C.J. MiltenbuÍg
Hsngololaan 98'|
2544 GG D€n Haag
tel.:070.3213285
Íax: 070-3678862

SchrËl€rla!l
ïoto4otto
G. KompoÍman
Burg.KampschoErstr.90
2681 AH Monsler
tol.:0Í749-12602

SponrorlakCn
J. v.d. Lubb§
MlsÍboomslraat 3(B
25Bl JA DÉn Haag
lel.: 07G3233525

TralneÍs
S!lcktlc uondag
M. Hog
Nlcolaas Beetsln. 198
2273 BH VooÍburg
tel.: 0703866322

Sclcktlc zEtGrdag
J. Boerema
A. Dlepenbrockhof l l
?551 KE Dsn Haag
rel. 070€977273

Kontrlbutle
betallhg
Postbank 33671 1

RaboËank
129924229

Terrelnen cn
Klubgebouw
Hengelolaan 600
tel.070-3661314

VAN DE REDAI<TIE

uiterste inleverfermljn kopfl:
moondog 20.00 uur ln hef klubgebouw

LET OP: NU OOK PER FAX BEREIKBAARI
070 - 367.88.62

\?Rm,IB (r!!ida) IIEEtrS €Ír IIISSEI

I{ie afgelcpen zaterdag ons c}Ègebcuv
bilrwrliep dadrt aan alles betnlve dat ren bij
een voetlalclub Í,as aargelard.

Ge\roetbald r'rcrd er (helaas) niet of rawlelijlrs
IEAT :

nr de besb.nuskaner had zich een bo te
mrqeHlg \ran \rresde vogels verzaneld:
een nnffdrik die, naar lats bleel<, zijn
rrijwater)«ast had geleerd uit de lre:ken,
er niet afgarassen km uorden.

zodat

Iíat te denken '\ran een ddrrJrg of rlrds het e€n
glmaeóloog $ant ldj liep met eer verlostarg

uaar je
lceulen?)

n t:naal frikardellen en lsc[<etter Ét de friurr haald. (od< ItEeleendtr uit de

Een non die nen het besÈe kan orsclrrijven aLs nde nadcma net de big boobiestr; eerr
sÈro visseÉ,je - een tqrce1fury inctwief fcpspenen sr IoI1ies - een cl*rn - e€n sffit
flcnrrry oocper maar dan ret een wiU«rast - eerr rnodcaan rEt blaauÍE pruiï- wie ook
blaauur was, was een z!{qrver die aI }pel vroeg aan de jajau was en dit alles uerd in de
gaten gefl(r,xien door, t\rralÈ èig pet past qls a]lemaalrr oor ag€rÈ.

Bij nadere infsrmtie bleken heÈ r\pr5sienrr te zijn votr de, nabnrlijk $Eer dócr de
fantastisctp E(o, geourganiseerde voss€n'jacht.

Het getteel stryd crder de a4errrisie .rran rtnoeder o\reristett l{ariarre, èie net de hulp
1Jan de \ELe wijwiffigers (kafien-]oeEeleiders etc. Pluim ! ! ) i ool< vleer àit +e]<takel
toÈ een goed ehde tradlten.

Na aflocp rran de "jactrt t (waarbij qryiel dat veel orders zo bliJ Íraren aIs een kird
dat ook zij de vcsen ge\rcfiden haiUeÍt) rrerden de deelrsrers qeEa]<teeÈd cp eten en
drirtken order oorverdsserde disamrziek dat uit de boxen sóatden.

De \rera;EÏocdelijk \rDcr dit trgave sor:rdjetr (È dit rm de bel<erde IJEI,IS rI&Ltr of
. SOIINDTí?) zijn de luide r.,fNSvogels Iën en Jocp die net veel d€slsÍdngheid een fcrs
aarrtal- verse decibel aan de nrren freEfen cpgeàangen.

LENS iÉ ÈtuiserO het nisne jaar i$gegaan en nu naar r^,achtsl tot we eirdelijk r.reer
eens eclit hmnen corpetitievetÈallen.



KBRST

werden nog ortvangejl rrdn : '

en
5 IIIBU

GIE{MRP NEDMI,ÀND b.V.

I{arco, Pascal, Le)< 'en Perqí IIEnÉrrs

FanilÍe de Rooij
Ëíifie v/d I{ilk

9.,II

}G§flNXEC

Arrtold, .!ÍarianrÀIetha en iuartin v,d, Doncl< en hord $clrtrfiy
:

l: ' ' 
J' Roodbol en P' Krol

OtsEo en ren§<e FolI (ÀpoilO HOIEI, Rs,e.sse)

Fanilie À.Il.8. q)a

. 
ERADE INY ETIERPRTSES

de heer en rpvrculr Juffemrans

fàniIie de Klerd(

lIans, I€onie, I*fidrelle en Rcrb

Paul,a l4iötre11è, SEefan, Jeroer, l,tartin en Ttreo Hoefnagel

À ...,..-.... RB (D) ÀXr ï r

$

De redakr-ie beveelt u aan oin aarÉaclrtig kerurié te nesflen van een sclri jven van het
BesÈurrr over het g€fnujÏ van de velden (b12.3).

De redalË.ie is cp zoek naar een o:de trierrenÈus voor ln ons c1u§ebcnrw zodat
een ieder àie c4l maardag niet zijn/}nar ko[{/ kan aanleveren deze il de tils kandelureren

- I{IS[ U IEII :

- een v/eek na ord en nieuu de vers aarge\roerde; oriebouen er rrcoral bij de

,.

- de redalctie een fa:flflfiEr heefU ? .'

- na de rrveldslagn de bai wiÈ !{asi van de poedersui}<er ?.

- de trainer cp het niffÈrUje een ófièfof te pakken kon Icijgen ?

.1 De realal<tiir.

tl



EET GEB,RUIK VÀN DE VELDEN

ÀIJGEHEEN :

- Zo&a het bordje rraflc..rrirír zieàt-baar is bij de irgarq vàn het telrein, nrag er in
géén erikele \rorm ge&ruik goÍraalcE \íonien ran de velden.

- Bii twijfelgerallen dierrt een ieder Sebrr1* te malen van het qezffde verstard.

- Sdade in een urtje aargeridrt, kan een veld vocr een g€trcel seizoen bedérven !!
:- Door de grote hoeveelheid kainnryeri te VED 3 heeft dit veld nabnrrlijk behoorlijk

te lljden. Een arriere (betere) cploGsrrq is er helaas nieÈ.

- De oefenstrool( is rnn een be.tahberde }«oàIiteit; zodra firareiële ni&elen voeharden
zijn, zal dit aarqepakÈ noeten vrorderr

I'H. & elsÈeUirryEÍr van IXt{s rrG oÍHr, rdrersr re cp ieders begrip en dslddry
lH gEfrrdk rran de lel&r zo qÈima]. Egelir( te mkgr sr te hdsr.
. fr gÉ lr:rnrrnie reÈ dit lulksr.

HET BESIT]TJR.

VELD
I

VELD
2

VELD
3

oEïNSImOOK

Dit veld is representatief, voc,rÍ de verenigilg en dient derhalve jn zo'n
goed ncgelijke staat gehordèn te !rcLden.

Iet Eebru5l< rran dit veld is alleen toegestaan voor de navolgerde elEtallefi :

Ssricsl z 7aràag 1 en 2 - Zate!:dag l-.
Jsgd :41-81-Cl-

De aUer-j crgste jeugdelftatlen.

Uitzorderirqen al-Iéer jn overleg nat gE(O en JIIKO.
Door deze aanpak ib rnr een beter veld besctrikbaar,

lRÀINEI is q àit veld nieÈ toegesÈaan zqder voomf toestannirq van het Bestuur.

Dit veld }can get ruilÈ worrien door alle LE{S--elftaf fen, dnrilf het ook
te benutten is vmr a]rp LElS+ilftallen t.b.v arrc,rdrueilstrijden,

IrdeuÍry door de SH(o en JIIIO (uiter:aaral in goeA orcrleg).

Bestsld vmr wedstrijden en tevens besEemÈ. voor traillirEen,
wErarvocrr specia:l verlidrtÍrg is, aargeh:actrt.

Irde1i-rlg door de SH«i en JIIIO (uiteraard in qed overleg) .

ÉVereëns bestemt voor l:ainirg en/of kJ.eire oeferpar+.ijtjes.
De strod< nag ook g#uikE, uotden als velden zijn afgekeuril; echter
alléén aLs dit veoantloord is en géén gewaar cplevert.

i

i
I

I

i

I

I



- A1 geruÍne tijd staat er Ín t'WaterLoo" een danesfiets - nerk }Engers rnet twee lejlkeg
banden ' WíI de rechtuatige eigenaar(m/v) ai.t vervoersriddel terulhebben dan dient dit

.§À RE(D)ÀxTrE(rr)

a.s. zaterd.ag te geschieden. . . , . , a.nders helaes pind.akaas grofiruil! I

- Wie gaat LENS helpen aan 1 ninuut zendti;a op Lokatel??
f'ormuLier inLeveren bij u redektie !

- In dit nieuwejaar ook veer een aflevering van GiJs:

DE BI,AWE DA]VÍE

Yan kreten a1s 'rl,Iaar wei u ?rr, zoa1-s vorige rieek geslaakt door een deelnemer aan d.J
PuzzeLrÍt, kriJg ik eltiJd. de kriebels, Hí)ewel_ het hem en nieiuand. wat aangaat Lra€,rik vas, wi1 ik bij wiJze van uitzondering een tipje van de sLuÍer optillen.
IK was Eewoon bezig met niJn B1auwe Ds$e. Zij is en bLi jft een raadselachtige d.ame.
Zoeentje a1s de WÍtte Ds.ne van Fausto Coppi, Dus ik had op zondag 27 d.ecember lrel arat
Bnd.ers te puzzeLen.
(ik. troop maar dat ze dit niet ]eest , want d.an moet ik vrezen d,e konende weken aIs
Blauwe Heer door het teven te gaan )
De deelnemer aan de puzzefrit maÉÍ zo rn evenenient, ondanks ztn nil_ieuonvriendeli j kheid,best het toppunt van gezelligheid vinden, fk gaf er de voorkeur aan op 1 Januari netnÍjn Blauve Dame de NieuvJ a&rsxecept ie Èe bezoeken,
Daar heb ik geen spijt van. De huldiging van lleester LrENS Piet Juffernans, vormd.e
ind.erd.aad een hoogtepunt. Al-s liefhebber van cuLtuurhÍsto rie haal ik me a1 bij voorbaatverkneukeltl op Piet's feestred.e.
Deze r,rerd he]aas door toedoen ven zijn dame Íngekoït, zod.at ik voor de roemruchteLENshistorie toch veer moet terugvallen op de jubileunboeken. Het d.uo KrolleboL werd.node gemist, maar het il-l-ustere tveetal had keurig vanuit Zuid-Af?ika afgeschreven.
Aangenome n nag vorden dat zÍj terug ziJn a1s de konletitie na d.e vÍnterstop wordt hI

er--vat. 
Met de Klub van Lub lijkt het verrassend goe d te gean. Nu Lub zelf heeft aangekondígd de Kfub voortaan een uur voor eLke thuÍ slred.strij d te verzamel_en voor een

hapje en een drankJ e, zal het magische l-ed.ental- van 100 ve1 heel sneL bereÍkt wordeze worm vau veTzomelen komt hee] uat aangenameï over dan vroeger in de pupil-l,en.
Toen vas het biJ ríerre uitr{edstrÍJden als d.Íe tegen oosterboys, SVT, MoA en bijvoorbeeld Blauw ZrÍart en Wit B1auw RK net rle fiets verzameJ.en bij CapÍto1 om uitgeputbÍj de tegenparttj te arrÍvexen. In dÍe ti Jd verd er geen uitvedstrijd gewonnen.
TegenHoordÍg Ís het daar bÍJ Capitol op de Apeldgornselàan lag ook het café van Joo'u

I
,J

en Jeanne Hj.erck. Een p.Ieistelp1s,a,t s voor werkende en niet-\^'erkende lENsleden.
Daer werd Ín die tiJd ook d.e vekefijkse cLubavonden gehouden. En daar vas het datI[Íjn eerste ohtmoetj.ng bet de Bl-auve Dajne }Íerd geregeld tÍJtlens een putJe bíljarteof zo.

Gij s LangsdeLiJn.

I

I



'. U heeft'onletwij feld in de krant gelezen of op radio en televisie gehoord -dat de Haagse
lokale omróep iokatel in haar voortbestaan wordt bedreigd' Oorzaak daarvan is het
terugbreÍlgetr-van de subsidle met meer dan 50 procent' Het gemeentebesluur is nog- wel '

'op zóek nàar andere \t/egen voor finaaciering van de lokale onroep' m-aar of. dat lukt is
'nàg maar de vraag. Uitsluitsel daarover volgt op 2l januari' wanueer de raadscommissie
voór het mediabe--leid daarover veÍgadert. -Met het mogelijk verdwijnen van Lokatel
wordt de inÍormatievoorziening uit Den Haag vel erg beperkt, Eerder vordwenen al de
Haaese daebladen als Het Vàderland en Het Bínnenhof en werd Nieuwsblad NU
o*gévormd- van eeu lieuwsb[ad mot vsel Haags (sport)nieuws tot eeu huis-aan-huisblad
met louter reclameboodschaPPen.
Ook voor de Haagse amateuiiportwereld is het mogèlijk verdwijnen vau Lokatel-radlo, -
televisie en -kabèlkranVteletèkst eeu slechte zaak. Al was het alleetr maar dat u niet
;;;r-;; ,"t.iàu!:-"o-^ndagochtend via de kabelkratrt (of Lokatext) kenois kan neiireu
van dè afgelastingen. Daarnaast dreigt het uiteÍ§t Populaire spoÍtprogramma
"sportsignaalí op LoÉatel-radio -met veel rechtstreekse verslagen van wedstrijden iu het
Hàags àmateuri,oetbal, niet alleen KNVB maar ook uit de afdelj ng Den Haag- te
verdíijnen. Uitstagen van alle wedstrijden in de standaard-klassen alsmede standen van
die elftatlen zullen-straks misschien nitt meer op de radio te horen en op de kabelkrant
t'e lezen zijn. Ook het Tv-progÍamma Lokatel-Sport op maandagavond -(met ADO/Den
Haag en ienminste één wedstrijd uit het amateurvoetbal) en- vrijdag.avond (met-
vooÀeschouwingen) lijkt te gaan sneuvelen door de halvering van de sub-sidie' .'
Om<Jat ook uw-veieniging -hiervan de dupe dreigt te worden, doet l,okatel via dit
clubblad een beroep op uw steun, In dit clubblad staat een adhesie-betu iSiqg afgedrukt,
waarop u kunt aàngiven of u Lokatel wilt behouden' U kunt uw morele steuu

. uitsprèken door aan te geven dat u vindt dat een stad als Den Haag over een lokale
ómràep dient te beschik-ken. Bovendien dé kans voor uw vereniging. on! radio- ery'of
Tv-zendtijd naar eigen believen in te vullen (reclame voor uw club/reclame voor een
évcnement binnen uw club):
Bij inlevering van:' 

50 stéu nbetuigingen : 3 minuten zendtijd oP Lokatel-Badio
: 100 steu nbetuigingen : I minuut zendtijd op Lokatel TV
' 250 steu obetuigi nÈen. : 3 minuten zendtijd op Lokatel TV
Gezien de datum van de vergadering van de raadscommissie voor het mediabeleid dieat
uw steunbetuiging (ingevuld en ondertekend) uiterlijk MAANDA9, l8 JA'NU,ARI a.s' te
worden ingeleverà Uij: uw bestuur/jeugdbestuur/clubgebouwl (vul in, koip uit etr leveÍ
in!)

Yoor mensen met bedrijven bestaat de mogelijkheid oE tegen zeel eoedkggD tarleÍ de
naam van hun bedrijf te verbinden aan eetr pagina op de kabelkrant- (bijv.
sportpagina's) of aau eén radio (sport)programma. (inlichtingen kabelkrant: Ton Kapitz

, LOKALE OMROEP LOKATEL DREIGT TE VEHDWIJNEN

tel.3
Help

olTsaa, inlichtingen radio: Hatc v. Zaale, teI.3617882).
mee om Lokatel in de lucht te houden! Bedankt Yoor u'w aandacht etr medewerkinS'

tr lk vind de lokale omíoep Lokatelheel
belangÍijk voor Den Haà9.

o lk zou bereid ziin in de toekomst 50 (ent per
-maënd, dus 6 gulden per iaar, te betalen vooí
de Haagse omroep Lokatel.

tr Alr een symbolische bijdrage aan deze acti€
stort ik nu reeds 6 guíden op giro 5043038

t.n.v. Stichting Lokatel Den Haag.

(aankruisen wat men wentt)

AtzendeÍi

Naam

AdÍ.es

Yerenigin

I.OKATEL BLIJFT...
AI.S U D'IT WILT

Lokatel

Postbus 85770

2508 CL Den Haag

E

Handtekening



@w@ €vanam onlon H
Kontaktpersoon: René v.d. Steen

ommissio
teleÍoon: 345.54.34

Vossen.lacht ZB,te rdag 9 lanuari l-993.

om 9'30 uur varen alle vossen op IENS en kond.en beginnàn aan hun geda&nte verwisseJ-ing;
d.e sternníng zs.t er goed in en iedereen had er ri" i" ( ,eri"-d" -r"ij. --"
Eei1. pasr dingen moesten snel nog even gecorrigeerd. rrcrden: b.v. een knoop eanzetten,prulken kamnen r een broek lanBer maken, enz. enz. 0m half e1f waren de meeste kÍnd.eren
op LENS, r'rat een opkomst zeg J+2 x-klassers hebben meegedaan aan de vossenJacht.
En aan d.e reakties te horen hebben ze ook allenaal- echt veeL plezler gehad. IIeel l-eukvas ook dat er zich spontaan een groep moeders genekl heefb [et het vÀr-zoek om ook devossenjecht te mogen Lopen,
Dit hebben ze geweten. Dg vossen hadd.en voor deze daEes wat extra opdJachten in petto.
Maar ook zij hebben IENS weer heel-huids gehaald, nede dankzij onze folitieagent àie de
d.anes in ganzenpas eèn drr:rt kruispunt liet oversteken. A1]enàaL terig op L.,ENS verd ervat gegeten en gedronken, om vervolgens te beginnen aan de ba]l-onrace.
0p t*ee na zijn alle ba]ronnen }oog ovér de bomen de rucht ingegaan. Treur niet: Detwee balLonnen die nu in de boom hangen ziJn van 2 vossen. ouÀ à:.:.e kind.eren naken ge-Liike kans op d-e Wafkaan of 1 van d.e 3 sporttassen. Deze prachtige sporttassen verdenheel spontaan ter beschikking gesterd door B.B.s.(riool ràinigÍnls serricei, ónr; t;;-telljke dabk hÍervoor
ook vÍl- ik verder aIle med.everkers bedanken voor hun spontane inzet bij deze vossenJa.cht,
e+g-9gggg die el-s begeLeiding meeliepen met alLe E-gxoelen. De moedeis achter de basdie voor al het eten en drinken hebben gezorgd, een vader d.ie zorgde dat all,e ballonnenkeurÍg aan het waterl-oo pr€,fond. iwa,:nen te hangen. (}.Iat bàd. 3e veeí hur-p Íneens hé2??).En uÍteraart de vossen: Toen ik met een vad.er de Leyweg oveir-iep en a.] de vossen eensbekeeh dacht ik, hier noet Je toch een nodige portie }ef voor irËbben. De speciale d.Enkgaat uÍt naar de irspelende kÍnd.erenrr, dames-heàI erg bed.ankt, het vas echt heer ]euk enEpontaan, A16 l-aatste vÍl ik eren meedelen dat !Íe on woensdag 3 februari de prijs uitrei_-king doen van de ball-onrace. !e kaart die het verst veggelreest Ís heeft ae fràoiàpriJs 

--'
(val-kman),-de 3 dearop volgend.e kriJgen arremaar- ae pràóutige R.R,s. sporttas.
Komt de baf.ronkaart terug bÍ-j jou lh de brievenbus, fever dàze dan zo ènel- mogeriJk Ínàtj LElfS. federeen nogmaals heel erg beAankt en haitelÍ;ke gloetjes.

EKo MarÍan vd. Donck.

In overleg uet de XKO ziJh de volgende avond.en vs.stgesteld ïaarop rreer geklaverJast engejokerd ken rord.en ' vrijdag 5'rraart, L9 rnaart en 2 aprir. 0p veizoek vàrot het geendrÍve maar, evenal-s kerstmis, 3 Losse avonden. fnscbri; fformirli eren liggen veer achter
9".b3i. Het tnschriJfgeld bedreagt voor het jokeren s 7,50 per pur"oonlu, avond., voorhet kl-averJassen Ís dat 5 5,- Ier per.oon pei avond of t 10,- pèr toppei per avond.ook de traditÍoEel-e l-oterrj zar veer gehouden vord.en meï ""hitie..naà'prÍ; zen, Noteerdeze datat al-Íast Ín uu agenda. Het inleveren van inschriJ fformulieren kan geschiedenbij Jah Ham, ,Jos Hitting of biJ de barmedeverkers. Regelsi Aanvang zo.0o uur, verpr.ichtgaan .

Jokeren /Klaver.iassen

Jan Ham/Jos Witting.

P.Layback- sho1r Zaterdae 2"1 ma.art 1993

In totaal hadden ve 6 groepen en/of individuën (tÍe zieh hebben opgegeyen voor de play_back-shov' zateratag J.]. kvamen er nog sBontaan z bii, in totaar iu dus B, Het toiaai_beerd rat viJ nu hebben is, dat bet een te gekke avonà gaat ïor.en. De playbackshow istot t 22,30 uur eD daarno disco tot???
Et is nog plaats voor vier groepen en/of Índlviduën die mee rri]Ien doen saD de pl-eyback_shov. Denkt U erover on uree te doeh, geef dit dan door voor f5 Íebruari.Inschrijven voor de playback-shoï is v&naf de feeftijd 1A jaar,

o



5eryg@ S€NIOR€N zondcrI
Uitslagen vert het afgelopen reek( end )
AILES AFGEKTURD.

Zonds.r a7 .Januali W.NR/pouIe scheldsrechter ve1d.
1!, oo

12.00
13. 00
11. 00
10.00
10.00
09.00

uur

uuï
uuï
uur
uur
uut'
uur

IENS 1
IENS 2
Groen llit'l8 2
I.,ENS L
LENS 5
Tonegido.! '
CeLeritas I
htVS l+

Laakkwartier 1
vrij
LENS 3
Ikanenburg l
Wippoltler 5
LENS 6
LENS T
IENS B

3067/5r\
3o9T /56t+
3120/568
3229 /622
T22/6,)19
3337 /6Bt

2030/532
to96/62t

37fi/56t1
3]3\l168
323\/622
3326/6\9
3337 /6Bt

1

&n
n
n
n
n
n

1,I Ni
.n.
,n.
.n,
,n,
.n.

opCI

Aonspreekpunt SEKoi 17 .januari : J. Hartr/W. Yd.. tinden, '

2/3
zl 5

2/3

2/3

20.00. uur DevJo 1'-
20.00 uur LEI{S 2

Dins 1 anu&r1

Zonda 2ll anuarJ.
l- ,00

- LENS' 1,
- DevJo 2

vr
vr

n.n.
W. vd. Lind.en

11. 00
uuÏ
uur

uur
uur
uur
uur
uur

13.00
10.00
12 .00
11. 00
13,00

DSQ ].
Vredenburch 2
LENS 3
LENS I+

Detft 7
DWO 8
Azzuri 3
LENS B

Jan lleins
Fred v. KniJ ff
!íi1 HeiJnen
Gerard DuivesteiJn
flene Keus
l. Sarkia

],ENS 2
vrij
Zoetermeer 2
IENS 5
LENS 6
LENS 7
DSo 1l+

C. J. Vingerhoed
P. vd. !Íolf

N.W.M
H.J.A

. nlsackers
, van Hoorn
n.n.
n. n.
n,n.

-OPSTEILINGEN: al-s vorige veek.
AfschrÍ Jven:
LEN§
LENS
I,ENS
LENS
LENS
LENS

tel-:
tel-:
tel:
teI:
te1:
tel:

à

6
7
o

3673673
389ttT6
3l+6roBB
01891-1?9t3
36orr)+r, t.s.
3988?9T; b.s.

Pronk, tel: 3522706
Hafdi, tel; 3l+7871+6.

g. J.
g. N.

Bi,j problemen: kontaktpexsoon Ben osse, tel-: 3298353, b,g.g, vriJdagavond 19.00 tot
20.00 uur,

LIGGiI.IG TEHREININ:
Groen Witr58
Tonegído
CelerÍtas.
l,tv§

ï.H, LeÍders c. q. aaDvoerders:
s.Y'P. Doelpuntenmakers op achterkant wedstriJ d.formulier vernerden! t !r! !! l,
Verslaa Doet inchem:

- Escarnp 1, tel: 329551t2
- Sportcomplex, Demsigt Rodelaan, Voorlurg, tef: 386O896
- L,eyïeg, Hoek Noordve8, Weteringen, telt Ol7\Z-grL1t
- Steenlrijklaan 2l+, tef.: 3675'l\5.

WiJ, het groepje Doetincheu, vensen U een gezond. en goed 1993 toe.
Afgel,open vriJdag r.ras het dan zover, zondsgselektie 2 ging op trainingskamp. Met 2 bus-
Jes, beschikbaar gesteld d.oor Tromp Autoverhuur. WIJ vi11en ook Dhr, "a. Wift herteliJk
bedanken. _Aangekoiren Ín het gehucht gingen viJ op zoek nao,r ons kasteeltje vaar lrij
sIÍepen. (alleen onkleden geloof ik). Ongeloofva,ard ig vontlen ïiJ d.oor hulp yan onze gids
l,Iillem geliJk det kasteeLtJe. Toen vas het tijd om de vrouven tè gaan bekiJken. I'IiJ
namen een snack bij HB.rko I § . 

patatzaak en begonnen d.aar al- een beetJe de boer op steltente zetten' Jonge(zeer Jonge), oude, nooie en mindere vroulren leerdè ons kennen.
Daarna gingen vij dan naar Dinges, een cafetJe net van eIles. Naast DÍnges zit de TaI-kof the Tovn lr8ar vij nu ook vel bekend ziJn geroof ik. nen prime eerste avond.
zaterda8ochtend. vroeg de veren uit om tè genieten van een zvare bosloop van 1 ! .uur.



'1.r

Tussendool' even eten en toen een pertij van 1l uur alie onterecht gevonnen werd. d.oor
Brian, Po1, Patrick, notn&tl, Kina, Ergin en Ed. Dearna weer stappen, Ílas,r eerst het di-
ner gebruiken bij de Griek. onder het tliner vat heer goed verliep gaven $iJ wil_tem ,

alvast een afschei dscadeeutJ e. will-em nogmeals bedankt en doe er voorzichtig nee. Isr Avonds ueer het zelfde schena e,ls vrijda.g en det is.ons prima bevarlen. Teruggekonen
op het ks.steeL was er nog geen behoefte om te sLapen dus a'erd. er nog vas gepraet.
Na een kleine shou veÍr AntipowÍel veral er dd,n toch nog geslapen.
zondagochtend. een k-Leine d.uurroop van \0 ninuten en d&arna hel_emaaL kgpot telug neal
Den liaag. Een Ses1aagtt veekend. Ik wil iedereen bedalken en in het bÍjzonder Wi1lem, díe
een hel-e gobie trainer Ís. Nou nannen tot ziens Ín Doetinchen.

De Onvergetel-ijke Man.

Lcrngs de =lcorE@n \./crn c)e ZAA lc; c)c)er

Uitslagen van.het afgeLoren week( entl )
A],LES AFGEKEUND,

Zater l_6 anuarL
1 .00 uur Aristont8O 1
12.00 uuï AnO 2

Zate

}I. NN ul-e scheÍd.srechter
1007/00 P.M.M. Oltlan

J. Geenenansrol+l+/012

veld

anuari

* IENS 1
- IXNS 2

- LXNS 1
- I,ENS 2

L .00 uur De Jagers 1
12.30 uur Monster 6

Woensdae 2T.ianuari
LENS ]-

ircctNc rERBErr'rEN:
Ariston'80
ADO

lO22/O}t+
1063/ot?

tr'.H. Adam
J. Jonkers

- Nat. Nederlanden vf. P, Basstein

- Sportst. T..U. Delft Mekelrveg B, tel: 015-TB24L3 ot ?Bel+l+h
- Zuiderl8rk, fel: 388?!2?.

OPSTELLINGEN: rorden door d.e trainer vastgesteld.
Eventueel aímelclen: bij John Boerema, t.,el; 397IA73,

De zaterdagsele ctie na-a.r Port Zelande,

De zaterdaa..,.... ,en Port ZeLande bedankt....l I I

Afge.Lopen vriJdag 8 januari is ale zaterd.ag a,fdeLing voor een trainingsveekenal naar port
zela..de geweest. vanaÍ ]-5.00 uu] varen ve te gast op d.it schitterendà bungalov park,
Na eerst de vriJd&gmid.dag voor de gebruikeliJke inkópen nodig gehad te hebben lÉgon op
Zaterdag het grote verk. 's ochtends eerst een forse strand va.ndel.ing en van&f 13,00 uur
een 3 uur d.urehd tennistoernooi. Iedereen gaf hier een staaltJe van -Í3, of haar kunnenmet het rècket te hesten. Als uiteindeliJke vÍnnaars verd het koppel và. Togt - Tur ge-
hultligd. Bij de dames stapte Inge vd.. Berg als beste vs,n het centre court af, irs Avonds veld er gezanelijk van een prima aliner genoten. Na het diner verd d.oor veLen
een bezoek gebracht aan de cocktaiL bar. De zondagnorgen verd. gebruikt om de spijkersult het vazige hoord te faten zekken. He1aas moesten vel-en 's middags a1ïeer een de te-rugreis Saan denken. TerugkiJkend kunnen ve concl-uderen dat dit trainingsweekend primaterzorgL ves- Namens ale sefektie vilde ik dan ook Íedereen bedanken ,ooi du Ínzet omdit tralnihgsveekend te organiseren. Klasse rensen dÍt ves de zateïdagafdeLlng.

. Jan Han.
Namens de sel-ectie zaterdag.

!{at een luxe - uat een saun&..- wat hebben ve gelachten! ! Een gaaf ,neekenari Jongens be-.dankt het vas in één woordr.'rafr'. Oh ja, Lelnrnis de snert vas okie dokie.

Inge en Leen.

#i-gll



VO€TBflL

Dinsdag 19-01-9

!0 april
lb me1

16 nei
23 meí

ZRRL

Voorl-opi.ge toernooi nda
SVH toernooí voor LENS ?
LENStoernooi voor LENS 6 en 7
ZoeterD.eer toernooi vöor LENS l+

LENStoernooi voor LENS B.

3 KLasse zaal. scheitlsrechter21,35 uuz' LENS 2
22,20 uur LXNS 3

-osc2
-osc5

R]-B
R2B

Zuidheghe
Zuidhaghe

J. C. vd. Velden
C. Kock

Ligging sporthalLen
Zuidhaghe - elis Stokelean l_20L, Den Haag.

Aanvoerd.ers: S.V,P, u itslagen doorgeven aen Ben Osse. teI:3 298353.

UitslE gen
IENS 1- Kijkd,uin I
],ENS1-KSD1
],ENS2-IT,ISH3

o-J
9-'

, 5,-lr

ITlf,@ VAN HET JEUGDFRONT algemeen kontaktpersoon:
Paul v.d. St6en, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag tei.397.01.S4. . . Bij geen gehoor: ArnoH v.d. Donck, tel 397.65.32

Weds tri,j dproers,ru@ A-B-C-D-EenI' J eugd.

Elftal datum aanvang teÀenstand.er uit/t huis terreÍn/ve]d sam. k. ï..,ens

Afbellen voor ondeïstaand.e lredstliJden a]1eén bIJ paul v.d.Steen (39?015h)
zo .snel nogelijk doch uiterriJk de aag'G6i-de wed.striJd voor 19.00 uur. BiJ geen
gehoor bellen naa" ArnoLd.vd. Donck (3976132\. In uiteiste nood nog op de dag zeLf
belLen naar LENS (366f311+) bi,l ienand van de J eugdko&ris§ie,

l',,
A2
E1

B2
C1

\.J
D1
D2

Dh
E1
LZ
trr?

E)+

E5
E6
Fl_

F2
r'3
Th

F6

BUZONDERHEDEÍ{:

Alphense Boys A1
SVr35 41(vr )
Velo A3
Vltesse Delfb BL
SV'35 Bt(vr )
DSO 85
Gravenzande C1
Gona CI
Dynamo'6J C1
!}I0 I
,NVG DI
Juventas D1
HBS D5
l,yre XI
Lyra
Vredenburch n5

tyra
CDS E1
lyra FL
Lyra tr'z

' Lyra tr'3
.GDS F1
GraYenzande SV
tyra FL

Jen
Jan
jan
,i an
jan
Jan
jan
jan
jan
Jan
jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
jan
jan
Jan
jan
jan
Jan
Jan
Jan

_Lb

20
16
76
20
J-b

J-b

t6
1b
L6
i.6
I6
16
Jb
JO
Jb
-Lt)
t6
t6

1!'30
19.1+5
rL'30
12. 30
18 .15
t2.l+5

12 ,00
9.30

L0 .00
f0. 00
1à.oo
13.00
10 .00
10 .00
10.30
l_1 .00
11. O0
t1,00
10. 00
10. 00

uit zie routebeschriJving 12.30 ( auto )uit Brienenlaan/Wrnaar lB, L5 ( auto )thuis Y2/3 13 .l+I
thuis Vt 11.30
uit Brienenlaan/lítnaar l_6.1+5(euto)
uit v, Tuyllsp. park/Z tneer 1l_.15(auto)
thuis V1 9.30thuis y2/3 11.30
thuis y2/3 9.00uit sp.park West/Z'meer 8.30 ( autö )uit sp. pa,rk Pr. Ixene 9,00(auto)uit Vredenburchves 13 .00 ( auto )uit . DaaL en Bergselaan 12.00(auto)
uit sp.park De Zïeth 9.00(auto)uit sp.park De Zweth 9.00(auto)uit Vrealenburchweg 9.30(auto )uit sp.park De Zveth 10.oo(auto)
uit sp.park De Zlreth 10.00(auto)
uit Erasnusveg 10.00(suto )thuis y2/3 9 .30
thuis yZ/3 9.30thuis V2/3 11.30.
uit Erasmusïeg 9. O0 (auto )uit Gem- sp,park 9.00( auto )thuis Y2/3 1r.30

10 .30

D3

t6
16
t6
Lb
_Lb

l_b

12.
10,
10.

00
00
00

12 .00

- aanÍrezig jeugdkonnissie: M. Reuver, tr'. SchuurEan, R. Vereecken
- Iees onderstaende hopy goed. d.oor. Het is echt beLangrÍJk
- opstellingen als bekend. met uitzondering van:

n



O I,ENS
O Ï;BNS
O LI]NS
O I,ENS
O I,ENS

Al" zonder D. L€.ners en M. Visser
C2 zonder S. Gopie met D, Samcbaran
E) zonder R. Kipp
I'1 zonaler M. ter linden
F6: D. Arslan, T, Hassan, Y, Kul, J. Sard.Joepersad, M. SarÍoglu.

Bleis$iJk d.e grote weg verLaten. De
centrun vol-gen. De weg gaat over in
brug over xiJden. Bechtdoor d.e veg
Boys, Dit is sportpark, De Bijlen.

de Roode, B.

Bgqtebqsqll"r. jvlng AJ.phense Boys

Neem d.e grote weg Den Haag - Utrecht. BiJ de afslag
borden Alphen a/d Rijn volgen lans Avifaune. Daarna
een l+ baansveg, BiJ de öerde stopLi.chten l-inksaf d.e
volgen en rechts liggen d.e sportvelden van Alphense
Succes ! I

AfAekeurd of niet? ? ?

Vori6e veek hatlden ne het in de Lmsrevue al- s,angekondigd 1Íant cle afkeuring ves aL zo goed
als zeker. En Ja hoor zovel de krant eLs de TY gaven vrÍjdags ef een algehe].e afkeuring
door in Den Haa6. Toch werd er nog heel ïat gebefd naar ],ENS. Nopaa]s vermelden vij d.e
regels vaaraan onze jeugd zich :noet houtlen bij tvij felechtig veer:
l-) Moet je voor 9.00 uur verzamelen d.an rneg Je altiJal naar LENS be[en (3661311+) of het

voetbalfen tloorgeat of niet,
2) Moet, Je pas na 9.00 uur verza-nefen den is de TV juuie hulpEidèel-, BeL dus niet naar
. LENS maar stem af op Lokatext blz 602, Daar kunnen een aantal- böotlschappen staan t.n.:

a) de afdeling Den Haag is aÍgekeuïd. Het schaduvtrrrograJnma treed nu in verklng (zie kopy
hÍeronder ) .

b) d.e afdel-ing Den Heag heeft d.e volgende 'erettstriJdeD afgekeurd net daarila een opsonming
van verenigingen. Dit betekent dat er incidenteel" wetlstTiJden ziJn afgekeurd., Voor tle
lredstrijd LENS Az - velo 43 kiJk je dail biJ lENs 42. staat r,ENS A2 ero! alan is d.eze
vedstriJd afgekeurd. voor tie lredstrijd DSo 85 - LENS Ba kÍJk Je biJ DSo 85. staat d.e-
ze erop dan gaat ook deze vedstrÍJd. niet door. De thuisspelend.e vereniging vordt
vermerd.- BÍJ ÍncÍdentel-e afkeurÍng lnogen d.e Eperers van Dl t/E F6 naar LINS beuen
(366131\) ve,nt ziJ iÍorden'd.an Diet verre1d,. BiJ incidentele afkeuring veL naar LUÍS- komen op de norbale verzaneltÍjè. De LeÍders gaan dan ergens met Julrie treinen.

Schad.uvD rogramma

Bij algehel afkeulihg van het konpet it ieprogremrna (net. els afgel-open zaterdag) \íerken ve
ontlerstaend aJ.ternatief progrÉrxra af :

Samenkonst LENS
.00
.30
.30

12. 00
1r-. 30
10. 00
12. 00
11, 00

-14

9
10

9

ulrr
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

13.30
L2.L'
13. 00

HBS A1 - LENS AI (trunstgras)]
HBS AA - LEI,IS 42 ( kunstgras )^
Tonegido B1 - LENS 81
HBS 83 - LENS 82 (kunsteras)x
LENS C1 t(m C3 trainen xx
Tonegido Dl, - LENS D1
Tonegido DZ - LENS D2
HBS D3 - IENS D3 (kunstgras)x
LENS DL - vrij
LENS EI t/m E3 traÍnen xx
LENS EL t/m E6 trainen xx
LENS F1 t/m f'6 trèÍnen xx

10. L5
1l-. L5

8. U,
10. k,
10 ,00

( fiers )
(auto )
( fiets )

( auto )
( auto )

.00 uur

.00 uur
,30 uur

9 .00
10.00

9. 30
x = 41,42,32 en D3 spelen op kunstgras. Deze vedstrijden gaan altijd iloor. Spelen op

voetbal-schoenen net .efschroefbare noppen Ís niet toegesteen.
xx= traÍnen kunnen ve doen ergàns op een grasveld, op het strend, in de zaar of op d.e

verharde ve1dJes van Kwiek Sport. De leiders/trainers besfissen dit. Neem altijd
sportkleding, trainingspak' voetbalschoenen , spoïtschoenen en netuurliJk douchespul-
1en (verplicht) mee. Bii redel-ijk veer gaan de E- en F-klassers deze keer op verzoek
neBr het strantl. Vervoer is dan echt noodzakelijk.

ltI



0p de trainersbiJ eenkom:t van maand.ag r-B Januari vervachten vij om 21.00 uur op LENS:

Trainersbi ,i eenkonst

- Namens de trainers :
- Namens de JeugdkoruhissÍe :

P. Boe, F, Spa
A. vtl. Donck,

. v, Dijk, Th. Hoefnagel,
Grens, P. vd.. Steen.

F

T.

De ieugdkonmissie van de HvB heeft gevraagd. oE iets i.n hun inforEatiebul-Letin te sehiiJ-ven lrat naar .re verenigingen 
-gaat. Da-t doàn t'iJ natuuïr-iJk. vergeet .'.riJdag niet tekÍjken naar de viertie uitzending op Neaterlenat à vanaf re.:g ""iï--- 

', -"

De bs.I is rond.

Extla trainin en B-klassersfiA-
0p vrijtlagavond 15 Janueri is er voor d.e speJ-ers ven d.e A- en B-selektie ar-s*ede voor d.espelers van A2 en 82 een extra. trainin8. Jullie nogen vanaf i6.oó ;;, 

-iii"t 
eerd.er) naarLENS bel,len (3661311+) of deze training doorgaat of niet. De tiJden:

Enkere Jeugdspelers ziJn heLs,as Langd.urig geblesseercl. Dit is natuurliJk heel vervefend.v'oor deze spelers. vardaar even wat extre aandacht. Martin visser van i,r tr"r een botJeip zrn arm tegen Quick. Als het tegen zÍt 12 weken gips. r.aat het nu maar eens sree zittenI{artin. Rutger Ilendriks van cl heeit nog steeds last van groeiprobi"r".,. n"t niet mogenvoetbal]en is zeer onorezÍerig voor Mariin uaar ru6t is echt d.e beste remed.ie. Gedul,dbebben. dus'. seyris coii" r"o c2 heeft een heel rare viruszj.ekte met here hoge koorts, on-derzoel'. in het Leyenburg ziekenhuis uoet de oprossing brengen. stuur heu geru't eens eenkaartje'. seijlÍs rigt op.de loe etage op xanei à58. HoperiJk zÍjn ve nienand vergetendat zou heel verver-end zijn' Jongeni arienaal tret aueiuusi" 
""iru. en ïie ueet speel jetoch veer sneller dan Je nu d.enkt. Kom zoveel mogeliJk naar Je elftal kiJken,

Evenenenten

A-selektÍe :
' B-selektie ' :
A2+32 :

BLeesureleed-

0Lieboll-e ntoernooi

De vossenJacht

18,00 - 19.00 uur
17.00 - 18.00 uur
LB,00 - 19.00 uur

Nàa§t het voetbarLen organiseert d.e evenenentenkonnis sÍe in semenspraak Det de J eugalko[-missie regelmatig leuke .dinge, voor.d.e Jeugd., De rneeste nevena.ktÍviteiten ziJn gerichtop de iongste spelers (E+F-klassers), »it i" nog het mekkelijkste te doen. ziJ vinden
imngrs biJna alles nog r-euÀ. Iïoe ouder d.e kindeien worclen deà te moeiti,lrer het is oniets te vinden wat niet te veer kost en wat biJna iedereen feu.h vind. Toch heeft de eve-nementenkoEmis si volgens hun r,{at gevonden t.w.i
,, 

ï;r:1l"a""" 
van DJ- t/m Dh gaan o! 2? februari eerst zrenraen en daarna èten ze patat op

'l l:., "ï1"I.-= van cl tM? c3 gaan schaatsen. De datu. Ís nog nÍet he]emaal vast naar hetzi'r 'ner In oe voorJ aarsvakentÍe ïortlen. 00k voor jullie na af100p pstat op LENS.
uJ.a--en B-kr-assers noeten nog lret Langer uachten naar rre proberen ook voor Julrie echtlet§ Leuks te organiseren.

Heel- sLecht vee! en geen oIÍebollentoelnooÍ dus, Toch klraDen er nog 30 F_kl-assers en 35E-krassers naer LENS toe. PartiJtJes op het paikeerterreÍn van vcs en Ín d.e zaal van deMarterrade brechten oplossÍng. óaarna lenietèn van ee overheelriJke oJ.ieboLlen, Dat ded.enook nog diverse i eugdtrainÍngsgroepen i/m zaterdag a€n toe. ook àe aanuezige ouale}.ssmuLden nee. De rrbakmoederst hadden er echt prezrer in. Beda:lkt nur"n" d. Jeugd. Het raseeht lekker.

Afgelopeh zaterdag organiseerde de eYenementenkonnissÍe een vossenJacht voor onze E-jeugd.De voorpret bij de vossen stond. ar gerant voox een te gek festi; n. 
" 
onàanks het Eetigeveer een goede opkomst ' red.ereen genoot van de r-euke sleurtoeht"en ;;;-;.". onderweg een:



dror&en zverver, een Loslopende non, een clo','n ' een poLitie-agent, een visserr een
(zwart) lrerker etc. etc. Te gek hoor deze tocht. Na het speuren l-ekker wat Segeten en

gedronken op I,ENS. Dearna mocht iedereen een ballon op laten met een nas.I0kaa.rtJe- erop.
lJelke zal het verst kornen en worden teruggestuurd? ? ? ? r j:':
Ze gingen sffenaal goed. de lucht in. Kornt je kaartie tërug l-ever deze dan in bÍJ l'4arian
vd. Donck, De vlnnaar krijgt een mooie wal]snan en verd.er kregen we via de firmo. RR'S (riooI
reinígings service) enkele fraaie sporttassen. De fotots ven dit evenenent varen zater-
aag aí liu,ar en zÍjn vie Marian vd.. Donck te bestellen voor, f 1,2! per stuk (kontante
betaling s.v.p. bi-j het bestell-en). Een noeder schreef een verslag:

Vossen,lat:ht E6

Om 1L.OO uur mochten ïij na öe loting dls eerste vertrekken. Ondanks het koude ïeer haal-
den ue er zin in. Na een pa.ar opclrachten kwamen ve bii de eerste "vost' aan, die eerst
lriLde det He veer vertrokken, Maar gelukkig kregen de kind.eren toch een handtekening van
hem. Geuw $eer op treg en na r.rat neer opdrachten vervuld te helben op zoek naar nog meer
t,1rossen,'. Aangekonen Op de teyweg za6en tl1e al ga,uy de tweede ttvostt, vaalna er meerd.ere
vol-gden. De kinderen en zelfs vreernd.e nensen reageerde erg enthousiast op de rropfralLende

perionages,'. Op de Hengelolaan aangekornen hadd,en lre nog een paar opdrachten en één ttvost'

te gaan. N& alat vervuld te hebben kva.men ve lreer in de kantine aan waal: we verden opge-
ï'àngen net wat te eten en te drinken.
AIs slot mochten de kir:deren een kaertje met hun nasnl erop a&n een ballon beve§tigen en

buiten oplaten. AI net a] een ges)-eagde dag waar de kinderen incl-usief oudereu ontzettend
v€Jl genoten hebben. Mensen van de organisatie + rrVoSSENrr ontzettend bedankt voor de ge-
slaagtle dog.

ArlÍinab de Roode en E1.l-en Mulls.

tr'oto I s Sinliexkfaas

ook deze fotors ziJn aI enige tiJd k1aar. Marian vd. Donck neent de bestellingen op. De

ï'otors kosten S L,25 per stuk en bii bestell-ing moet airekt betaald uorden.

UITSLAGEN JEUGD:
BlaurnÍ Z\rart A1 - LENS A1
}tBS 81 - IENS 81

Alexandrie'66 cI - LENS cI
Feyenoord D2 - LENS D1

?-3
3-'

2-t
\-2

Weer a.l,Ies afgekeuïd en een algeheel speelverlod op alle Haagse (en omstreken) velden.
Toch mocht 31au1., Zwart op één veld spe.Len??? WiJ waren er a1s de kiPpen biJ toen ze vroe-
gen of ons I'1 lrj-1de konen, Dat was om p.b0 uur. Eén uur fater varen aIle spel-ers incfu-
sief de leider op LDNS present. Maar vaer vas tle trainer (tuut,, t,uut, tuut, tuut; in
gesprek). Geen probleem d.ie verd. even gebaald. Vervoer ïrtrs eï ook en om 11'15 uur vertrok
iedereen naar Hassena4r. Klasse hoor! !! Na een 3-0 voorsprong geloofden vee.l spelers
het echter vel en kwam Blau\í Zvart nog tevug tot 3-2.
LENS Bi speelde op kunstgras tegen I{ES. Dit bLiJft toch een he}e aparte specÍa}iteit. Pas
in de faatste 1, Einuten haB.Ide 31 een 5-3 overwlnning met drie hele flooie doelpunten
van Íeczan. LENS C1 en Dl zochten het verder neg. Rotterdam vas de besteffining. Het vervoer
was geen probleefi. De overige team6 v&ren aangewezen op de training. BiJ 42 (2 spelers)
en 32 (l+ spelers) vas d.e animo weer heeL erg nager' Voor a's. zaterdag hebben we eintle-
l-1Jk liBS zover gekregen om eens fiet d.e fagere teams op kunstgrs.s te §pelen. 42 en 82 ziJn
dan aan de beurt. Dit gaat al,tiJd door. We hopen Jullie a]lenaal te zien biJ het verza-
melen. Voor sommige spelers is dit zo'n zes weken gel-eden? l'an C2 en C3 veren L2 spelers
aan\tezi.C. ook ziJ gingen naar Kwiet Sport, Van I spelers visten we niet vaar ze Haren???
D2, D3 en D)+ zochten ondanks de harde vind het strand op. Er varen 27 Jongens pÍesent
van L0 spelers die e,- hadd.en kunnen zijn.
Gelukkig vas er voldoende vervoeï aanvezÍg, KIs.sse geïegeld en de jongens lraaiden heer-
l-ijk uit. Voetbs,]Ien L'as vel heel erg zEaar. I'1 en f'2 varen nagenoeg konpleet in d.e zaal.
Bij F3 en I')+ hadden we 8 spelers (ue ruister er 7" ). Toch verd er l-euk gespeeld.
Verdriet hadtlen de leiders van f'5 en tr'6. Stechts )+ spelers Haren er Étekomen. waar v'aren
de andere 10 giganten??? Kom op ouders: cp IENS d.oen rge eltiJd iets!!.!!
Tot zaterd.ag.
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Algerícen rckretàrlaat
W.M- Koula,enhoven
Bram Frosstraat 2l
2552 CZ Dsn Haag
lel.:070-3912474

S€k.etaalàea senlorcn
rondàg
B.J. Osse
Jaarsveldslraal 99
2546 CL Den HaaO

tel.: 070-3298353t"'.
SckreteÍlàal a€nlorcn
,àlcaÍÍag
J.C. Ham
Melis Stokelaan 1846
2541 GC Den Hsag
tel,: 070.3879687

5ckÍclàrla.t Jeugrl
P.van dgn Steen
Chopinstraat 103
255Í SV D€n Haag
tel.: 070.3970154

SckÍetarlaàt röalyoetbal
B,J, Osse
JaarsveldstÍaat 99
2546 CL Den Haag
tel.: 070.3298353

StkrGtarlaàt rcdaktle
A.C-J. lililtenbulg
HenOelolaan 981
2544 GG Den Haag
lol.:070-3213285
Íax:070-3678862

Sekrctarlaat
Íoto/lotto
G. Kemperman
Burg.Kampschoerctr.90
268í AH Monsler
tel.:01749-'12602

SponJolraken
J. v,d. Lubbe
Vlieíboomstraat 303
2564 JA Den Haag
lel.: 070.3233525

Íaelnart
Sclektlc rondag
M. Bog
NicolaBs Beetsln, 198
2?73 RH VooóuÍg
tel.:07G3866322

setektlE :atcrdàg
J. Boerema
A. DiepenbÍockhol 11

2551 KE Den Haag
t6l. 070-39n273

Konuibutie
betallng
Postbank 33671 1

Flabobank
125924229

TeÍteÍnen en
l(lubgebouw
Hengelolaan 600
tel. 070-3661314

I/AIV DE REDAI<T-IE

uiterste inlevertermijn kopij: :

moondog 20.ffi uur in het klubgebouw

LET OP: NU OOK PER FAX BEREIKBAARI
o7o - 367.88.62

vo E T BÀLL ER s €Ír PÀTÀI t E K EN S

Een r,rre€ml wocrrd eigerÈijk dat "patates fritrrs'r, à.rs dool< de redalctie il de grij ze
cndheid om eens uit te zoelcen waar het vardaan kcrÈ.

Na lang ryeu:nerf kvrdrÍEn r,re aan in bet jaar 30 v. Grr.; de Rcnreinen hadden toen grote
delen van $ràt ru l{est EJropa is bezet.
n:l het België wan ru l§,eanEn deze oucle betgen (de Vlarningen) veelvulèig in cpstard
tegen dit bewird en voelden veel veldslagen tegen de qdeÈdru}&ers jI de Àrdenren.

De o.rde Be1gen uaren datrpere strijders en de RclrÉÍren hàdden het niet zo op dit
uroegte volk en tijdens één rran de vele veLdslagen r^raren er in een roreinskanp een
paar soldaten olie aan het cpn'anen toen de Belgen aanvielen,
De oliel<olcers sctrol*en zo enom van de ver:assingaanrral dat zij flatntrvielen.

. Ifu is het oude vlaanse spred§rcord vw flaur^nrallen : rr In patattekes vallentt.
- I\:en girgen de Belgen naderilcen en ccrnbjreren; patattel(es - patates - oIíe - frituur-

fritr:s = patat frites.

Ifet kcflÈ niet rraak voor dat a1le IiENSERS blij
en gehld<ig zÍjn, naar afqel@en ured<erd was
dit rdel- het geval.
ER WRD GEI/OEIBAII en fioei toegegeven het is
en blijft een sctrittererd gezicàt, tret ge)«ioel
op de velden.

I4et het vernieurnren rran de ker:ken gaat er
een lang gekoesterde wens h venvultirq.

op de eerËte plaat-s voc,r de barneielaeÉkers
en dan net naÍE het keukerpersorEel want wat
is niet nrcoier dan eerr nieunre ksn€n nÈt
po:actrtige apíparatuur en irr de tÍreedë plaats
voor natuwLijk de jeugd want er gaat patat
verkocht worden.

danook benieurd i-n welke vorm deze
jn; zelf dacàten wij aan b,v een

Ttruis geJccrnen beryraken zij ilit rÍEt hunnen nadanuren en daar der:e z@Í bedreven r,aren
in de kmlds.mst deden zij bij wijze van proef een aardappel ir de hete olie en dat dit
een succes was bLijkt wef raant n[ nog iJ patat nrissctr-ió- uet volksvoedse] nruner 1.

Ook de redal<tie is helenraat maf van patat en isI overheerlijke aardafpelpaaltjes te ver)cijgen zi
. patatje- net, crrrrlr, pirda, o1og, vliegdel<schip.

De redaktie.
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. De BaI is rond.

DE BAL IS.O - DE BAt IS O
A.s. vrijdag Hed.erom een aflevering van het populaire progra.mtrartDe Bar is rond-,t,
Even voor v"ijfen zu]]en dan veer de LENs-sterren door uv huisko.mer flitsen,
Niet vergeten dus ! ! !

OFI'ICIEEL:
NÍelrwe Ieden.

M. Sarioglu, T, A7 -!2-1985, Vredeoord )+9, ?5\\ TR Den Haag, tel.: 3213837J. Apper, D, 26-07-198t, uddelstraat t]'.8,2573 vK Den Haag, tet:3805267
S, Kal-icharan, Í,, 10-06-1985, Sterrenoo:.d TI , 251+l+ JW Den Éaag, tett 3ZgZ3Bg
A. Arabbej, C, 05-08-1979, I,IiJhestraat ZO, Zr\f BD Den llas.g, teI: 32l-2316Z. \ilmaz, C, fO-05-f9BO, Hoogrreen 68, 251+\ SW Den Haag, tel3 3670?51
J, R . Lanpe , B, 31-0?-19?8 , Berenrade 3c , 25li+ IMen Ita.ag , tel, 3676?06A. Tettero, Donateur, Hengelolaan'll%, 251+l+ KZ Den Haag, tel.t 3296705, J.M. de líaas, Donateur, Middenstede 19)+, 251+3 TV Den Haag,

31!2
3rl+3
31bl+
311+5

311+6

311+?

Dbr.
MeYr

Adres vijziging:
313\ D, Ja.ual vordt Onyxhorst 52, ZrgZ HC Den Haag.

I{iJ zi rng IÍdmae.tschap r

2213 \tl. Keus vor(lt Seza.
- Afvoeren s,}s IÍdt

oT9B
r-080
3036
3076
3086

A. J . Ííalhain
C. Hoppenbrounels
S. de GíJt
S. E. Nisancioglu
R,I. vd. Merkt.

n Memoriarn Cor Nieuwenhuizen

ori

en

ge veek bereikte miJ het zeer tuoevige bericht, dat op !6 jarige 1eeftiJd, inika, is oyerleden Cor Nieuvenhuizen.
kan het eigenliJk gewoon niet geloven, ondanks het feit, dat ik enkel-e maanden gele-eI vi& goede vrienden ,te boren kreeg, dat cor naar d.e states w8s vertrokken om. d.&ar

an ziJn fa,Btste levensdagen te genieten.

Ie
heeft verschrikkeriJk veel voor LENS gedaan en voor mÍJ ïeer betekend, zeker alsnd. JarenLang heeft hij zich ingezet in tarLoze comrissies en als bestuursrid.

s geleden nog no][ hij zittíng in de coD.!Íissie irMultisport LENS'', om onafbankeliJk ad-
ezen te geven over de nogeliJkheden van onze cLub.

or voetbalde jaren in het enige echte vríendenteam lrUtopie" , vaar de vriend.en van toen,u nog steeds echte vrÍentlen zíln, De 18atste Js.ren 1{as Cor niet zo vaak neer in beeld
ede aloor zeer drukke verkzaanheden, Het uas heerliJk hem zo nir en dan te ontEoeten,ijd belargstellend, vroliJk en vol- hr.rsor I Het is gevoon niet te begriJpen, dat ditt Ineer op deze aardkorst nogeliJk is. We zÍJn hem nu klrijt. Een ecbte vri.end!

moordgozer ,

hrt
hieL
lEien

Mou
I

i
!

e hij rusten in vred.e.

Frans van Dijk.

I

I

I
I

I

I



Cor Nieurenhuizen voor eeuvi Ín ziJn Utopiag

Ín VÍrginia, Verenigde Staten, is vorige veek ons oud.-bestuursLid Cor Nieuwenhuizen
"op !6-Jerige leeftijd overred.en. Het was reed.s lang corrs dröom zijn laatste l-evens-

fase in ziJn beloofde 1and, ziJn utopia, te sliJten. Toen hiJ vori.ge zomer uit ons
, land vertro\, visi: hij dat die l-aatste fase niet lang meer kon duren en hU ver van

famÍl-ie en vrienden ziJn laatste toch vriJ eenz&arn zou maken.
Het was ziJl keus, zoals hiJ zorn tlertig Jaar geleden ervoor koos in zijn eentJe
duÍzenden mijlen alat continent aan de overkant van ae oceaan te tloorfietsen. ï.Ie
konden hen in die tiJd voLgen Yia ziJn reisverhalen op RadÍo Nederfand. tiereldomroep,
0p zijn laatste reis meerl hiJ elk commun i catieniddel, sinrls hiJ het nieuwe Land op
ziJn nanieï had ontdekt kon ziJn }iefde daervoor niet rneer stuk..Na terugkeer bleéfhij ons aan ziJn droom .herinneïen. zo gaf hiJ ziJn voetïarteà,n 'de,biJnàóm utopia.'

iook een utopia cup als prijs voor een voetbaltoernooi van A-kl-assers hieLd di; b€;-' lofte levend.
cor vas onmiskerbaar een solist, maar d.aarnaast een prettÍg en sociaal teemgenoot,
zoueJ- bÍnnen ars buiten het voetbal-veld. ook als be8tuursl-id vas'hiJ een frino
nede-speJ"er. IliJ neakte deer uit van het anbitieuze bestuursteafi, dat r,ENS ln de
zeventiger JÉ.ren onhoog stootte in de vaart der vol-keren. HÍJ droeg ertoe bÍJ dat
d.it bestuursteam ondanks de hoge vlucht rege}natig voeling mel, de grontl breef
houilen. Een verd.ienstelijk verenigingslid vas hlj in menig opzicht: reid.er, orga-

- nisator, redacteur, bestuurd.er, d.oener.
,rater kreeg de volteyba]lsport veer van ziJn goed.e aandacht. ook ziJn verhulzing
Naar Alphen aan rle RÍJn [aakte dat d.e contacten met LENS en LXNSers ainder frequent
verden. ZiJn belangstelling bleef echter bestaan en band.en met oude LXNSvrienden
werd.en niet afgesneden. Meest recent leverde hiJ nog een biJdrage aan het denken
over tle toekorust van LENS in de ir:.midders opgeheven pïoJectgroep LENS-§MI.

.cor heeft de.eeuulge rust gevonden ín ziJn utopia, maar het verÈL:.;r erdaar h&al hiJzichzelf en ons toch een beetJe ènd.ers voorgespiegeLd, Het was riJn cor gekend te
hebben. Dag Cor,

Guirlo Halleen.

Nieuws van Het Bestuur

- De trouve bezoekers ziJn natuurlj.Jk at op de hoogte. Sinds vorige week Ís de LENskeuten,
nede mogelijk Senaakt d.oor de klub van 100, verriJkt net een schitterènde bak- en braad.-
wand en 1s de afzuigin stalfatie compleet vernieuïrd. Vanaf hed.en is het da.aïdoor mogelÍjk
on biJ LENS o.e. een PatatJe te besteLLen, Een verriJkin8 daöhten ve zo !
De prijzen in ons "Petit Festaurent" zullen bínnenkort bàkendgenaakt Horden.

- Gere'rd v/d Steen heefb het bestuur te kennen gegeven een stapje terug te $iIlen d.oen.
We zÍJn hen z66r dankbaor voor d.e tomeloze en accur&te inzet m.b,t. het bo.rgebeuren de
l-a8'tste jaren' I{iJ is voor LENS van önschetbare waerde geweest, dat weet e"n i"d"r,
We konen daar in een la.te"e fase uiteraard nog op terug.
Geral'tl zar voorlopig op tle achtergrond nog ziJn brood.nodige "steuntJe" biJdragen.
Bestuurslitl en alleskunner Ad Coret za1 de taken van Gerard. v/d Steàn geleiAeLijk over-
Demen. U hoeft zich dus niet ongerust te naken, hèt bargebeuïen_'bliJ fU in goed.e handen.;\

- Het tsestuur is veèerom geconfronteerd net een behoorliJk bedrag'aan contrlibutleaènièr-
stand van een aantal 1ed.en.
Inmiddels ziJn betrokken leden aangeschreven net het verzoek a.a,n hur verpl-ichtingen te
vil-Len yoldoen. Het zal duiíleliJk ziJn, dat dit zo niet lerrger kan doorgaan.
Een dringend. verzoek aan een ieder cm te contxoleren of het }Ídmaat s chap voor dit
seizoen betaald is.
Dat laatste is toch het ninste vat ve mogen vervachteD van onze 1eden.

- Met tle zateldagtak van LENS zijn gesprekkén gevoerd. om te bezien, op velke manier er
verder gegaan noet vorden' Zoals bekeDd is de basis op d.it moment te",smal- om verant-
uoord te uerken. BesLoten is om een overgangsJaar in te steLLen en dat Ja€Í te benutten,
om te trachten de Zaterdagafdel-ing nieuv Leyen in te blazen.
Vanuit de spelersgïoep zuLLen de nodige initiatieven ontuikkefd vorden on d.ea;. een po-sitieve bijdrage aan te leveren. We hebben d.aer aLle vertlouven in !



- Piet Simoen ' onze viisgeer op gebied yan terreinen en accoruoodatie is v&n plan einèd.it seizoen rnet ziJn Herkza,anhed.en te stoppen, Het zal_ niet eenvoud.ig ziJn om voor hen
een vaardig opvol6er te vinden.
l{e doen bij deze een beroep op een ied.er te helpen zoekeu neer een 6eschikte kandideat.
!{eet u Íenand.? Dan sner kontakt opnenen net een van onze Bestuursleàen. 

:- Op dit monent lrordt er hard 6everkt om het trainersplaatje voor volgend seizoen rond tekriJgen. Diverse onaierhanalelingen zijn no6 gaande, I,Ie houden u op dà hoogte.

€vonom@nlon

I

Het Bestuur.

H
teen,

ommlsst@
t€leÍoon: 345.54.94Kontaktpersoon: René v.d. S

0p zaterdag 2? februari zal, de vor-r-edige D-groep het vater in plonsen (nits je kan 'zwe[men...,). NaOat er eerst vat gevoetba]d. is, za1 oE t 13.00 uur de hele nreute zich nethulp van ïel-wilIend.e ouders verplaatsen naar Zvenbad 't(le Boetzelaerrr in Monster (vl-akbiJ de Madepolder ) .
Tot t l-6.00 uur kunnen we dan Lekker te keer gaan in het water, gliJden van d.e glijbaan
enz. De ouders die mee ví1len helpen bij dit nette gebeuren, in àe vorn van vervoer enassistentie in het zwembad /tijdens het zwemmen d.e Jongens in de gaten houd.en) kunnenzich opgeven bij de H(0, MarÍanne vd.. Donck, \el. 3g76t32.
De toegeng voor de D-l_eden én voor de begeLeidj.ng is geheel gratis !

Na-efloop- zal-voor 4eze groep een gezellig etentJe Ín het klubgebouw plaatsvinden. KomenJullie ook,2? februari ??

Zwen:neir voor D1-2-

Schaatsen voot de C-Aroepen

Helaes zuIlen Juuie het.nog'even met een vateriJ sj e . moeten doen ms.ar we veten zeker dat-in de voorJ aarsyakantie (begÍn maart) juI1Íe net zin allen het echte iJs op gaan.
De juiste datum zar. zo spoedÍg in deze rebriek geplaatst worden, Opletien dus!Het progra-runa zar er overigens net ars d.e D-groepen uÍtzien, dus na afroop ook }ekker

- smikkefen en smullen maar... ..

- Noordkreet

Voor de play-beck show zoeken wij nog steeds Íduiven op de d.a.mu in housestÍjI.
Wie oh ïie heeft dit huziek stu-k? ?
S,v.p. kontakt opnenen net Marianne vd. Donck.

S(elfi@ S€NIOR€N zondog
Uitslasen van het afaelopen veek( end.,
LENS 1
INNS 2
Groen Witt5B 2
LENS l+

LENS 5
Tonegido 9
Celeritas B
hVS I,I

- laakkvartÍer 1
- Laakkuartier 2
- LEN§ 3
- Kranenburg 3
- l,lippolder 5

- IENS 6
- IENE 7
- IENS B

\-2
3-0
?-t
l+-1
1-'
1-3
7-1
)_?



Zondag 2\ J eoue,ri !i,IBipoUlg §thgi4§recÏtter veLd.

13.00
10.00
12 .00
11,00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur

. ELsackers

. Yan Hoorn
n.n.
n,n,
n.n.

r[ oo uur
L1.00 uur

DSO 1
Vretlenburch 2
I,ENS 3 '.
LINS \
Delft 7 ',
DHO 8
Azzurri 3
IENS B

LENS 1
I,E{S 2
vrij
Zoetermeera 2
I,E[S 5
IENS 6
LENS 7
DSO r-4

-2030/532

to96l6?t

311r-/56\
3r3\/568
323\/62?
T26/6\9
333T I6BL

Lo3o/r32
LogB/627
3081/55lr
3L 3I'6\
3138/568
323\1622
*2816t+9

C. J. Yingerhoetl
P. vd. Wolf

N.1,I.M
H.J.A

J

- A€.nspreekpun t SEKo 2l+ ,l anuari: An 3ergenheBegouven.

Dinsdag 26 ,januari
19 :30 uirr LENS l-
19.00 -uur: Duinoord.

:- Zoldag, 31 jdnugr!

- Duinoord l- i
- IENS 2

I

],ENS 1
LXNS 2
RKAYV 6
Wassenaar 3
IEfl{S 5
LENS 6
IENS 'r
LENS B

ODB ].
RKAW 2
I,ENS 3
LENS l+

D!í0 5
vtIC ].0
ADS KR. \
vriJ

tel-:
teI:
tel-:
tel:
tel-:
tel:

P, Meijer
n.n

A. Manlntveld
J, oosterling
W, Plugge'
S.0. Bergen

n.n,
n.D.
n.n.

VI

ï
1\ .00
lt.00
10 ,00
10 .00
11.00
L1,00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

l-
1

3
2

2/3

OPSTELIINGEN; als vorige lreek.

Af schïi,lvel]:
3 : Jan Heins
l+ : Freti v. KniJ ff
! : Hi1 HeiJnen
6 : Gererd, Duivesteijn
í : I{ene íeus
ö : lJ. -Earl(r"a g. N.

I,E}IS
I,ENS
IENS
TENS
LENS
LENS

36nq3
3897:-76
3l+61oBB
01891-1?9)+3
36015h, b.s.
398879?, b.s.

I'er: 3522]106
tef: 3)+?8?46.

tel:

Pronk,
IIs.fd.i ,

Bi oblemen: Konts.ktpersoon 3en Osse, teLr 3298353, b.g.g. VriJdagavond 1!.00 tot
20.00 uur.

L]GG]NG TERREINEN:
DSO

Vred.enburch
De]-ft
D}'IO

Azzurri

- Bu.rg, v. tuylsp.park v.tl. Hagenstreat, Zoete:mder,
- JulianaLaantJe BiJsvijk, tel: 3952288
- Kerkpold.erweg, Delft, teL O!5-6f6262
- Westerpark, Zoeterneer, teI: 0T9-51?899
- SVPTT tr'ilnstad, Benooïdenhoutseveg, teL: 32à1h-\.

o79-34519]-
.r} -

t_ 
_

;.i

ILE. Leiders C.Q. AanToerd.er6 :

S.V,P. Doe]puDteDEakers op achterkant wedstriJ dfornu]Íer verÍrel-d.enIM!I!

LENS selectie naar BrÍelfe
Vorig veekentl is de zondag seLectie in Brie]l,e geveest, ter voorbereiding op de beLaag-
rijke 2e conpetitiehelfb . 0nder noeiLijke onstendigheden vertl op de zeterdag zovel
I s-norgens afs rs-E:iddags pittig getraind op het vel-d.
De avolduren varen uiteraard vriJ en l,erd.en onder het nut van menig al-coholisch drankJe
nuttig besteeè in het HoteL dat van veef gemakken voorzÍen vas.
Tegen midtlerracht veld het centrun van BrielIe nog bezocbt en de groep keerde 's-nBchts
netJe6 terug zonder EI te veeL overLast.
De volgende ochtend ne een suakeLijk ontbiJt bleek da.t d.e wedstrijd tegen Blauv Zvart nog
doorging (een keurige 5-3 overvinning).
DÍt bleek rte efsluiting rran een nuttig trainingsT,'eekenal. Nu moet blilken of ae eccu voL-
doende is opgel.aden voor de belaugrijke vedstriJtlen díe nu geaJr volgen op conpetitie-
niveau.



rtHegen naar Afwegenrr
of: Hoe houd je de zaak draaien de.

Met deze "intree rede" eanvaardt a,s. vrijtlag on§ oud rENslitl en llnksback van LHÍs l-
-Ton tle Kok hét Arbt van Hoogleraar aan de Teàhniscrre un:.veisit"i1-"ànÏinonoven,
Zo rap als Ton vroeger r-angs d.e ]iJn sner.de, zo sne] heeft hiJ carriere genaakt, vla
"De cloeir-anpenfabri ek in iret zuidèn Des r.andsr'. wordt HiJ THANS pRoF !!
WÍJ fellciteren hen hiermee van harte en vensen hem voor de toekomst het alLerbeste
en nog veel HiJ sheid.

Lcrngs de s6corE@n \./Ctn de Zt\A ,lodder
Uits
Ariston'80 l- - LENS 1
ADO 2 - LENS 2

n van het af 1o n veek end)

5-3
Za,terda anuari

- IENS 1
- IENS 2

- SchÍpluiden I
- Gr, WII Vac 2

I,l . Nn
lo22/ oO)+

to63/012

1020/001
1061/012

scheid srechter
F.H. Adartr
J. Jonkers

P. Bastein

D. Eosenboom
A. tq. Ke].s_La1r

e.l-:328091?

fdve
L .00 uur De JageÍs 1

,30 uur LENS I
11. !5 uur I,ENS 2

LIGGING TXRBEINEN:
De,fagers
Monster

O?STELLINGEN: V

12.30 uur Monster 6

Woens dag 27 i anuari
19.30 uur LENS 1 - Nat.Nederlanden I vr
Zat er 0 anuari
l_

- oostersp.park, Wae.ld.orperl,aan , I,Iassenaer, t
- Spoltpark, Polanen , !Íonster , te] : 01?)+9-l+5?

orden door d.e trainer vastgesteld
_Eventueel- &f'rne1d.en biJ John Boerema, teLr 39??AT3,

!!tslagen

VOfl8RL

Blinc 1
I,ENS 3
IENS 1

- LENS 1
- Westlandia 6
- noyal Boys 1

ZRRL \:5
i-3
9-l-

VríJ dag 29-01-93 Klasse zaal scheidsrechter19.00 iiur DSS 2
19.1+5 uur LINS 1

- IENS 3

- Exhes 1
J1Cö

3A
De Blinkerd.
De Blinkerè

n.n.
H. iAngin

n-n.t

Vri.j dae 05-02-93
]g ..1+ 5 uur ODB 3 - LENS a

ï..,iagang rtha]1en
De Blinkerd - Seinpoststraat L50
Loosduinen - Gr. v.. Prinsterenlaan J6.
Aanvoerder

R1B Loosd.uinen

2L8
207
t9'T
r.3 6
135

8
Standen Per

s: S,V.P. Uitslà n dool
31 december ]-992

n aan Ben Osse teI:

GSPTV T
12
t2
12
11
11

Res 1B
1 Semp.AIt . l_3
2 Gyrnnova L3
3 The Bonbers 13L osc 1_z

5 LENS 72

PT
1
2
3
l+

VCS
T,ENS

-30
-31
_35
- L)+

-53

!9
a9
1B
1l+

1à

\6-zg
66-hesEx

0
0

3

52
h0
JÖ
q)

BAS
De Balon 51-

q,



Res2B
!9§!r-=!99I=pE= gEEEE=ES=rgp= gEg445E=1I

t rrlfr@ VAN HET JEUGDFRONT algemeen kontaktpersoon:
Paul v.d. Steen, ChoÉnstraat j03,2551 SV Den Haag tei.397.01.S4

Bij geen gehoor: Amotd v.d. Donck, tel 392.65.32

Wed.stri,j dproera[na A-3-C-D-E en F ,l euad..

AfbelLen voor o4d.erstaande yedstriJden alleen biJ ?au1 v.d,Steen (39?Ol5h)
zo snef mogeliJk doch uiterlijk tie dag i66ïïe vedstriJd voor 1!.00 uur. BÍJ Eeeng.ehoor beJ-len nsar Arnold.vd. Donck (397653p). In uiteiste nooal nog op de dag zelfbeLlen naar fnNS (3661311+) biJ ienanal ven de Jeugdkomnissie,
E1ftal datu:r aanvenR tegenstander uit/'thuis terrein/Yel,d s8,n.k.IJens

9.30
9. 30

r.0. 30
r.0. 30
9.30

. 9.30

23 J a.n
23 jan
23 Jan
25 jan
23 Jan
23 Jan
23 Jan
23 Jan
23 Jan
23 Jan
23 Jan_
25 j&l
e3 J.e!
23 jan
23 Jqn
23 Jen
23 Jqn
23 Jan
23 Ja4
23 Jan
23 Jan
23 jan
23 Jan
23 Jan
23 jan

A_1

31

x5

B2
c1
c2

D1
D2
D3

Dl+

E1
E2
E3
El+

-E;b

F1
r2
F3
I'l+
r|R

-1,',b

BIJZONDERHEDEN:

WilheLnus Al- thuis
HïK A1 thuie
EKAVV 81 (vr) thuis
Grev8nzande v. v. BL(vI )thuis
GONA B].
VCS CI
REMO Cl
KMD C}
Iíestlendia Dl
VIOS DI
Juventas D1
DHC D2(vr)

v1
y2
v1
tfo

thuis V3
thuis VI
uit Guntersteinweg
thuis V3
uÍt Bp.park Hoge Sonen
uit MeLis Stoketean
thuis \2
tbuis V2

1\.30
1)* .30
12.30
19.00
1l+. 30
10.30

9 .00
9.30

11 .00
r_1. 30 "
12.30
17.l+5
12.00
10.00
10. 00
10. 00
lt" .00
11 .00
1I.00

r_3 .30
13.1+ 5
11. 30
18,00
13

9
B

9
9

.t+j
'30
.00 ( aut o )
,00

sp,park
sp.park
sp. perk
sp. park
sp. park
sp.park

L0.
].2.
L7.
11.30

9 .00 ( auto )
9.00 (auto )
9.00(auto )

10 .00 ( auto )
l-0,00( auto )
L0.00( auto )
9. 00
9.00

10. 00
10.00
9.oo
9.oo

30 (auto )
l+5

00
7'

Gravenzand.e V. V. D\ thuis
Westlandi,e El(vr)uj.t
tlestland.la E2( vr )uÍt
Westfandia E3 ( vr )uit
Westlardia U)+ (vr)uÍt
Westl-andia E5 (vr )uit
Westl-andig. E6 (vr )ult
Westlantlia I'1(vr)thuis
Westlandia F2 (vr )thuis
iíestl,andia I'3 ( vr )tfriris
Ííestlèndie f'4 (vr )thuis
IENS F6 (vr ) thuis
.IENS F5 (vr) thuis

v3
Hoge
Hoge
Eoge
Hoge
Hoge
Hoge

Y2
v2
y2
v2
vl-
v1

Boroen
Bornen
Bomen
Bornen
Bomen
Bomen

-aan!Íezig JeugdkoBEissie: J. pronk, M. Reveur en R. Vereecken
-lees onderstaa,nde kopy goed. door (inclusief toernooi_overzicht )
-opste11in6en a1s bekend. met uitzondering van:
o LENS
o IENS
o I,ENS
o I,ENS
o TENS
o I,ENS
o I,ENS
o I,ENS
o trENS
o LENS
o TJENS

A1 zonaler D. La.mers
31 vordt door d.e tr&iner bekend. genaakt op ZZ/f
82 zond.er M. de Groot
Cl zond.er R. Hendriks en net K. Elakbi
C2 zonder K. Elalrbi (zie C1) en S. copie
C3 net A. Arabbaj èh Z, yilnaz
D3 rnet J. Appel
Dl+ zonder M. Leidekker ,r' :.

x5 zonder M. Kipp ( 1eièer )
E6 zonder S. Sardjoepersad
F6: D. Arslan, T, Hassan, S. Kalicharan, y. KuI, J.

M. Serioglu. Leider: ??
cle Roode, R, Sardj oepersad,



BiJ twiJ felachtige veersonstandighed.en (dus ïïet bij mooi veer zoal,s afgelopen zaterdag)
gel-den voor de Jeugdspelero de onalerstaende regels:
1) Iqoet Je voor 9.oO uur verzo.Eelen clan ma6 Je eltiJd naar;LENS beuen (366L311r) of het

voetball-en doorgaat of nÍet,
2) Moet J; ;;"-;;-;.óó'irr r"rr*"fen dàn is de TV Julrie hulpnidtleL. Bel- aus niet laai.
. LENS maer ster Bf op Ï,okatext blz 602. Daar kunnen een aantal booschapperi staan t.w.:a) de. afdeling Den lIaag is afgekeurd. De vedstrijden van A2 t/n F6 ziJn dsn efgekeurd..
. Het s c ho.duvprograrna treetl nu 1n werking (zie kopy hieronder) 

ib) de afaleling Den Haag heeft de volgende ved.strÍ,1dèn afgekeurd. net d.aarna een opsoming
. 1a1 ler,enÍSingen. Dit betekent dat er inciclenteel wedstiÍJden zijn afgekeurd. Voor dàvedstriJd LENS A2 - ![rK A1 kiJk je dan biJ [ENs A2. staat LENS 42 èrop d.an 1s deze

wedstriJd afgekeurd. .De thuisspelend.e verenigin8 wordt irmers vermel-d.. ,BiJ incidentele
afkeurin6 nogen d.e speJ_ers van D1 t/m F6 naer LENS bel,Ien (3661311+) .!Íant ziJn word.en
dar niet vermeld. BiJ incid.entel-e afkeuring wel naer LENS konen op de nor:nal-e verza.nel-tÍJd. De leiders gaan tlan ergens met Jultie trainen. Neem Aan al.tiJtt naast Je norpale
LENStenue ook voetbalschoenen , sportschoenen, een trainingspak en àouchespuLlen nee.

Afgekeural of niet? ?

Schaduuproararnma

BiJ algehele afkeuring van het kompet it ieprogreJDma lÍerken we onderstaand alternatief
plogranma af:

SaEenkomst IENS
13,30
1l* . 3o
13. 30
9.30

10 .00
12 .00
L2. 00

uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuT
uur

LEI{S Al- en 42 trainen
ïonegÍdo BI - LENS 81
LENS 82 trainen
LENS CI, C2 en C3 traÍnen op het stxand.
Tonegido DI - LENS DI
TonegÍdo Da - LENS D2
LENS D3 en D\ trainen in de zaBl
LENS E1, EA en E3 lraÍnen op het strand.
IENS E4, E5 en E6 trainen op het strand
LENS F1 en tr'z trainen op het strand
LENS f3 en Flr trainen o! het strand
LENS I'5 en f'6 trainen op het stranè

Extra training A- en B-kl-a6Eers

0p vrij dagavond ZZ j
spelers ven A2 en 82
vanaf 16.00 uur (nÍe
nÍet. De tÍj tlen:

A-Eel-ektie : l-8. OO

B-seLektie : 17,00
A2 +BA :18.00

Blessureleed

De spelers van E1 t/n F6 hoeven eÍgen}Íjk niet naar LENS te bell-en, Gaet tie vedstriJdniet door dan traÍnen ue op dezeLfde samenkomst tiJd. I,le doen imrners eltijd wet. Ons ad-vies Ís nÍet beflen maar geuoon konen. Neem vel" een eígen sbirt &ee voor als er getraindvordt. Trainen kunnen ve d.oen ergens op een grasveld, óp het strand, in de zaal of op deverharde veIaUeE van Kuiek Sport. De leiders /traineri bËslissen ait. Neem al-tiJd sport-kleding, trainingspak, voetbal-schoenen, sportschoenëh en natuurLiJk aouctre"pu:.Í"n irài-plicht) mee. BiJ rederÍJk rneer gaan de E- en F-klassexs deze keer op verzoek naar hetstrand.. Vervoer is dan echt noodzakelÍJk. i i

13 .30
13 .00
13 .30
9'30

- B.t+:
10. \5
12.00
9.00

]0 .00
9.oo

10.00
9 .00

uur
uur (auto )
uur
uur( auto )
uur( auto )
uur ( auto )
utlr
uur( auto ' q )
uur(auto's )
rrur(autots)
uur(autots)
uur(auto's)

a

f,0-o

10
-9

.00

.00

.00

.00

.00

anuarÍ is er voor de spelers van ale A- en B-sel,ektÍe alsmede voor de
een extra. trainÍng. ,.Iu1lie mogen alleen bÍ tvi felechti ueert eerdei ) naér LENS beuen (366131 of deze traíning doorgaat of

- 19.00 uu"
* 18.00 uulr
- 19.00 uur

De bLessure van Marrín ,i::"".(A1) va:-t gelukkig mee. ret gips is er af en hÍj mag veerspelen. Menno de Groot (Ba) vÍe} behorlÍjk gebrlsseerd ult in de vedstr,ÍJè tegen DSo.Met zrn vrl-enden Jack en sheun (kla.se boys) rerd hiJ naar het zÍekenhuÍs gebracht. Errrerd behoorrÍjk vat vocht uit zrn knie gehaafd. en voórropig moet Menno rusten.



londerdag noet hiJ terugkouren in het ziekenhuis voor verder onderzoek.
SeiJlis copie (C2) heeft een operatie ohd.ergaan. Gezocht vordt naar de oorzaak van de ,

aaublijvende hoge koorts. Deze week hopeLlJk het verfossende antwoord. Jeroen Suis (Lies),
Leà}ey Peek (e1lebooe) en Dennis Ro:rrcharan (geélzucht) a1len van C2 waren ve vorige. week
eigenl-iJk vergeten. Sorry boys, foutJe. Ook rnet Marco Leldekker (D)+) gaat het nog niet
echt goed met z'n gezondheitl. flet blijft tobben. Jongens, alfenael- heel veel steïkte en
we. hopen jul1ie toch 'weer gouw te zien voetballen in Je eHtal.

De kad.ercursus

AIs u dit leest zit de tveed.e avond van d.e kadercursus er a} veer op. De reakties na de
eerste s,vond., waarin veel tbeorie uerd behandeld., varen zeer positief. De tveed-e avond
zou ook de praktijd aan de ord.e konen. 41 deze inspanningen vorden gedaan om on2e Jeugd
nog beter te kunnen begeleiden biJ de trainingèn en dè vetlstriJden, WiJ BIs Jeugdkormissie
ziJn bJ.il d.at naar liefst 1)+ personen deze kursus voLgen.

Kontributies
Zo'n 66 ouders van Jeug(Leden heblen een brief gehad net het verzoek om voor 1-2-93 de
(rest) kontributie over dit seÍzoen te betalen op giro 336?11 tnv. penningneester LENS
te Den Haag. (Kontant betaleE op IENS kan natuurlijk ook).
Zorn tvee veken geleden schreven vij het al d.at we wat zakeliJker met d.e kont ributiebeta-
ling om zouden gaan als vereniging. Vooruitbetalen is de regel en daar gaan ve de leden
ook a.anhoud.en, De 66 Jeugdled.en siJn goed voor een tleine 5 10,000,- die nog over die
seizoen betaald moet vorden, Ten alaar het nog te outvangen bedrag van de senÍoren bij op
en u begriJpt dat viJ iets noeten doen. :.

Yeàk wordt àr ge*oon vergetËi-T-e betalen. Een periodieke overschriJving (per naand, per
kwertaal of per half Jaar) is dan echt d.e oplossÍng en tevens een garantie d.at u die ver-
veLend.e brieven vaJl ons niet meer kri"igt, Bovend.ien garandeert, het ons regeL[atiger in-
konsten en ook minder aduinistratief lÍerk, Dus eexst betalen ee dan near het postkantoor
otrl. de period.ieke overschrj.Jving te regelen. Alvast beda.nkt.

Reisles éinde seizoen

De relsJes hiJgen zo l-angzamerhand gestalte. Voor A1 en 31 zoeken ve op verzoek íog iets
Ieu.ks. Voor CI hebbeE ve het geyonden. 0p 2l en 22 roei spelen ze mee in een internatio-
haal toernooi ln l\Íaarheeze Det als tegenstander: F.C. Barcelona, Southsmpton, B.K. Kopen-
hagen, B.C. LENS, LoBneL en Maarheeze. S.lapen tloen jullie in. blokhutten. De kosten komen
neer op t § 100,- per persoon.
LENS DI geat t'wee keer op stap haar Duitsland met. Pasen en Pinksteren. Ook D2 vif ïeg.
rrcegokt t wordt op ! en 6 Suni naar LÍ,nlurg. De spelers hebben een stencil neegekregen van
d.e leiders. §ne1 reageren hoor!
IENS 81, E2 eh Fl gaàn met Pinksteren ns.ar Lilnburg (Zg t,/a 31 roei). Bij EI én 1É2'gaat
Theo de anj-ltro de komende veken inventariseren. Bij Fl is d.eze zeker aanvezi6 en spaart men
zelfs aI. We verzoeken de ouders ve.n d.e speJers van Cl om z.s.E. 5 50,- en- de ouders van
de spel-ers yan DI J L00,- over te ueken op giro 201-392 tnv P. vd. Steen, reisJes yoetbal
te, Den Haag.

UITSI,AGEN .]WGD:
Alphense Soys AI
IEN§ A2
LENS B1
DSO 85
I,ENS C1
I,ENS C2
LENS C3
DWO D].
xvc Dr_

Juventas Dl-
HBS D5

LENS A]. 3-O
VeLo 43 ,-2
Vitesse Delft BL 0-0
LENS 82 0.2
Grs,venzande CI 5-1
Gona.Cl 3-2
Dyna.mo'67 1l-3
LENS Dl 2-I
LENS D2 11-1
LENS D3 3*O
I,ENS Dl+ 1-1

Lyra E1
Lyra X2
Vredenburch E5
l,yra E3

§ra El+

GDS EI
I,XNS FI
LENS T2
I,ENS T3
GD§ F1

'Grevenzande tr'z
IENS F6

0-13
0-1,
6-6
2-8

8-l
't -1

1L-0
9-0
E-?
5-é
3-L

EtndeLijk lÍeer eens een volledig konpetitÍeprograsma sinds einè novenber, Het \,rerd. ook
beslist !Íeer eens tijd. De aLternetieve programma's hingen ook ons de keel- uit.

I,EIIS E1
IENS E2
I,ENS E3
I.,ENS EI+

LENS E5
i,ENS E6
L,yra I'1
LYra 12
Lyra tr'3
IENS F\
IENS F'
tyre Fl+



I,ENS A1 uit wintersleap

Met duurLoren door de straten, in ale kletteíeíde regen, een pit+.ige strendtraining en vat
pertiJ spelen op de verharde veld.Jes van KIIIEK SPoBT ziJn ve de wint,erstop aloongenoddèrd.
Met tvee heuze wedstriJden tegen Quick A1 eD BLaulÍ Zvart Al- varen lre denk ik ook een van
de i{einigeu in de regio tlie een potJe gevoetbeld hebben. ove} de inzet en d.e beleving van
dat soort ïedstrÍiden zal ik het maar nÍet hebben vant d.an zairt Inijn broek weer op nrn
enkel-s, en d.at staat zo slortiig. Alphense Boys, een van d.e ka,nshebbers 1n de poul,e, va6
onze eerste, zeg r[aar, ,,seIieuse tegenstand.er na d.e wintersto!. ;
Gezien de opkonst en d.e inzet op d.e training (eindeliJk veer op een grasrnatJ e ) zageir
Peter en ik veer helenaaL zitten, i
En zotaar, gelukkig weer een 6chte vedstrijd net 6oed genotiveerde spelers, en clet zal een
iederr die toevaL]1g ook de richting op gereden llaren en vaarvoor lleer onze dan14 natuur-
lijk' kunne beamen. Na een schitterende eerste helft rcet zeker kansen om op eerr voorsprong
te komen, bal van Dean ond.exkant lat, verd met de brirstand de theepot opsézocht.
Begin van de tveed.e herft een vat mindeve perÍode, foutJe hier, foutJe daar,.en Hord.t
dus onmiddefiik afgestraft en kijk je tegen een 0-2 achterstend aen. ].lat weggez8kt door
deze tÍk kLonnen ue veer uit dat dafLetJe en speeLden weer naar behoren deze pittigà maar
zeker geen onsportieve wedstrijd uit. Helsas scoorde Boys nog een derde treffer zodet de
einduitslag dus op 0-3 gezet rerd. l
Genoten hebbend van deze wedstrijd (ondanks het verliezen) zien we zeker voL vertrouven
de konende vedstriid.en tegemoet en za1 menig tegenstand.er, aLs we met d.it karakter b]ÍJ-
ven ballen, zich in ons d.oen versfikken.

Hans Borst,
LENS 42: vas konpreet en de boys hadd.en er echt zin in, De gretigheid. resulteerde in een
5-2 overwinning en 1{e zagen een hele aardige vedstrlJd op vel-d 2.
rEI§-EI: staat (nog) erg raeg en vitesse Delft steat erg hoog. Kansl-oos??? Ben Je gek!!!
Al"B JuLl-ie bl-iJYen knokken als ofgelopen zaterdag dan moet een midd.enmootpos ltie bect
haa..l-baar zlJn. Dit kan echter all-een rnet heeJ. veel inzet. Dat lieten Jul,.Li.e zaterdag zel-f
zien- De 0-0 vas een goed resuLtaat en bijna vonnen JuLrie nog net l-o ook daar d.e baf
vas echt achteï geveest.
J,INE 82: vat noeÍte met vervoer mear toch kwau iedereen Ín Zoeteïneer ean, trENs kreeg vele
-kansen maar s.Lechts tvee keer verd er gescoord, Menno viel behoorl-Uk geblesseerd uÍi,
Beterscha,p. Zaterdsg tegen hoploper cona. Succes,'fEI§:.91: speelde een priÍa lot voetbal- elleen ïil-d.e de efwerking niet lukken, tang lleef
-het 2-1 en spannehd' rn de reatste uinuten scoord.e c1 nog 3 beauties. Zaterdag vcÈ:,
revanehe !l ! Maar koppies erbij houden hoor.
LENS c2: kende veel aÍbeIlers naar kreeg hul-p van cl, Het $erd een reuke lertiJ voetbal
die c2 op het laatste monent wist te vinnen. Goed zo, zatèrdag een vroegert,le i!!
LE-NS C3: overninterde schiJnbaar goed.. Dynamot6? stond we1 onderaan maa" ;uuie schóten
echt met scher!. Het ene doelpunt ras nog moolel d.an de andere. Winst 11-3. I

LENS Dl: §tattte sterk biJ DlJo en kwaur L-o voor. Daarna zakte ze Hat ve8 en mas.kt e DlIol-1. De t'ereede hel-ft was romnelig. DHO lras vat beter en maakte 2-l-. De gel.ijlÍnake" Í{iId.eer daarha niet neer in ondanks nat kansen. 
ItrENS D2: RVC zit getoon te laag ingedoeld. Toch hoeft hier niet Eet l-1-1 van verl"oren te

vorden. Helaas geloven sommige spelers het ïeI als ze wat verder achter komen. De doel-
punten vallen dan vel- heel erg nakhel,iJk.
LENS D3

De LENSrevue voli ondanks deze week een combi versLag:
twee veken geletlen gingen ve met de overige Dee naar d.uin . strand. en zee.
TerviJl de selektie vertrok_om tegen Feijenoord. te spel-en (wie van Aé overigevir dat niet?) gin6en VEEL (prlna opkonxst! ) spelers met autors na,ar KiJkduin vpittige strandtraining.
I"i. "toT9:. behoorriik zodat tie ouders al snel een expressotent haèden opgezoc
lekker bekkie. Na afloop veer zand in auto's, haren en ogen na*r dat mocht de
drukken. rbed. bed.ankt voor d.e prina training en oualers voor het vervoer ! !

Afgelopen zaterd.ag werd eindeliJk de wedstriJd Juventas - LàNS D3 gespeerd..
En ik naar denken dat Je voetbal niet verleerd.; nu D3 vist het echt nÍet meer ï€Jrt we ver-
Loren verdiend met 3-0.

i
D-speJ.ers
oor eeh

ht voor een
pret niet

I]I
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Heàrvoor een opstelling bekentl genaakt vordt !Íëet'Ík niet, in iedergeval hiela nieuand 1

i,íJn plaèts en werd er kluitJ esv.oétba1 gespeelal - geen pass kva.rn aai (rel biJ de tegenstan-der)--.er \.'erd. niet geluisterd. en de watèrzàk (niet de ràiaer) ,a.r.t" à"eruren i kort om
een bar'sLechte wedstriJd !!
A.s. zaterda! kunnen ve spoïtief revange nenen en de vastei supporters laten zien vatvoetbaL is.,:i

: Cees,
LENS Dh: een heldl ledte .part ij voetbal die ookyiiog eens prina geliJk opging. Zove1 LENSals IiBS scoordén ieder é6n keer.
Bii de E- en de tr'-kl'asse, gaYen we. Lyra. voetbaues gé-tuige de rui&e overwinningen van El-(r:-o), E2(15-o), Eà(B-2), F1(?-1), r'2(11-0), r^-:.( Iol ei 16(S-r). si";;;" E5 verl_oor daar(2-5), GDS E1 en F1 waren seer te sterk voor-o4!9t!51i-Al ." 'i[i3-:jl -t.r":.1r 

Gravenzandeons E, afvoefde(2-3). Maar alr-es spee.l-de ,e", órr" en d.at r+es iret'iÉrangrilxste. .

Zaterdag hopeliJk !Íeer.

Lyra E)+ - l,!iNS El+ 2-B

Het was rreer heerliJk àn te voetbalten.
Vanaf te aftrap gingen viJ er flink tegenaan. Volgens onze ].eid.er hebben ve goett saren-gespeeld.. Doel-punten makers waren:
Dogan. !x, Manpreet 2x, za,karía lx. voJ-gend.e week ïeer een stukJe van een andere speleruit Elr -

Roy de Klerck,
LENS TI - Lvra Fl 7-t
Na een heLeboel afkeurlngen eindeliJk weer eens .l-ekher oudervets yoetbaLLen, De boys ve.nI'1 varen er helemaal kfaar voor. ÏIet vas een goede en sportieve vedstriJd. Na T miirutend.oor een voorzet vs.n stefan verd. het. 1-o atoor cocky. viér minuten rater"(snet rraj-àri---
Riche.rd. een voorzet; 2-0 door stefan, Het beest r'." ro" bi, rit;;";;-f uinuten daarnaveer §tefan die een voorzet gaf en Kevin scoorde 3-0.
De 2e helft begon vriJ sner- uet een voorzet van Kevin en stefan scoorde h-0. Lyra kreeghet toch-lrellloeiLiik. Onze Rénco stohal Heer als een rots in de goal en red.de eén tegenl .doel-punt ' Het verd vervelend. voor Lyra maar na een voorzet van Maurice scoorde Cocky 5-0.En d,ar vas Bart met een 6eweld.ig doerpunt 6-0. Het kon niet meeï stuk voor ons, Hettaatste doeLpunt va,s een voorzet van Maurice en Stefan 'scoorde de laatste tleffer ?-0.Lyra kv€fi nog hóel even in de aanvel en scàorde. een tegend.oelpunt f_L.Het vas hartstikl(e feuk voor de supporters. JuIIie vrrÀn een èqht ieam, een goede start inl-993 ! I

noed.er Mieke.
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Na rust een feLfer LEI,IS en daD kun Je zien, dat er best Soed voetbal- in dit E1
Via goede aanvallen over d.e vleugèJ-s verden diverse kansen gecreëerd. De score
regefnatig uitgebouvd en Westlandla kso.e er eigenliJk niet raeer aan te pas.
Ook het penalty-schieten verti gevonnen. , )

Westlandia El+ - LEN§ EU: 2À

tea.n
lrerd.

zít .
nu

:

I{et was mooi veer on te voetbaLl-en, en ïe vond.en het erg l-euk on }reer te voetlaILen.
We gÍngen buiten ale sts,d voetb'@Ilen. Maar, toen het O-l- va.s voor ons, toen viel Zakaria
uit want hij kreeg een schop tegen ziJn knié'en toen moest Papa hen naar het lziekehuis
brengen en nu zit hiJ helenaal in het verbaÀd.
HiJ ziJn gevoon doör gegaan met voetball-en. hotly gaf éen goede voorzet aan Dogan en toen
kon hiJ helo zo in het doel schoppen. WiJ hebben gewonDen met 2-b.

Do]f Eoos.

Zakaria we hopen alat Je Bauw'weeï mee ks.n voetballen.
Van herte beterschap nanens heeL E!.

LENS E5: E. rrnecÍ (aLweer). Ook afvoeren a1s tid.
LENS E5

vorige weeh begonnen we goed. fn de 1e helft we stond.en aI gauw 2-0 voor, Eaar wat juLlie
daarna deden leek geen voetbal neer. Er verd. te weining samen gespeeld en elwerd te veef
op elkaaï geklit. Jongens aIs Jul1ie Je nu eens verd.elen over het hel-e veltl dan hebben
ju]l-ie ook meer ruimte oE over te spelen.
Dan de }ÍedstrÍjd van dezé veek. Jullie hèbben goed. gevoetbs.ld er Uerd.. d.it keer ook goeil
overgespeel-d. Volhoudeh,'het is j €.nloer tl8,t we \{eer.verloren Daer alat hoort erbÍJ.

Sonja.

LENS F5: mlste E. YÍLdirin (alweer). ook afvoeren als ]1d.
IXIS tr'6: had tvee zieken (Y, Ku] en M, §arioglu) die helaas nie] aÍbelden. De regels (af-
bel1eIl op vrijalagavond voor 19.00 uur biJ PauI vd. Steen) waren niet bekend biJ deze
nieuve spelers. Daar hebben we uog begrip yoor. fwee endere noesten ve wakker bell-en ???

Zaterdag stonA \,lestl-àÀd.ia op het progra.nma voor de Fl--Jongens, Na een pear minuten visten
de "kennerstt aI dat het een geJ-i j kwa&ïd.Íge en spannende vedstriJd zou ríord.en. Na ? roinuten
schoot Bichard teBen ale paaL, uear toch \nrerd het 0-1 voor Wèstlandia, I

Na 1l+ minuten schoot Stefan met een halve onhaal de bal in het doel". Een tegenstander
kreeg de bal nog veI tegen zich aan Eaar kon niets neer d.oen. 1-1.
Een minuut ]ater door goed. d.oorgaan van Stefan kon Kevin 2-1 aantekenen. In de 2e hel-ft
ging het ]reer over en }Íeer en vas het vachten 'op een d.oelpunt. Het vas Westlantlis. ten-
slotte, 1od?t d.eze vedstriJd. in 2-2 eindigd.e,
Vo1gènde rieek gaan ve er gewoon veer tegena&n zoals altijd.

I.li1len.

Om U.00 uul. zet.de zeterdag erop. Het vas inuÍddels \{eer gaan regenèn toen ïiJ naar,, huls
toe gingen. Er vas weer gevoetbald. rna.ar echt bliJ varen viJ niet en met ons nog enkel-e
nensen die de heLe dag op LENS aktief ríaren geweest om onzejeugd te laten voetballeh.
BovengenoeEde redeDen ríaren alaa.r d.e oorzaak ían. IngriJpen iB'echt de enige óplossin! on
het ook voor ons leuk te houden. Dat d.oen ve dan natuurliJk ook. l
He hopen dat deze za.terdag een negatÍeve uitschÍeter is gewegst.



Bal.Len verden opgepompt, doeltjes van veld 3 gedragen en doel-tjes op veld 2 geplaatst. 0m

9.15 uur varen viJ er k1a8.r voor. Het lrachten vas op de wedstriJden. I{s.t kon er nog nis
gaa.n,??? IYou lees d.e volgende opsoDrning naar eens, Het Ís eigenl-iJk te gek voor ïoorden.

LENS AL - Wilhehus Al-

Hoe moet je nu met een verslagje beginnen a1s Je met 1-l+ hebt verlorea. Oke ve hebben het
gepresteerd om binnen 10 mÍn. een l--0 voorspïong neer te zetten, maar ook dat re net de
xust tegen een 1-2 achterstand aan roesten kiJken. Doordat er vand.aag, en dat is EiJn
mening, te yee.l spelers veï onder hun nivo presteerden, balverlies, foute passes, kaetsen
enz, enz. all,es ging dus fout, is d.eze pot verloren.
l,lit je op een b6ótje nivo spel-en noet Je dit soort zaken toch zeker beheersen, training
dus t 0ké net een beetJe nazzel komen we gewoon veer op 2-2 terug en loopt het waar-
schijnl-ijk toch r+eer aLlemaal anders.
Oké Éet É"n ".o teur gutàrrun rnear bfiJf nondeju (keurig hé!) in Jezelf geloïen en gooi
niet de strijdbiJJ. over de zÍj1ijn, oké ? Met vat minder praatjes en vat meer d&den en
efke veek gevoon a11em661 er lekher tegenaan zal..,.zíe verslagJe vorige week ?

: Hans Duivis Pinda !

L.,ENS A2: speelde een gezapige wedstrijtl. Na afl-oop sloeg echter de vlan in tle pan toen
bij J. Bektaz en S. Yil:uaz de stoppen doorsJ-oegen, zelfs tot een !/2 na de ved.striJd
varen ze nog niet voor rede yatbaar. Afvoeren a1s 1 d vant dit vi1Ien ve op LENS niet
hebben .
LENS 3l-: maakte ond.er aanvoering van de aaflvoerd.er er een lotje van. Natuurlijk stonden
er direkt veer jongens hLaar om dit rrvoorbeefd[ te voJ.gen. Ha].gel-ijk on te zien vas het.
0h Ja, N. Degermenci en V. vd.. Spek bel-tlen bovendieD veeL te faat af. Waar zÍJn JuLlie

ffiirT::,':ï:fra?il ,u"r,tun op N. rokta.nÍsoslu (alveer) en op z. yÍImaz. Er ïerd echt se-
voetbald hoor !l !

LENS D3; P. Dahoe, X. Kisi (alveer) en A. Bamhiet hebben we niet gezien, AfgebeLd werrl er
echter nÍet.

-],ENS D3 - Juventas. UÍtslag: 2-2

De supporters stonden bÍj deze ved6triJd echt net bartklachten Langs de Lijn r,re,nt wat lras
het spannend. We begonnen vat gehand.icalt aan deze wed.strÍjcl omdat er weer vat spelers
het _zonodig vonden om zoEa,3,r veg te b}Íjven.
GelulÈig kregen we steun van D2 (beilankt ) en DennÍs Tieze (Ca) vas zo sportief om ziJn
keeperstenue aan onze Ínvalkeeper te lenén. (Dennis klaàse !l).
De Ie hel.ft ging gelijk op met voor beide teahs veel kansen, al,leen kregen vÍJ de baL niet
doe11ijn - de tegenstander rrel en we gingen de rust in net een 0-2 acbterstaDd.
Een beejte aangesl,agen begonnen ve aan de 2e helft; haar toen er éénmaal gescoord vas
kregen 'we de oude vertrouvde vechtlust veer te pakken en met werkeliJk geveldig voetbal
gingen ve richti.ng vijandeliJk doe].
Het had. succes vant 10 minuten rroor tijd vloog de verd.iende gelijlonaker in de.touven. He-
laas vas de tijd te kort om een overvinning in de vacht te sl-epen. Jongelui prina geverkt
en verdiend. een puntje veggesleept l!
Volhouden en zo doorgaan !! 

Cees.

I,ENS D3 - DHC. (t'r) UÍtslas: 2-2
D3 gaat niets te ver;
d.e grasmat te leggen.

zelfs sneeuvstormen ïeer houdt ze nÍet on eeD prima potje voetbal op
Jongelui goed gespeeld !

IENS Dl+: M. fmeci (alveer),
teresse ou te voetballen ??

WestLandÍa EI- LINS El-: 0-5

Cees.

N. Topuz en T, YifdÍrim (al"veer) bleven zomaar veg. Geen in-

Gelukkig net op tiJd droog, en fekker voetbal'^,eer. Het begin wes vat sl-ap en WestLandia
kreeg d.e eerste 10 minuten kans op kans, ondat er nauwelÍjks verd verdedigd.
Gelukkig kon ArnoLd met uÍtstekend keepersHerk de nul vasthoud.en. Michaef gaf daarna het
goetle voorbeeld door herder te gaan verken en voor en achter aanvezig te zijn.
Toch bleef het voor rust niet gelreldig, al- kwarnen ve vel (onverdiend) op voorsprong.



Heacse leuad

. Henkie de zeeuv en Ricky Kreuler beide van LENS Dl uaren op voensdag 20 janueri uitgglg-
digd voor een trainingsstage vatr d.e HBeBse Jeu6d se]ektÍe..Ook Rutger Hend-riks van LENS

CI rnocht tï,ee keer konen voor zorn stege. He18r,s verhinderde ztn blessure dj't.

Kontributies
De berichten varen nog nÍet erg positief. Van de Iijst, met kontributie-scbterstanden hed
slechts een, klein gedeeLte betaald. De uíterste datutr is 1 februari en dat is a.s' nBan-
dag. Is de s,chterstanit dan niet betsald dan mag er niet meer gevoetbeld en getraind i'

word.en voordat al het Seld binnen is op 6iro 336711 tnv' penningneester L'ENS of kontant
betaa.Ld. Ís. ouders breng ons nÍet in d.e proble[en naar betaal nu z.s.D. Het liefst a.s'
zaterdag op !ENS. 1

Reis eD2

Afgelopen z&terd.ag !Ías het afgeker:.rd voor Jul1ie. Jammer was dat zeker. Er kws.men dae,ron
(Zif) Ë:-eclts veinig strookJes terug voor het reisJe naar lirnburg op L-5-6 Junl 1!!f'
Jongenè, 'niet, vergeten en lever het strookJe donderdag of zaterdag in ook el- ga Je niet
nee. :

Pupil van d.e veek / LENS - ODB / LENS per iodekanDioen ???

Micheal DiJkgraaf de rechtshalf v€.n IENS D1 is a.s, zaterdag de gelu.kkige. HIJ mag als pu-
pil van d.e seek de thuíslredstrÍJd van LENS 1 tegen oDB 1 biJvonen. We vertíachten Je on
12,45 uur op LENS. De.bespxeklng, de varming-up, tiJdens de wetlstriJd in ale d.ug-out en na
afloo! net Je favoriete speler op de foto, ook zit een klein feestJe erin. BiJ sinst i6
IENS nalrel-iJk periodekampioen. Leuk voor Jou maar de spelers gaan dit Jaar eigenl-1Jk voor
het echte kabpioenschap, Vee]- plezier zondaS.

Blessureleetl

Het gaat niet best. Veel blessures op dit noment. Menno tle Groot ven 32 heeft een fikse
bloealuit storting in z'n knie'. Enkele veken rust is gebod.en. Seijlis Gopie vsn C2 is ge:
]ukkig uit het ziekenhuis. Rustig aan rnerkt hij aan zrn herstel, Ztn bed l{as nog mear net
l-eeg toen Lesley Peek van C2 veral binnenledragen. llii zag een auto niet en ligt net zrn
been in het gips eD een stijve nek in het leyenburg ziekenhuis op de 10e etage, Een Jui§te
d.iagnose moei nog getrokken lÍorden. zakaria ElbouJa.mai ïan LENS EL verdraaide zs.terda-8
lel-ijk z'n teen, Met een he].se piJn verd hij naar het ziekenhuis gebracht door d.e heer
Hoos (bedankt) en thuis afgeleverd.. Van de veek noet Zakaris. terugkomen voor nader oDder-
zoek, Jongens, all-eBaa1 heel vee-L sterkte in deze voetballoze period.e.

=2===========

zIJÍ DE KONIBIBUTTES 4.T., BETAAI,D ??? HEl I§ BJJNA 1 FEBRUAEI ! !T

UITST,AGEN JEUGD:
LENS A1
I,ENS A2
I,mÍS 81
I.,TNS 32
I,ENS C1
ÏJENS C3
Ilestlandia DL
LENS D3
LENS Dl+ .

Westlendia El-

Wi.lhe].Itrus A1
}íIK 41
RKAW 81
Gona 81
vcs c1
KMD CI
I,ENS Dl
Juventas DI
Gravenzand.e DI+

IENS E1

!IestIs.ndie
Westland.ia
l,Iestlanalio.
llestlanaliB
Westlendia
I,ENS F1
LENS T2
],ENS F3
LEI{S FI+

IENS F5

IENS E2
I,ENS E3
I,ENS E)+

I,ENS E5
I,ENS E6
Westlondia
Iíestfandia
Hest.Lantlia
Westlandia
IBIS F'6

1-ll
è-l
,L-b
1-1+
r.-3
,-q
0 -l+
2-2
b-u
o-,

E2
E3
EIt
E5
-tib

tr'1

r3
Fl+

6-l+
0-B
2)1
6-L
1-l+

Or

B-1
h-)l
o-1

0p vrijdagevond begon het behoor.LiJk te regenen. ons huueur zakte toen wij het vater op
LENS zagen stiJgen. Zou het nu veer afgekeurd vorden ??? r s-Avond.s 'werd het droog en wer-
d.en ve veer hoopvoL. rs-Nachts een barde winè en het bleef droog. 0p de ved.striJden Yen
c2 en D2 na ging aLl-es öoor. Een }Íonder vas dat en bliJ gestend vertrokken IriJ om 8.00
uur naar LENS. Veel telefoontjes. Gaat het voetballe! door ??? Jà' gelukki8 ueI vas het
enthousiaste antvoord van tle vroege vogels die dienst hadden.



Z]JN DE.KONTRIBUTIXS AI BETAAID ??? HËI IS B]JNA ]. I'EBRUAXI ! ! !

SchaduuptQg-ranqe.

Bil algehele efkeuring van het ko:npetitieprogra&na werken ve onderstaand el,ternatief
progra.Íma af :

Sanenkomst I,ENS i
r.,'Èus m en A2 traÍnen
Tonegido 31 - I,ENS 81
ï,ENS 32 trs.i-nen
IENS Cl tralnen
LENS CA en C3 trainen
Tonegido DL - LENS Dl
Tonegido D2 - LENS D2
LENS D3 en Dl+ trainen
LENS El- en E2 trainen
LENS E3 en E5 traÍnen
LENS E! en E6 trainen
LENS F1 t/m F6 trainen otr) het strand.

313.00
1\ .30
13.00
1"0 . 00
11.00
10 .00
12,00
12.00
9.00

11. 00
10. 00

9. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

13. 00
13.00
13. 00
10. 00
11.00

B. h5
10.l+5
12,00

9 .00
11 .00
10 .00
9.00

uur
uur( autó )
uur
uur
uur
uur( auto )

uur( auto )
uur
uur
uur
uur
uur(auto's)

De spelers van EI t/n F6 hoeven eigenl-íjk niet naar IENS te belLen. Gaat de wetlstriJd
niet door dan treinen we op dezelfde sa.nenkomstt ij d. Ve doen inners altijtl wat. Ons ad.-
vies is niet be1len mÉ],ar gevoon konen. Neen uel een eigen shirt mee voor als er getreínd
vordt. Trainen kr.rnnen ve tloen ergens op een grasveld, op het strand., in d.e zaal of op de
verhard.e veldjes van Kviek Sport. De Leiders / brs.iners }es].j-ssen dit. Neen altijA sport-
kleding, trainingspak, voetbalschoenen, sportschoenen en natuurliJk douchespullen (ver-
plicht) mee. BÍJ redel.ijk weer gaan d.e f'-klassers d.eze keer op verzoek naa,r het strand..

- yervoeï Ís dan echt noodzakelijk.

ktra training A- en B-kLassers

0p vriJdagavond 29 janueri íi er voor de speLers van d.e A- en B-sel-ektie alsmede voor d.e

spelers van A2 en 82 een extra training. JuLlie mogen al-]een bii tvij qe.lechtÍs Eqq!,
yanaf 16.00 uur (níet àerder) naar IENS be en (36613fIlor Oeze trainfne geat ot
niet. De tij den:

.00 - 1.9 .00 uur

.00 - l-B . 00 uur

.00 - l-9 .00 uur .

ZIJN DE KONTXIBUTIES AL BEÍAALD ??? EET IS BIJNA ]. I'EBRUATI !! !

A-seLektie
B-seLektie
A2+82

18
r7
18

Traineïsbi.i eenkomsten

ook.in februeri gaan ve gevoon door net de trainersbiJ eenkomsten. Geplanai stas.n:

-maandeg 1 februa"i het overleg met l,l.
-naandag 1, februari het overleg met A.
Il. Ruyters, O. Baba, H. ter Linden, C.

, ?, Bos, G, SteenwiJk, tr'. Grens en P,
Blittersríijk, 1.1. B1om, P. v. Giis, F.
. Bosch, Ch. Blom en J. Groos.

nog

vd.

vd., Steen.
Grens ,

We Íergad.eren op I,ENS 2L.00 t/n I 22.00 uur.

Kadercursus

0p dinsdag 2 februarÍ is de laatste avond. van P.e kadercursus. De 1l+ cursisten hebben .

saren met P. Bos een zinvolle inhoud aan deze cursus gegeven. Bekeken vordt of rre een sa-
menvattende avond zuLlen verzorgen voor d.e leid.ers die deze cursus niet bebben gevolgal.
Meer nieuvs volgt.

il



c2
c3
D1
D2

E1
E2
E!'

E!
E5
36
rl-
I'2
r'3
T4
Ir<

-tr'b

L2.00
1\. 30
l-1 , 00

9. 30
LB.0o
12. 3o
9.30
9. 30
9.30

11 .30
l-l_ . 00
1r.. 30
11 .00
10. 00
l-0.,00
l-0. 00
l-0 , 00
r"0. r_5

10,00

30 Jan
30 jan

an
AD

febr
jan
JÉJt
Jan
Jan
J aÍl
jan
Jan
Jan
jaD
Jan
Jan
JBn
Jan
Jan

30
30
L
?n

30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30

j

CronvLiet CL uit
flBS C3 (vr) uit
DSO DL thuis
IIBS D2 thui6
Texes Dl-(vr) thuis
HBS D3 thuis
Triouph D1 thuis
Vel-o !1(vr) thuis
Ve].o E2(vr) thuis
Velo E3(vr) thuis
VeLo Xl+(vr) uit
Ve].o n5(vr) thuis
Velo E6(vr) uit
Velo I'l(vr ) uit
Vel-o I'2(vr) . uit.
Velo I'3(vr) uit
Vel-o F[(vr) uit
Quick Steps Fl+(rr)uit
loosduinen F5(vr) uit

nederiJkstraat
Daal en Bergseles,n'v1

vJ.' v.2
v1
v?
\2

.v2
\2

Noordweg
ltó

Noordweg
Noorèweg
Noorrlweg
Noordweg
Noordweg
NiJkerklae.n
Mad.esteiJn

11.00 ( auto )
13.30(euto )
10.00
9.00

1ï .30
12.00 I

.00
,00
'oo I

.00

.00(auto )

.UU

.00(auto )

. o0 (a.uto )

. o0(auto )

. o0( auto )

.00( auto )
, 15 (auto )
.00(auto )

. de t(oode,

D3
DL 9

9
a

1l_
10
11
10'
I
9
9
9
9
9

BIJZO}IDffiHEDU{:
- aanvezig Jeugdkolrnissie i A. vè. DoEck, F. Grens en P. vtt. Steen i

- lees onclersteand.e kopy eens goed. d.oor. 
i- zijn de kontributies aL betaal-d? ? ? IIet is biJna L februari !t!

- kan Je nlet voetbalfen dan is efbeLlen verpllcht op vriJd.agavond gI 1-!.00 uur biJ
Peul vd, Steen ( 39?91-5\ ) .

- opstelLÍDgen efs bekentl net uitzondering van: 
I

zondex J. Sektaz en S. YiLnaz
zonder M. de Groot
zondex R. HendlÍks en met K. Xlslb1
zontler S. Gopie, tr'. Kqtnl,fraat en L, Peek en met D. Tieze (ook C3)
met A. Arabbal en €. Yi]lnaz. D. Tieze zie ook C2. N. ToHanisog3-u strafre§er-
l!t
els bekenal net P. Dahoe, E. Kisi en A. Fa&Ïriet strafreservetreurt !l!
zonAer M. Imeci, M. treidekker en ï, Yildirim. N. Topuz strafreservebeurt

o LEIS A2
o LENS 32
o LENS Cl-
o LUIS C2
o LEN§ C3

' vebeurt
o LENS D3
o LErIS Dl+

o LENS Xl+

o I,EXS !,
O I,ENS T''
o IENS F6

lt
zonder Z. EfbouJeraai
zond.er E, Imecl
zonder E. YiLdirin
D. Ar8.l-an, A. de BrBbanaler, T. Ha6san, S. Kalicharan, Y. KuI,
B. SardJoeper6aè en M, Sarioglu.

J

I

Afgekeurd. of niet??
3iJ tviJfelachtige veersomstandigheden gel-d.en voor tle Jeugdspelers de onderstaande rege].s:
1) Moet Je voo" 9.00 uur velzaulel.en dan nag Je altijd naar LIXTIS teUen (366f31L) of het

voetballen doorgaat of niet. ï
2) Moet Je pas na 9.00 uur vèrzamelen tlan is r1e'TV Jullie hulpDiddel. Bel- dus niet near
. I,ENS maar 6teu èf op Lokatext blz. 602. DBar kunneu een aantal bood.schappen staan t.'w.:

a) de afdel-ing Dea Haag"is afgekeurd. De wedstriJd.en van A2 t/m F5 ziJn den afgekeurd.
Het echaèuvprogïErma treed. hu in vexkÍng (zie kopy hieronder).

b) de efdelÍng Den Eaag heeft de volgende wedstriJdèn afgekeurd. met d.sarna een op6o6ming
van verenigingen, Dit betekent dèt er ihcÍtlenteel wed.striJd.en ziJn afgekeurd., Voor de
*edstriJd LENS 82 - HBS 83 kiJh Je d.an biJ IENS 82. Sta.at LENS 82 erop dan is deze
vedstriJd afgekeuld. Voor de vedstriJd Cronvliet CI - IU{S C2 kiJk je dan biJ Cron-
v1let CL. Staa,t Cromvliet erop d.an is ook tleze vedstrijd afgekeurd, De thuisspelende

. vereniglng !Íortlt inmers verEeld. 3ij incidentele afkeuring mogen öe sleLers van D1 t/m
, F6 naar LU{S beLLen ( 36613f-l+ ) },'ant ziJ vord.en dan niet vernel-d.- BiJ incid.entele af-',keuring wel near LENS komen op de nornBle verzaEeltÍJd. De feiders gaan d.an ergens met

Ju11ie trainen. Nee[ dan altiJtt naa,st Je normale LErlstenue ook voetbalschoenen, sport-
schoenen, eeD tralDlngsp8k en douchespuuen Eee.

I
l

!

i

I



Lcrngs dq =corEen \./crrt de ZAA lcrcfcler
Uitslegen van het afgelopen I'eek(entl)
De Jagers L - LENS. 1
Monster 6 - LEÏS 2

---E:z
1+-0

Zatet anuari
.30 uur LENS 1 - Schipluj.tien J

- Grl,lII YAC 2

- r..,EN§ r_

- TENS 2

W,NB PouLe scheid.srechter
1020 00

veld
1

L06r/072

1021/001+
7062lOtz

D, Rosenboon
A. Smits

A.P. Heemskerk
R. Ilartnack

' 1i.1+5 uur LENS 2

r Zaterdag 6 februaiÍ' l-l+.30 uur HiJslriJk l-
12.00 uur Marine 2

r 0PSTELIINGEN: uorden door de trainer vastgesteld.
Eventueel afnefden bi.i : John Boerema , +,el: 3977273.

Uitslagen

ZRRL

VQ€TBNL

Vriidac 29-01-

KSD 1
LE{S 1
HMSH 2
I,ENS 2
LENS 3

3

- IENS 1
- Kijkduin I
- LENS 2
- HMSH 2

- HMSH l+

5-9
6_3
6-6

t+_5

Kl-asse' scheidsrechter
19.00 uur DSS 2
19 . 1r 5 uur LENS I

- LENS 3
- Exhes 1

De Bfinkerd
De B]-inkertl

Iïoutrust 2
Houtrust 1
Iloutrust 1

n. n.
H. Angin

n.n

A. I.lagener
J. VeI'I[eer
P,4.M. Botibnan

IriJdq! 05-02-93
- r9j\5 uur "ODÉ 3 - ,LENS 2

Dinsdaa 0o-nr-o?
.00 uur Langezaal L
.30 uur BAVA 3
, 15 uur FAVA l+

l,igging sportheLlen

R]-B Loosduinen

LENS
tEI{S
IxNS

'10

20
2t

1

5

B2B
3A

3A
nlB
n2B

De B1Ínkerd.
L,oosduinen

- Seinpoststraat 150
- Gr. v. PrÍnsterentaan J6.

Aavoerd.ers: S,V.P. uitslagen doorgeven aan Ben Osee. te1: 3298353.
?

t: rraA vAN HET JEUGDFRONT algemeen kontal<tpersoon:
Paul v.d. Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 1e1.397.01.54

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

lJedstrij dproeraÍnna A-B-C-D-E en F .l eusd.

, Afbellen voor ontlerstaande $edstrÍjden a,I1een bij Paul
zo snel- mogelijk doch uiterlijk de dag voor d.e wedstrij

, eehoor bell"en naar Arnofè vd.. Donck (3976532). In uiter
,be]Ien naar IENS (3661311) biJ iemand yan de Jeugdkom.Ei

Effta1 datu:n aanvana teaenstander uÍt/thuis terrein/veId sam. k. Lens

v.d
dv
ste
ssi

.steen ( 397015h )
oor l-9.00 uur. BiJ geen
nood nog op de dag zelf

e.

30 Jan
30 Jan
30 Jan

1\.30
1l+,30
1l+ . 00
1\.30
l_1 . 00

A1
A2
B1
B2
cL

30 ian
30 jan

Lyre A1
HlrV A2
ScheveniDgen'81
HBS 33
Scheveningen CI

uit .sp.park de Zïeth
uÍt Hoogenhoucklaan
uit . Iloutrustueg
thuis V3
uit lloutrustveg

l-3.00 ( auto )
L2. 30 (3us )
12. 30 ( auto )
1l+ . 00
9.L5(auto)

ffiË;§



Vreclenburch 2 - LENS 2 en d.e grote revanche..!

Na wat gèkluirgel d.e afgefop.en week stond LENS eeht op scherp' I - i
ii"ifrrra"xi,"ilËrrd vqör ;Ike: centÍmeter groncl. verd. Vredenburcl volkonen afgetroefà. MrJt

'ïeze inste.Lling is LENS absbluut ee4 vql de,beste ploegen in tle reserve tseede kfas'
LENS begon overdonderend en dat vas echt schriÈ]ibn voor de. ,'$il.sviJ kers , die er- dan ook ale

S"i,"f" éu"at" helft niet aen te pas kllamen- :.. ,' ..
iun"un ivaren er voor LENS. Hans Kooyenga en de zeer goedspelend,e kortgeknipte Johnny Mans-

veld waren dichtbiJ een treffer. Het vas echter d.e onverzetteliJke Bic§ spaans' flie
pa,niek in de Vredenbuïch d.efensle voor rust rneedogenloos efstrafte' 0-l-'
öok na de pauze was LXNS heer en !Íeesteï. En lrederou enkele goed uitgespeelde kanÉen.

Bij één de8rvan raakte llans geblesséerd.. Dab kon de aanval"svreugde echter niet krenken.
Maitin I,eyendekker beukte door de verdediging en schobt vanef de zestienmeterl-ÍJn hard
binnen O-2. Vlak dearna weral het door een foutje nog 1-2, Ínaar veronturst raàkte Ï,ENS

niet. Weer vas het M8rtin, die tien rBinuten voor tijd de Vred.enburchverdediging plat leg-
de uaardoor Jobnny.Ma;lsveld de gelegenheid kreeg verwoestend uit te heLen. 1-3. :

Bichard ,',,/d Hoek ichoot vlak voor tijd net voor langs, zodat het dik verdiend 1-3 bleef.
Een uitstekend resuJ-taat voor llim Ettinger c.s, Op een zeer sportieve m&nier heeft het
elftal gram gehaald op zichzelf en dat vas na afloop te Eerken ook'
Grote klasse Jongehs' Echt verelds... En nu naar boven kiiken !

Frans van Dijk.

!.S.0. - I,ENS en....uit velke hoek vaait er nog vind.. . . ?

In Zoetermeer speeltle LENS tegen concurrent D.S.O. een voort'reffelÍJke vetlstriJd.
Medekoploper VUC liep tegen een oDvervachte ne(lerl.aaS op, vaardoor LENS aIleen op kÓp'van

tle ranglijst is gekoBlen en nog al,tijd ongeslagen is ! Wie had dat dureven dronen'
gok voàr àe ze pàriode 'werden er goede zaken gedaBn. Volgende week, thuÍs tegen 0.S.8. 

'
kan d.e 2e periodetitel word.en binnengehaald. Kom dus nassaal naar I'ENS !

De eerste Ée1ft begonnen ve met de stornxachtige vind $ee en D.S.g. ríerd direkt uet de

rug te6en de muur gezet. De ene g.anval na de ancler: golfde op het tloeL van de Zoetermeer-
ders. Echt veel uitgespeelde kansen varen eï echter niet, I,ENS kwam vooT rust dan ook

niet verd.er dan een groot aantal corneÍs en een vegens buitenspel (?) afgekeurde goal van -

peter Klonp. D,S.o, verscïreen slechts sporadisch voor het doel ven Patrick Puièter, zonder
El teveel gevaar te kunnen sticbten overigens. :

De gastheren va,reD dolgelukkig, dat de rust zonder averiJ op te lopen gehaald rerd.en- ,

dachten het kerwei net de }íintl i-n de rug na de pauze vel even te klaren. Ze kwa.men }edro-
gen uit. Wa,t voor rust aI zichtbaar vas verd in de 2e hàl-ft bevaarheÍtl. LENS was gevoon

beter in technisch en tactisch opzicht. Ook fysiek verd D.S,o. afgetroefö. LENS bad geen

kÍnd aan de storm en speeltle uitgekiend. En er kuamen uitgespeel-de kansen. Maurice; Marco

en Peter l_osten al enkele r,íaarschuwings schoten in het begÍn van de tweede helft.
Na een ktartier va-s het dan ook eindeliJk zover.
Ne een prachtlge aanval r'eral Peter Klomp in de heupzvaai genonen en ging cle'ba} terecht
op de stip, Niels schuurEan, die een uitstekende ved6triJd speefde, schoot d,e strafschop
onhoudbaar binnen. O-1. D.S.o. proleerde de.bakens we1 te verzetten n8.ar de LENS verde-
diging vaE meedogenloos en maake korte f,etten met elke D.S.o. aktie'
0p hei niddenveld had LENS steeds een r:arnetJe meer, vaardoor D.S'o. achter IENS b.leef aan-

làtten. Met prime en technisch verzotgd, voetbal biak'LXNS steetls vaker door de vanhopige
stellingen vàn Guus Haak c.s. , 'l
Een enoime.kogel van Bicardó Tettero-suisd.e net over de lat- Fred Spa kopte..na r.reer ee.n

voortreffetijhe aan'iaL cenfimeters naast. Tien Dinuten Yoor tiid besfiste LENS de ved-
striJd definitief. Een hard genoBen corner van Ilicardo.lÍerd door f'red Spe oP onnavolgbare
vi.jze boeiend binnengekopt. ó-2. 8"n J avel- daa wes ook weer de oveibekeàde s4l,to ven

,lFred te zien voor tte Dug-out veJ) Guus Haak t

D.S.o. kreeg van de, scbeidsïechter nog afle tijd om rlat 8.an de achterstand te doen, maar
kon tegen dit I,ENS 6een vuist neeÍ íEken. Jongens, van harte geÍeliciteerd met tleze be-
langriJke overwinning. De L,ENS aanhang heeft genoten van het Soede voetbB,l en de enorme

inzet. Als de koÍenale tegenstand.eï ni.èt onderschat vord.t (een liat in het nauw,..!), dan

is er Zondàg a,s. een prijs binnen te halen. ÍJe rekenen ueer op Jul1ie ! LENS supporters 'laat Je zien en horen.
LENS.,.....ook voor het betere Yoetbal I Tot Zondag.

Frens ven Dii k.



DWOB -I,ENS6
AzzÉri 3 - LENS T
LENSS -DSO1)+

1-l

7-3
Zon
1 .00

anuarr1
],ENS 1
TENS 2
RKAW 6
WaÈsenaar 3
I,ENS 5
I,XNS 6
IENS ?
GDS 5

ODB 1
RKAVV 2
LENS 3
LENS h
D['0 5
VUC 10
ADS ltu. )+

LENS B

-, IENS 1
- LENS 2
- i,m,ls 3
- RICDEO À

- Oliveo 7
- rxNS 6
- IENS ?
- Marathon 5

W. NR

a$o/532
tog9/62l-
308L/5r\,
3].73/56\
3a3B/568
3?3\/622
TzB/6t+9

vr.

mei 1993
mei 1993
mei l-993 _

epril 1993,

scheid.srechter
A. Manintveld.
J, Oosterling
W. PLugge
S,0. Bergen

A. van Zuidan
J.F. de Hoog
tr',J.M. Harland.

n.n.
P.W. MiIlenaa"

n.n.
n. n.
n.n.

e
l-
1

3

o la

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

dL

]1. 00
10 .00
10.00
11.00
11.00
13.00
1\.00

uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur

Aanspreekpunt SEKo: 31 Januari: G, Y.d, KleiJ.
I Dinsdag 2 februari

19.30 uur I,ENS 2

Zondag 7 februari
- Verburch 2

i4. oo
11,00
11.00
13 .00
11 .00
L2.00
10 .00
13.00

].,029 /532
ro95 /62L
3080/5rl+
3trr/56\
3a33/568
3232/622
3325/6t+9
3337 /687

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Quick Steps 1
ALphense tsoys 2
VELO 6
LENS L
IENS 5
Groen Wit'58 6
Marathon 3
LENS B

3
?/3

OPSIELLINGEN: als vorige Heek.

AfschïiJyen:
3 : Jan Heins
l+ : Fred v. I(niJ ff
I : I.lÍI EeiJnen
6 : Gererd DuivesteiJn
T : Bené Keus
B : L. Barkia

I,IGGII{G TERREINEN:

tel-: 36?3673
tel-;3897U6

.tef:31+6:-O88
tel-: 01891-1791+3
tel: 3601r)+1, b.g,g. J. Pronk, te1: 3522106
tel: 3988?9ï, b.e.e, N. Hafdi, tel: 3L?B?16.

LENS
IENS
LENS
IENS
IENS

Bil probl-emen: Konts.ktpersoon 3en Osse, teL: 3298353 " Vri.ldagavond. 19.00 tot 2O.OO uur.

RKAW
Wassenag,r
GDS

- Sportpalk ean d.e Kastelenring, Leidschendarn, tel: 3277215.
- Challottestraat ?, Kerkehout, Wassen&ar, tet: 01T51-?9Tl+8.
- Eresmusveg, t.o. Schj.]dersgaarde , teL: 32132]3.

ií. fl. Lgideïs c.q. Aanvoerders:
S.V.P. Doel?untermakers op achterkant vedstri j dforrul-ier vermeLdenM!!Il!

IENS l+

IENS 6 en 7
TENS B

I,ENS 7

- Zoeterueer toernooi
- LENS toernooi
- LENS toernooi
- SVH -toernooi

L6
t6

30

Voor JEitlS 5 volgen nog drie vedstrÍJd in de Jan Hop Netlerlaagserie tegen resp. VoC - JAC
en Graaf Wil-Lem II YAC. ALfe lredstrijden ziJn op dond.erdagavond.

Mochten eï nog aanvoertiers zijn d.ie z.el.f benatlerd ziJn on met hun elfts1 deel te nemen aan
een toernooÍ, dan vorden ziJ verzocht d.Ít z,s.m. aan Wi1lem v/d trinden van de SEKo d.oor
te 6even (te]: oTo-3202U0U ).

toernooi enda senÍoreoorlo I



Mocht de één vandaag scoren d.an had hiJ van de ander een d.ineetJe voor vier verdiend.
Deze veddenschap zou tijdens de wealstrijd nog een vreende vendÍng kriJgen, naer daar

+:tï;.Ï"Lïïlrt.orr.n uu richtins zoetenneer, alvaar biJna iedereen te 13.00 uur arri-
veerden. onder wÍnderige omstandighed.en hield Maart,en ziJ n. ïetlstrlj dbespreking.
En dan de wedstrijd. :. I

Vanaf het begin hielden onze Jongens zich aan de tactÍek alie Maarten ben had voorgelegd,
Gesteund door een licht uindvoordeel verd. vanaf het begÍn D.S.o. knap oI) hul helft va6tge-
1egd. VooraL op rechts fiet IENS diverse knappe combinaties zien, vaar de verd.ealige"s
van D.S,O. geen antvoord op hadden. Het vas een genot'om te zien en alleen nasr J a.Brer
dat het overwicht niet in doeLpunten werd. uitgedrukt.
lyperend voor het krachtverschil vas }reI het feit dat D.S.o. pas na ruim 20 ninuten spelen
voor het eerst in de buurt van Patrick PuÍster ïas. AL moeten lre ve1 eerliJk zijn Aat het
ook tlirect echt gevaarlijk r,'as, Ilet rras ook de enige kanB van D.S.o. in de eerste helft-
In de rust verd d.oor Maarten nog even de bekentle puntjes op de i gezèt eD àield hiJ ziJn
Jongens voor dat vind. tegen niet eltiJd. een nadeel hoeft te zi.Jn. l
LENS pakte de draad van de 1e helft weer op, l,íet technisch en tactisch heeL.goed spel
verd D.S.O. wederon vastgenageld op hun heJ-ft. In tle l-3e minuut ven de 2e helft kr.eeg
LENS dan eindeJ-Íjk het vertliende loon naar verken. Weer was er zorn schitterende s.anval
van LENS. Dit keer via Maurice en l,Íarco Endlieh, Met een fraaie voor?et k'Ja.m de ba1 bÍJt
Peter Klomp, tlie vervolgens zijn nan knap uitkapte
Peter kon alleen nog maa,r onreglementair gestop r.Íord,en. Dus een strafschop, Niels Schuur-
nan deed vat hij altiJd doet, dus ook de keeper van D.S.O, werd op het verkeercle beeD
gezet, 0-1 voor IJEI,IS, H.ierna verd de dru-k ven D.S.o. iets groter. onze uÍtstekend.e cap-
tair Oscar y/dLaar hiel-d ied.ereen echter goed bij tle ].es zodat er geen gevaarliJke situa-
ties kon ontstean, alhoewel ied.ereen van LENS de eden inhíeIal toen oscar op luitlruchtig
verzoek van Patrick Puister een oud.err,Íets tÍkkie terug gaf.
Dus een indirecte tegen op zorn Deter of 8 van het doeL, Iedereen haalde opgelucht.adem
toen de bal zor ueter of ! net over het doel ging, ïn de 38e ninuut kwam de verJ-ossing
d.oor nÍdatel van een schitterend.e coal van prof. dr. Fred Spa. (I'red heeft sinds kort n.1.
een verkelijk subliem geleeral ]ijkende fietsje op z'n neus).
Na een schitterend genomen hoekschop tloor Ricardo, hiJ zei vooref tegen trYed. dat de baL
laa9 zo\ komen, Joeg Fred de ba1 net zrn hoofd els een kanonskogel- achter de vérbÍJste-
rend kijkende D.S.o. goalie. 0-2. Zel,fs Haak híuse1f kïam applaudÍserend uit ziJn dog-out.
LENS dacht de resterentte 7 minuten rustÍg uÍt te spe]èn. Ja èat gebeurde toch veI all,een
d.e 6cheid§, èie toch aL gevoon ztn eigen vedstriJal floot, maakte er nog een nlnuut of 12
van. Haarvàn alte .
Trouwens over alie scheids gesproken, h.b.t. de tÍtef van dit verslag, het vol,gende.
Zo rond. de 20e minuut van d.e Le helft vas er veer zo'h fraaie aanval-. De scheids stond
nog zo xond d.e middenstip, waar hij trouwens zo'n beetJe de hele weöstríjd heeft rontl ge-
toefd, toen Peter Klomp keurig eehter <le baI bleef. Ps,trick Puister die al heel snel het
EevaoÍ zag, n.l-. een scorehde Peter Klonp en derhalve een dineetje voor vier noest betalen,

De seheids vas de enige van iedereen die het tlaarmee eens was en floot keurig ef. Derhalve
ïerd. het keurig door Peter gemaakte doelpunt afgekeurd en bield Puister jr. het geld in
zijn zek. A1 net a.l- een heJ.e fijne dag geweest. le neer toen we vernamen dat ook V.U.C.
ale Punten had laten Liggen, Verder hoop ik dat Maarten de Jongens scherp ken houden zodat
wiJ ook tegen d.e tegensta,nders zoals 0.D.8. en Quick-Steps de beide punten kunnen ps,kkeD.
Jongens ga zo door enne mijn kostuu.m 1i6t aI klaar.

Jan Heins, ;

S(elf,@ S€NIOR€N zonclog
Uitslaeen va'ii het afgelopen week( end.)
D§O 1
Vredenburch 2
I,ENS I+

De1ft 'í

- I,E{S 1
- IENS 2
- Zoetermeer 2
- TENS 5

o-2
1-3

af8ek,

DeYjol-IENS1
LENS 2 - DevJo 2

l+-6
l+-3



En nu hij op een ander terrein ook een top lrist te bereiken ll"il LENS hem ven harte
felicÍteren. Dit gebeurt bij dezen I
De toren van ziJn kerk voldt bínnenkort gerestaureerd
Waar a1 die keeperssprongen van veleer aI niet goed.voor va.ren !

P.J.

§ lpporters ook beter !

ondanks vindkracht B en Europese s chaat sksrpioenschappen ïaren vele LENs-supporters in
Zoeterueer aam'ezig. Dat noet een gevel-d.ige steun voor ons eerate ziJn ! In cle eerste
helft viel- hoofdzakelii.k de scheidsrechter' op d.oor een zeer geslaagtle one-rhan-shov. :
ons vfaggetesm speelde in de tveede helft verzorgd voetbal, ondanks de slechte veerson-
standigheden. Voor dit eLftal heb ik steeds Eeer respect gekregen: veel kvaLiteit en een
prime insteLling.
A1s ve geen tegenstand.er onderschatten, gaan we nog mooie dingen beleven Ín dit seizoen.
DSo heeft ook een "club van 100'r, naar ik zag net begrÍJpeliJk chauvinisne, d.at tHrïs veel
rneer Leden heeft. I'lij taren zond.ag J.L d.us op aIle terreÍnen beter d.an onze tegenstanalel
en DSO is toch een gerenorneerde c1ub.
Zondag a.s. hopen ve alLe Ied.en van d.e [C]-ub van l0orr om 1"3,00 uur bij eLkaar te zien voor
een koffÍe en goed. gesprek. fn I'Waterloot' bent u van harte velkom.
Ik besef dat d.e heer Burghouu-b niet uj.t Frankrijk za\ komen en"een aenta] leden roet uiter-
aard. voetlallen, maer de and.ere worden veïwacht.
Deze uitnoaliging geldt all-een al-s de vedstriJd tegen oDB doorgaat.
Tot zondeg 13.00 uur !

Uw sponsor-contaktEan
John v/d Lubbe.

€ + ) [rofoo E
De schriJver, beoordel-aar en verdeler rran d.e punten yoor de zo fel begeerde E+J TROJEE
l.'as afgelolen zondag Jan Eeíns. Jan is een d.oorgewinterd tXNSi-id, redaktiel,Íd Ín iuste
en orr zèer aktief nnet ziJn, zoals hÍJ ze zelf noent; Jonge volven IENS 3.
Jan'bedankt voor jouv bÍj drage.

De redaktie.

Srood.jes "Meta-Metatt en een afgekocht dineet.j e voor vÍer
oftewel DSo - LENS 2-O

Ja, ik begriJp het, een vreemd.e titel- voor een verslag yan een voor LENS uítstekende voet-
beldddag. A-L l-ezend zal,. u waarschaiJnliJk d.e titeL begrijpen. AIs stand-in voor ale
vegens 'rÍn b]ÍJde vervachtÍng verkerenderr dus afwezlge Bob Bom, mocht ik op deze Letter-
liik€ en fÍguur]lJke zeer winderÍge dag, níetwaar Biceïdo, omstreeks 11.00 uur velzamelen
Ín één van de gezellige kond.itoreien op Kijkduin.
lla een kopie koffie verd. een eenvoud.ige baaltiJd geoffreerd. Alras bl-eek d.at deze zaak op
de kortgeledeh gehoud.en llorecava eet een nÍeuv rruitgevondenrr broodje Ín de prijzen ïas
gevallen. Juist Ja, broodje Meta-Mete.
Het schiJnt dat Puister sr. in d.e Jury zat, doch heraas het einde niet heeÍ't gehaard.
I\Íeta-Meta is een oud.e scliotse uitdrukking en vriJ vertaal-d betekent het; trBlaifende
(schotse) honden biJten nietr'. Dus de fink m.b.t. de voorbereÍding op D.S.O. was a1 vlug
gelegcl. TÍJdens deze voorbereidÍng bleek ook dat tvee spelers een we66enschap hadden,

ll

LETIS

ww4



HÀ RE(D)ÀKTrE (tr)

- De reda]Éie orWj-rg eerr fax [EÈ eer positief bericht' :

Na vien nnarden gaat Àp Hoppenhrcu$rers licharcIijk go€d vouuÍt.
Het overlijden wan zijn troer ccor (híj is ïEegsreesE naar de l<apel en esrtatie)
heeft hij goed vemerkt. ,

LENswierdiimen en ilc aan zijn vrierden

Jos HoËpentËouuers.

Vcrn Het Bas[uur
OFtr'ICIEEL:
Nieuve l-eden.
31UB A, de Brabander, f', 1B-12-198?, Larensestraat 73, ?r7l4 \{8 Den Haag, tet: 32352':3.
lti l-n Lidlaatscha
10 0 T.A. HoefnageJ. vordt NS.

Afvoeren a]§.Lid:
221+5 G.J . 3ijlsma.

NieuwS van het Bestuur

- Ns de prachtige overvinning op D.S.o. en het ver]ies van yUC, kan LENS Zondad a.s.
tegen O.D.B. de 2e periotletitel- in de vacht slepen. Voor deze befangriJke thuisr,Íed striJ d
roepen ve alle LENS supporters op hun club daad.werkelijke te konen steunen.
We vensen spelers, trainer en begeleÍding heef veeL succes.

- De eerste verkoopdag van de speciale zakken LENS patqt is een groot succes 6eveest.
De verkooppriJs is vastgesteid op Í 1,75 in de nif ieuvliendel,ij ke puntzak.
Diverse QausJes, v.s. T 0,25 extra. 

I I

- 0p de uedstriJddagen za! de ve::koop van snacks en patat plaats vinden aan d.e kleine bar,,wi}tUdaermetU}ÍbeSte}1ingenzovee1moge1ijkrekenirrgneehouden.i

- De praatsin€i van nieuve zitbanken aan ile J-ange zijde is nu halvervege gévórderd. t

Uiteraard is er door het sl-echte weer enige vertraging ontstesn. Maar ft'aai r,ror-At het
zeker. ... . !

- Zondag s.s. d.e eerste bijeenkomst voor de Leden vaD de kl.ub van 1OO. Voor de wedstriJd
tegen 0.D.8. worden deze led.en door onze sponsór kontakt man John v/d Lubbe ve3-kom ge-
heten in WaterLoo. Zie elders in deze LENSrevue.

Op maandag ,18 Januari Las ik in Het Binnenhof een bericht over de benoening tot nidler
Ín d-e Orde van de H. silvestel. Dat betekent een bevijs van grote a'aardering doo:' de
I'eidin8 van de Kathofieke Kerk voor het vervullen va, Lengtluïige noei]Íjke belangriJke
functies. Naunens Rome heeft Pagtoor: Hofstede i.n de kerk van de H, Jacobus au.n de park-.
straat deze ond.erscheiding overhandigd aan d.e penningmeester van de Jacobusparochie.
Wie uerd met dit eerbewijs voor ziJn bemoeienÍssen beloond?
De regj. steraccountant J.P.J. I'rijtcrs !! Voor de ouderen in LENS beter bekend aIs KoosFrÍjters ! In lang voorbiJe jaren vas hÍJ keeper in ons eerste eIftaI.
Daar muntte hiJ reeds uit in het stalererr van ziJn capàciteiten; n.1. a1s d.oelHachter,
vaarbiJ vooral opviel hoe hiJ menige baI eist te lrqkken door het rnaken ys,n sierliJke
hoogtesprongen. Toen &] ï,iLale hiJ bliJkba&r de top bere,iken ten algehene nutte.,



liat niet,zo leuk ,on te horen is zÍjn de . orderstaarde ,rioorden, welke,
laal ,te veel en te cinpas gèEr.rikt 'r,Jorden'en vlaarrran niet :<an wordsrl
tàalverijkend, is.

' t ' 
t' 'i':''{ 

'l'Veel.,gettood --: lllAT EN.K.. SCÍIEIDSRHÍIIERI' (K;,. kan er op rijren maaE...het heeft. geen' nut) : Dit js biolggisclr gezien orunogelijk en veel gebruikt door nensen. wagrt€g.en' 'geuegd rcet ,worden xÈet in het hardje dtrs ooli niet in fret nonaiè.
Veel woordà $laar zctËralr k.. vcÉrgezet r.nrdt zijn niet juist, -derik 

maar aan rrr1at een
k-.,wÍssel't (wiSsel is nnnneLijk); wel" juist Ís ,beslissingr,.

Het lrootrd rrS{ITrr 'is echt strontvervelerd en dan nog alle afsctl:welijke ziektes die er
r:ord gestrooid.worden, daai gaat echt birnren twee rni:ruten een heel eittat rran tcgen Qe
gïa.snat.

hqfais in enzs
gezerld da! hgt

Iaten we nu rÍEt ztn allen (jong en cntd), bi:tren en hriten het veJ-d, eens Ir-oberer cm
deze rrroorden te vermijden en or:s alleen maax ltÉt voet]atlen bezig te hoden.

Naururlijk is het niet letrk als en iets forrt gaat, (we zijn allettaal rensen en aie
hebben de eigensdap dat ze fouten maken) naar dat kan dan best wel op een nonlrale:
manier uitgelegd/gezegd u,orilen zonder gehruik te naken van deze ]«achtterlnen.

Disorinrinerende opnerkirgen en vLo€ken daar praten we helefiraal niet eens over.

ÀLs ue bovenstaard il orrs aclrterhmfd houden dan is het in en rord het veld v@r veel
lensen wel lyat leulcer vertoeven

De Redaktie;

' NÀ.....,..... RE (D) ÀKTrB

-.De cproep Ín de vorige LENS-revue om IOICIrB., te steirnen err de redakEie aan één
ni-nuut zeJdtijd te he}pen vJas een LENS uaardig succes.
zeggen en sctrijven VIm reactie laegen ve binnen dat op een ledenbesband van over
de 500.
Velen zul]en gedadt hebber dat isnard allders het weL zou doen er daar er de laàtste
tijd veel te doen is rord de persoon 'riqnarui anderstr za} de redal<tie volgerde week
ruir aarËacht besteden aan het oveJlijden viin IETAND AI.'IDERS.

- Ook volgerde week is er een aktie ran de redaktie .., er vaLt een rtgeeltjet' te
halen.

ÍROSS:ïROSffi

Y rD ROI{D
.DEBALISO

DE BÀL IS

ealr/
\ .§ffi

o.§m
DE BAt IS O

íï\I/

Niet vergeEerr : a.s. vrijdag even voor vijven alweer afleverirg 6 van'het trrcrprtaire
spelprogramna : rtDe bal is rondrr waariJr de LENSSERS r./eer hun beste beenÈje vmrZetten.



D[ IEt'l§REUtlI
weekblod van de voetbolvereniging
66ste jaargan€i, nurfier 25,
28 J írnurrri 1993 .

LENS

Alg€mcGn JCkiclarlààl
W,M. Kouwenhoven
grsm Fíosslraat 2l
2552 CZ Den Haao
tel.:070-3912474

Sekreta aat rcntoren
ronalag
B,J, Osse
JaaÍsveldstraat 99
2546 CL Den Haag.
tel.: 070-3298353

tckretarlaat senlorcn
zatcrdag
J.C. Ham
Melis Stokelaan 1846
2541 GC Oen Haag
tel.: 07G3679687

Sel(.elarlaat J.ugd
P.van den Steen
Chopinslraat ,03
2551 SV Den Haag
tet.:070.3970r54

Sckretarlaat taalvoetbàl
B.J. Ossë
JaaísveldslÍaal 99
2546 CL Den Haag .

rel.: 070.3298353

5ekÍetailaàt .cdaktlc
A.C.J. Millenburg
Hengelolaan 98'l
2544 GG Den Haag
tel.:070-32'13285
,ax: 07G3678862

Sekrelarlaat
Tolo/Iotto
G. Kemperman
Burg.Kampschoerstr.90
2681 AH Monster
tel.:0í749-Í2602

Sponrortíkcn
J. v.d. Lubbe
Vllerboomstraat 303
25Bl JA Dèn Haag
lel.: 070-3233525

Íralncrs
Sclektle:ondag
M. Fog
Nicolaas Beelsln. 198
2273 RH Vooíburg
lel.: 07G3866322

5€lèktle ratc.da9
J. Boerema
A, OlepenbÍockhoÍ 11

2551 KE Den Haag
tet. 0703977273

Kontrlbutie
betallng
Postbank 3367í 1

Babobank
129924229

Terrélnen en
Klubgebouw
Hengelolaan 600
le1.070-3661314

I/AI\/, DE FTEDAI<TIE

uiterste inlevertermijn kopij:
moondog 20.00 uur in het klubgebouw

TÀÀt en ÀKTIE

zoats beloofd hierbij DEEL I van het orderzoe)< :
Taa1gèruik jr, "n qm het veld : "een verrijk-i:rg
voor de nederlardse taal?rr

I,lat dacht u \ran keeperstaal : de doelverdediger,
geeft de bal aan eeri rtÉdeq)e1er en roeFt dar-

trxonqrt 'rTIJHfIJDtrl wat dit betekerÍt is niet
duidelijk tarzij er een voortgang/opvolgiJg var
een geheurtenis cn verschijnse] als een
zelfstandig en onderbroken eerrheid wordt
bedoeld, maar dan nog snErp j]( het niet.

De enigè die op de tijd 1et of wd./niet cp tijc
fLuit err hopelijk bij de tijd is, is de
scheidsredrter

De Iseet ' rrIÀÀT È1ÀDiI{r (de vraag l<cÍrÈ op Hat
dan te laten) is op zich uel juist naar kan tot
venu-arrirg leiden, uarrt wat te deriken a1s
iedereen Éet naar Iaat.

Vaal< vJordE o<!r geroepen r rizUn[IG[ ook dit trrtgaat lrLij vouedig, tenzij er bedoeld
voràt een klei-n gedeelte ergens van te gebrui}cen .(hèt veld) maar dat staat rneesta1
haaks op de aanwij zirgen van trainqrs en leiders cm het hele veld te gehn:ikerr en zc
ben je weer aangelafli bij kluitj egvoetJcal. (dit woord is tussen deze haa)<jes we1
correct). I

Een veel gehoorde }reet is acàter- of keepersbal; het eerste besEaat totaaL niet;
waarschijnlijk wordt er nee bedoeld : de bal is aclrter.
Het twe€de. woord kan niet, Hant de bal is niet van de keeper maar van de club. j

I,iat te derken van doeltrap : het doel is het vcorwerp wirarop rÍEnl*"a1* ,oro
geen probleem) naar nu trappen : il ze.lcere toestand/baaegilg brergen. I

ÀIs rrÉn dit sa]rrcnvoegt hetekent doeltrap dat nen het doel il ber,rcgirq kËe{rgt j-n

plaats vàÍr de bal. i

I€st Best : rrS'ftE[BÀ[Í;EtJE / DE BAL S'I:[FlIEXil'r : A]s bedoeLd r.rcrdt dat het een
teclmisdre toepa.ssirg is met getrulk rran gere€dschap ( Iaten r,ae aannemen dat de voet
dit is) dan is dit een correste berardng rran een handeli-rg. (hèt we!íl$roord stiften
heeft niet-s tet voetbal te Íraken, alhoeweL het weL een prirna, veel beoeferde q)ort
i-s) .

De terlnan rr (ER) AFI(CllIEt{ - (A!') SPETEI - IN JE NEKrr r^rorden vrel goed qekujl<t voor de
juiste handelirtg/waarschwrirq enz.

Toch i-s bovenstaant taalgebnrik best we1 1eu]< om te horen en te gehirujJ<en en tJten we
deze catagorÍe rnaar faten rrallen onder bargoens of nca beter onder \rAKIÀRGON.



B'v' het ve'l'dedlgerr, overspererr, aanrra]r-en en het sportief bezig zÍjn. voorbeer^d. vsnsportr-ef bezig zijn is b'v.: bij aanvang vedstrijd àr a:-. ;u p.i orË"i"r. ienand onderuithaar-t, geef er'kaar eeh hand. of ar-s ou Ë"r "itg"*t, deze aan ae tegensiahder geven.Jorigens jullie geven hiermee een goed voorbeelà aan endc'ren. De eindstand van deze ri,ooieen sportieve vedstriJd vas 1-!. ïk ben zeer trots op mj_Jn tÍjgers. Ga zo door.

Jull-ie leider/trainer
; llarry ,

lr-

o
o
!

6
e3orlto.
oË
cl!o!
t-coo
río
J-O

oonvong: 14,00 uur

"ïerrein: QUICKSTEPS

N[jkerkloon, Den Hoog

adrepak
TELEGAABDE

FOTOKOPIE
ook in kleur!
Den Haag tel. 070 - gZ9.gZ.4SZwaardvegersgaarde 130 - 192



IENS D3 - HBS. Uitslae: 1-\
flelaas heb ik aleze vedstriJd níet kunneb zien naar toen ik

LENS E3 - Velo , '
De leider ven E3 had

Yertrok Eet d.e n€,nnen tàn BL
stontlen Jul,Iie aL met 0-1 achter en de vetlstriJtt ras nog naar Det begonnen. later hoordeik dat het nlet zorn beste vealstrud uas geveest en gat bl-iJkt uer aan tte uitslagl
Kon op Jongens Ju]Iie kunnen het ve]- - maar d.an noetën Jullie Het SAMENSPELEN en niet aIle
alleen proberen te doen. Je weet het: het maakt niet uÍt wie d.e d.oeLpunten naekt às ze
Eaar genaakt voralen. 

IA.s' zateralsg de lastige wedstïijd. tegen nAS - deze keer z pr:nten ??? ïk ben benièuvd.
I

cees. I

I

i.--.\-t
gevraagd of ik lrilde fJ.ulten, en d.a.ar had ik vel zin in.'Hetiwas een

leuke vetlstriJd.; vaarin E3 en velo veel- kansen àm een d.oelpunt te maÉen kregen.
2-0 voor, nael Rod.dy (de Marc OvermanE van E3) scoorde 2x en het ,r". *"u" gËfi;f
In d.e tveed.e heLft kïam Vel-o weer net 3:-2 voor, naar Rod.d.ey scoordu (reer)-3_3.
uet 5-3, n4qr Jullie heben. beel" goed géspeeld. Ai; j"iii;-;"";;-;;;; ;;;i;;,il;"
uakkelijk vinnen. Jongens, alIemaaI heel goed gedaan. ,', ..,.

De scheidsrechter,

LENS nl+ - VeLo: 3-l+

He hebben ttit keer heer goed gespeeld.. Madr'Jarrner dat ve verroren hebben. .Boy sttee uaaL en Bo,io 1 maal. nolf probeerde een paar keex voor te geven, ma,ar d.at
zo goed. De volgend.e keer moeten we lvinnen. Da.n gaat het om de twee punten.

'"- Dóge,n Gunsay

Jullie LeÍd.er, Irlel.r s Kipp. 
,

Velo kva.m
.l
Vel-o von
n 3uÍ1ie.I,

i
i

I
I

cotrde
]ukte niet

speelalen, een
luisterd.en daar

qen aadei eJ-f-ta1
der niet' voet-
den in de weg.
e dit spèI vo!.-

],ENS E5-VeLo:0-0
Jongens na tvee rÍedstrÍJden verioren tè hebbeu da,n nu een geliJk spel_. lle
slechte,eerste heLft én ik moest dan ook verteLren vat er rris ii"g-. ,r.rrriegoed naar vant iri ale -2e her.ft. ging het-een stuk beter. Het. reek vé]. of erin het vefd. stond. Jullie gÍngen er beter tegen aan en l-ieten d.e tegenstan
!"J]?n. We kregen nog een paar goede kansen uaar d.e keeper en de paàI stonJullie lieteD zien clat dit er.ftat r eI kah samensperen en it hoop àat jullí
gend.e veek ook Laten zien en d.an vinnen ve,
Kon al-len trainen voensdags.

Velo F1 - LENS I'1

Deze week noesten qtJn Jongens tegen Velo FI. AangekoEen op het noooÍe komplex van Velo
begonnen Hij 'in ale bitterè kou. De opstelling r,res niJn ttJgers bekend. In het doel ïemcov. Breukelen. HiJ heeft, deze veerk bi jzonder weinig te doen gehad, mear Hat hiJ deed vas
zond.el Eeer klasse (Remco een-.grote !]uim). Onze lachterhàede was veer bÍ j zond.er'. sterk netd.aarin nlchard Koem8n en Michaè} Blind.

1Bij deze tvee is het voor aanvellers heel erg rnoeilijk d.oor te breken. Dit met name tloorhet herd.e íerken. In het DÍddenveLd stond.en Stephan l,linter en MichaeL .J. Wolf . StephanWinter ves zoals geÉoonJ-iJk onrrervoestbaat en overaf op het velti te vinalen. (vereld
knul-) Michael- J. WoLf zorgt er elke veer veer voor, dat hil de verdeèi ging plus niddenveldhelpt. Mijn tvee spitsen kuanen efkaar d.è taatste tijd. blinèelings vinden, daar ziJ net zo.a1g de rest van cle ploeg goed op elkaar ziJn ingespeeLd, Kevi.n Bergkanp maakt de keepergek en Cocky v. Basten m€,akte het ef en and.ersom (glote klasse J ongens). Door de bereid-villigheid van l+' van miJn tijgers kon ook de I'2 geroon voetbal-len, Jongens namens hen be-deEkt, ook nauens de leiders van tr'p. In ale, tveede helft kva.Een Maurice Vanneburg en Bart
JoDk veer terug biJ de tr'I en glngen B v. Breulelen en.M. B1ind vri;viilig net F2 mée doen,Daar R. v. Breu-kelen biJ' de F2 giíg voetbeLlen ging. M.J. ale Wo]f in het d.oèI staen.i OókB. -ionk en M. Vannéburg speelden deze week zeer goed. Qua oversp€Len en'sportiviteit. Zozie Je aiat een elfta1 de vruchten p].u]rt ve.n het t?ouïe kor.en
Yeek veer.

voetbal-1en en tréinen,l elke

;!



Ter: infornatie vÈrmelden viJ nog d.at de kosten voor d.eze dag f 2!,- zuLlen bearagen
(voor lunchpaktetten, portokosten, &coo&od.atie n aand.enken voor ieàere deeLner"r àt".).
I'fiJ hopen dat Jul-]ie dit inltiatief zuLt ondersteunen en zien Jul]'ie graag op ons complex
verschiJnen.

Met vriendeLiJke groeten,
De organisatie.
Voor inlicïrtingen be1: 079-317223. I

ur tsl.q.otr,r Jrucn:
Lyra A1
HVV A2
Scheveningen 81
TENS B2
SchevenÍngen CL
Cromvlíet C1
HBS C3
I,JEI{S D]-
IENS D2
I,ENS D3
IENS D)+

- LENS A1

- LENS A2

- LENS 81
- HBS 33
- 1ENS C]
- IENS C2

- IENS C3

- DSO D].
- HBS D2

- HBS D3

- Triouph D1

LENS E1
I,EXS X2
LNNS E3
Velo EL
LENS E5
Vel-o E6
Vel-o tr'I
VeIo I'2
Vel-o tr'3
Velo F\
Quick Steps tr')+

Loosduinen F5

4-z
12-1
1-1
?-3

2-l

o-l+
,-\
1-l+
2-3

Vefo El
Velo E2
Vel-o E3
I,ENS EI+

Velo E5
IENS E6
],ENS El
LENS I'2
IENS F3
LEI{S FL
LENS F5
I,ENS F6

l+-[
5-3

l+-3
0-0
0-5
'I _q

_L-4
1-11
7-5
0-l+

"-6In verband. net de veLe kopy hÍerrroor beperken ve ons tot de ontvangen r'eïsIsa.gen. We1 1+il--
len vii vat komplimellten uitdelen. LENS 81 wist Scheveningen op L-1 te houden ter\ÍiJ] eï
heel Laug net 10 man gespeeld. moest vorden, IEN§ 82 vist HBS d.e eerste zege van het sei-
zoen te schenken terlriil d.e eerste ïedstriJd net dubbele cijfers gewonnen werd., trnNS C1,
$et l-0 speleïs' versloeg Scheveningen toch met 2-0. ],ENS CZ vas ook gehavend maar ïerd. pas
vlak voor tiJd verslagen door een omsbreden lenalty. !EI{S C3 had enkè1e spel-ers oie er àt
een vedstrijd op hadden zitten. foch versLoegen zij HBS net 5-2.
Hulde, Hulde, Hultle. Ga zo d.oor!! I

Lyr a A]- - IENS A1

-Met tvee schitterend.e d.oel-punten stonclen lle tot aan de rust op een rrriantett 0-2 voorsprong,
Xchter nÍet op ons geuak zochten we de kleedharuer op. Paal en lat stonden lJyra narDeliJk

' aJ- enkere rs,len in de lreg en kïaren met nog vat genÍste kansen èu6 niet tot scoren !
- Maar vaar in de wedstrij dbesrpeking voor gevearEchuvtl Èas en Ín tle rust nog even op terug--

gekonen is, Sebeuld.e èus. Het voetlal- buiten d.e Haagse grenzen brengt net even iets néér
aan inzet' agressie, saa.:nhorigheid en dat soort zaken, natuurrijk, ook daar vord.t uel
eens tegen elkaar geouweh....., naar blÍjven eI s€.nen toch itr EeLoven.nesulta€.t?, ik denk de uitelag ven aleze vedstriJd )+-2 t t t t

Hens Borst.
SchevenÍ ngen - LENS tsL. UitsLae: l--1
Einde1iJk \'Ías ik veer eens in de gel,egenheid oà een complete )reèst,riJd van dit elfta1 te
zien en on naa,ï Eeteen uet d.e deur in huis te val,l,en, na arle "negatievert berichten d.ieik in de uand.elgangen geboord had, was dit een prima wed.strijd. Een beeJte vreemd.e eigen-
liJk; scheveningen fyÈiek erg sterk en biJ IENS zet het technisch goed. in e]kaar,
up èea verveLend incid-ent na was het een perfect ga.ne waarbj.j JulJ-ie helaas niet die, op
zeker, t$ee punten verd.ienden.

Cees.
Scheveningen 81 - I,X}IS 81

vandoag moester we een beJ-angrijke wedstrijd spel-en, n.].. tegeB scheveningen. De eersteI 25 min. r.Í&ren voor I,ENS, waarin Danië] na goed tioorzetten van NouriJ kon scoren.
Daarna moesten we met lO nan veïder, r'aardoor we flink onder druk gezet werd.eD. Scheve-
ningen kreeg kans op kans, maar Menno keepte ars een beest (kl-esse Jongen! ). rn de 2ehelft kregen ve nog wat kansjes, maar Scheveningen bl-eef aandringen. Nà veel kansen werd.
het dan toch nog L-1. In de slotfase hadden \Íe nog Hat aan èie stand kunnen doen, nxaar
de scheids za,g buitenspel. ook a1 vas het "ra&r" een puntje; ve hebben weI degeLiJk karek-
ter en verklust PauM I

Goed zo, Jongens zo hoort het ook.
Vincent.

I



G. YiLd.irin. F: A. en B. Arnoldus, J. Hayen, R. SardJoepersad, Y. Yildirin.
Bets.llng kBn geschieden a.s' zaterd.ag voor tie vedstrÍJd kohtant op LENS- Heeft u vragen
of probLemen neen dan even kontakt op met Martin neuver (39L0399) in d.e avonduren.

Jos BrÍttijn de voorstopper van Dl- en Daniel KoegLer tle. linksbuiten van DL ziJn uitgeno-
digd voor een trainingsstage van d.e Haa8se ieugd onde" 12 Jaar. Dit i§ natuurluk hart-
stikke l-euk uaar echt pas een eerste stap. Juist nu zullen Jul1ie hard noeten trainen en
goed. moeten' voetba]Ie; om er bij te bliJven. Doen en veel plezier. 

I.li{er,sJes:

,*, ,r, gaat na.ar Maarheeze ven 20 t/n 22 meí, Een sterk toernooi ,"t o.t.nBt"""1olu,
E6[-th*rpton, LENS ( Frank]iJk) en B.K. Kopenhagen. Wie viL dat nou niet. We verzoekeh de
ouders àn dó eerste 'aanbetaling van 5 50,- over te maken op glro 2Ol3)2 tnv. P. vd.l Steen,
reisjes voetbal. Het tot,ate reisbedrag zal zotn § 100,- bedragen. l
LENS Dl-: spsart è1 vat langer en gaat tvee keer op uitnodiging op reis' lle verzoeken de
6Id-ers Oie het nog niet gedaan hebben om nu uinimaal de eerste f 100,- over te makin op
giro 20]-392 tnv. P, vd. Steen, reisJes voetbel. Op l naart moet dè 3de terniJn van.Í 50,-
betaald vortlen en op 1 aBril de l+de terniJn. I

LENS D2: Ju1lie reis gaa.t door, Tot nu toe reageerden B spelers positief. WlJ vuIlen dit
we1 aan. He verzoeken de ouders on'vast J 50,- over te rnaken op 6iro 201392 tnv. P] vd.
Steen, reisJes voetbal, I

L,ENS E1+82: gaan naar L,inburg stond oI> het stenciL van Theo' Ons verzoek is om z.s.m.
5 50,- over te maken op giro 201392 tnv. P. vd. Steen, ïeisJes voetbal, het totaalbealrag
zal zotn f Bo,- bedxagen. De reis is net Pinksteren (29 t/n 3a/5) ' I

IENS Fl: gaat ook near liBburg. Gespa,ard vordt via een noeder ' Pinksteren (zg t/n 3t/5)
is 'gereserveertl voor julIie. 

i
Kontant betalen op LENS kau natuurlíik altiid. 

I

ln de l-appenuand

Win Bl,om, Ieider van 32, trainer van 42 en B2 ea de stimuLator ven
op LENS is helaas voorlopig uitgeschakeJ-d. Ztn naderende afkeu]'ing
Ín de WAo terechtkomen kan hiJ psychisch moeiliJk venÍerken. I{u1p
Wiur en dat heeft z'n tijtt nodig, Iíim heel veel sterkteien ve zulle
tiJd op LENS.

Trainersbi eenkonsten

I

het 4 tegen l+ vbetbal-
voor zrn verk en het --

is daarbiJ nodig voor
n Je missen de komende

I

I

I

GepLend staan: 
l

ook in februari gaan ve gevoon door met de trainersbij eenkomsten.

-naandag I februari het overJ-eg met M. Bog, P. Bos, G, Stee ÍÍjk, F, Grens en P. vd. Steen.
-naendsg 15 februari bet overl-eg net. A. v. BlitterswÍjk, tr'. v. GÍIs, ï'. Grens, H.
0. Babao II. ter ],índen, C. vd. Bosch, Ch. Blom'en J. Groos.

k'e vergadereD op I,ENS 2L.00 t/n I 22,00 uur.

Ruyters,

KEEP ERSPROMOTIOil

0p 2 Eaart a.s, uord.t er op de accomodatíe van de SV DSo een r'nAI{S HoEK .KEEPERSPnoMoTIE-
DAG georganiseerd. De dag zal bestaan uit tvee veld.trainingen, een keepersdenonstiat ie en
infonnatie over het Jreepen. I
Tevens zal er een keepersvedstrij d ziJn in e]1e leefbiJ dscategorieen vearuit de titel beste
keeper van s,fdeling Den Hasg zal kriJgen, A1le keepers en -sters vanaf'B Jear ziJn welkoE
evenals ( keeper- )trainers en J eugèbeaeleiders . ook voor Jul,l-ie een Ídea1e mogelijkheid
on kennis te naken Eet de nogeliJkheden op het gebied van de keeperstraining.

I{eagse J eugd6'el-ekties

i



Il{I :i' ., '..
| 'i- '''''2) Moet. Je pas ne.9.00 uur verzameLen darl is àe Tv JuLrie hulpmidder. r"l au" niet naar

LEI'IS àaar stem af :op L,okatext bIz. 602, Dàar kunien u"o ,"it"I Uooascna3pen staan t,v.:a) de afdellng Den Hàeg is afgetreurd, De vedstrijden var A2 t/nT6,z\Jn, ar, ,"ie"k"o;a. 
' : -

Het schaduwprograr Da treed nu in werking (zie kopy hieronder).. 'r ''
b) d'e afdeling Den Haag heeft d.e volgende vedstriJdèn efgekeural met d.aerné een opson6Lng

ven verenigingen. Dit betekent dat er iícidenteeL rerlstrÍJden ziJn afgekeurd. Voor dà
wedstriJd. van LENS C2 - nEMo Cl kijk Je d.an,bij IENS C2, Staat L,ENS C2 erop d.an is deze
wedstriJd afgekeurd. voor de wedstriJd. BAs Ö1 - IENS c3 kiJk je dan biJ m-s ct. staat
BA§ C1 erop tlan is ook deze vedstrijd afgeheurd., De thuisspeLende vereniging vordt in-
ners.verueld. Bij incid.entele afkeuring mogen de spelers van DI t/m F6 naar LENS bel--
fen (366f3f1+) vant zij vord.en dan niet vermeld, Bij incidentele afkeuring wel naar
LENS konen op de normale verzaneLtiJd. De leid.ers gaan d&n ergens met Jull-ie trainen.
Neem altiJd n€.ast Je nornaLe LENStenue ook voetbalschoenen, sportschoenen, een trei-
ningspak en d.ouchespullen meej +

Schad.uupr ogramla

Bij algehele afkeuring van het konpetitieprograuma lrerken ve onderstaand aLternatief
Prograruna af: 

samenkomst L,ENS
13. 30
1l+. 3O

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur

10.
9.

10.
r0,
L2.
9.
9.

11" .
t?

30
3o
3o
00
00

00
00
00
00
00

LENS 41 en A2 trainen
Tonegido 81 - LENS B1
IJENS B2 trainen
LENS C1 trainen
LENS C2 en C3 trainen
Tonegido D1 - IENS DI
Tonegido D2 - LENS D2
LENS D3 en Dlr trainen

12.30
13. 00
10. 30
9.30

10. 30
I .l+,

10.1+5

9.L5
9 .00

11.00
13 .00
9.00

10 .00

uur
uur (auto )
uur
uur
uur
uur ( auto )
uur (auto )
uur
uur
uur
uur
uur
uur

9
f0

LENS E1
IENS E3
LENS E)l
tÈNS Fl
LENS .T'

en E2 trainen
en E5 traÍnen
en $b trralnen
t/m I'4 trainen
en F6 trainen

- De meeste 6peLers hoeven eigenliJk nog geen eens naar LENS te bel,len of naar Lokatext tekijken. De tÍJden van het schaduvprogranuna komen veeLa] overeen met de verzameltÍJden van
het wedstrii dprogrsrdna. Neen vel een eigen shirt Ëèlöor als er getlaÍnd Hordt. Trainen- kunnen ve doen ergens op een grasvel-d, op het strand,t in d.e zaal of op de verharde veldJes
van Nlriek Sport. De leiders /trainers besl-issen alit. Neem a1tiJd_ sportiLeding, trainingslak,
voetbalschoenen , sportschoeneD en natuurLÍjk tlouchespuLlen (verplicht) nee. BiJ red.eliJi
veer Saan de tr'-klassers tleze keer op verzoek near het strand. Vervoer is alan echt nood-
zakeJ-ijk.

Extra trainins A- eD B-k lassers
0p v4ÍJdagavond 5 februarí is er vool d.e spelers van de A- en B-selektie al-snede voor de
spelers Yan A2 en B2 een extra training, Jul1ie nogen alfeen bij tvÍl fel-aehtic weer-''ranef16,00uur(nieteerder)naarLHrISbe].fen(36613r@r
niet. De tÍJ den:

A-selektie : 18.00 - 19.00 uur
B-seLektie : 1?.00 - 18.00 uur
A2 + 82 : 18.00 - 19,00 uur

KontrÍbutie-echterstand
ondanks een persoonlÍike brief en ondeÍrks een viertal vermeklingen Ín de l,ENsrevue hebben
een aantal oucleïs van onze Jeugdled.en nog steed.s geen kontributie betaafrl over dit sei-
zoen. Ook Ís er op g,'en enkele Eanief kontakt rnet ons opgenonen. Er rest ons niets and.ers
dan de onderstaande met Íngang va-n heden niet meer te laten traÍnen en te voetbaLlen tot-
de.t aI ale kontributie over dit aeizoen betaafal is. Wij betreuren dit ten zeerste maar
vÍnd.eq-det ve genoeg Bevaarschuvd' hebben. Het ga.at om:
A: s. Merenqia, ll' Pierau. B; M. de Groot, D. lleissenberg. c: A, Hagedoorri, F, èi Masoudi,
R. de Roode, N. ?oktamÍsoglu. D: M, ftnecÍ. E: Z, ElbouJamai, E. Ineài, R. pocornie,
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VAN HET JEUGDFRONT atgemeen tontanperslon:
Paul v.d. Steen, Choplnstraat 103,255í SV Den Haag tel.397.O.l.S4

BiJ geeh gehoon Amold v.d. Donc( tel 397 .65.32

Wed.stri.l dDroara^ma, A-B-C-D-E en F J euRd.

Afbellen vooi onderetaanate wedstrijden all-een biJ pauf'
zo snel nogeliJk doch uiterLiJk tle dag voor de I'ed.stiiJ
gehoor beJ.J.en naar Arnold. vd., Donck íJ,976!32) . In uiter
bel]en naar LENS (366]-3j.lr ) li; :.enaaa ven tle Jeugdkonni

'd'steen ( 3970151+ )
voor 19.00 uur. 3iJ geentt

ste nooal nog o! ale dag zelf
§Ef,E.

El,ftaI datun aanvang tegenstantter uit/thuis terrein/veld s6.8.k.l,ens
A1
A2
31
32
c]

C3

6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
6 felr
6 febr
6 febr
I febr
6 febr
6 febr
6 rebr
6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
7 febr
6 febr
6 febr

Dt
D2
D3
Dh
x1
E2
trr2

.Ei4

E5
x6
F1
t2
r'3
T'

12,

11.
I5
r6

1\.30
1\. 3o
12. 30
11. 30
10. 30

Voorschoten
Laalwartier
QuÍck Síeps
B5g'68 82
Vredeobl]lrch
REMO CI
NAS C1

Quick Steps

41 thuis
A2 thuis
81 tbuis

uit
C1 thuis

thui.s
.'uit

C3 (v-r )tnuts

v1
it)

vI
Benthuizen

v1
Itz

Albardastraat

Hoogenhoucklaan
Sa.Y. lohEanLaan
Afbartlastraet
MeLis Stokelaan

Y2
v2

Y2
v2
\Í2

v.fuyLlsp.park/ Zt meer
v. TuyLIsp.park/Z rneer

ALbardastraat
Zui d.erpa"k
NiJkerklaar
, \t2

Groenéwi3 ate/pr acker

13 -30
13.1r5
r-1. 30
i0 . oo (auto
9.30

10 ,30
.30(auto
.30
.l+5 ( auto )
.30(auto )
,30( auto )

. \5 ( auto )

. ll5 (auto,)

.00 ( auto )

.00 (auto )
12.00( auto )
9.t5 l

10.00(auto )

11. 00
l-\ .30
19 .00
10 .00
l_0 .30
9. 30

r_0.00
9. 30

I{VV DL uit
Quick D2 uit
XAS DL uit
Groen l.iitrr8 D2 ult
Vitesse DelfE EI thuis
DSO E3 thuis
VCS E3 tbuis
HBS E5 thuis
Loosdxinen E2 thuis
Laakkvertier E[ thuis
DSo f1 uit
DSO 12 (vr) uÍt
nÀS 11 uit
WP. tr'I uit
Quick Steps fl (vr)uit
BSCT68 I'3 (vr ) thuis
O1iveo tr'h uit

13
-t(J

B

9
9
9
9
9

11
13
11
13

B

B

9
o

9.
11,
_l?

11.
13.
10.

1q

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

30
30
30
30
30
00

l+i

t,

10 ,00
10,00
10, 00

BIJ ZOMXREEDEN I

- aanvezig J eugdkooniesie I J. lronk, tr,. Schuurman en p. vd.. Stèen
- Lees ond.erEtaande kopy goed door.
- opstel-lingen els bekend met uitzondering van:

Bitnel en À. Coban
M. èe Groot eb S. SitneL (zie 42)
S, Gopie en L. Peek met D. Tieze (ook C3)
M. Kipp
P. Bodaan eu E. Saygi (zie D3)
Saygi , r
M. leidekker eÈ met J. v, Loon
N. ÀÍuns
Z . f,l-bouJ a^uat
D, Nagtegael
Iledd.ouch
de Bralender;

P,s. een oantaL spelers nogen pas ïeer voetbellen/treiDen a16 ze de kontributie hebben be-taa1d. Zie kopy verderop ln d.eze LENSrevue. I

I

I

I

staande regels:
1311+ ) of het

J

l

l
t

I

Afeekeurd of niet? ?

LENS A2:
I,ENS 92:
],ENS C2 :

. LENS D1:
LENS D2:
I,EIIS D3 :
LENS Dl+:
LEIIS E3:
LENS E\:
I,ENS E5 :
IENS F5:
fXNS I'6:

net S.
zobd.er
zohder
zonder
zondèr
uet E.
zondeï
zonder
zond.er
zonder
met S.
I0et A.

BiJ t,,iJferachtige veersom.tand.Ígheden gelden voor de Jeugdsperers de onder
1) Moet je voor 9,00 uur verzerelen d.an.uag Je altiJd naar I,ENS belLen (366

voetbaLLen doorgaat of niet.



Rest niJ nog wir-fen v/d Linde te bed.anken-voor het vlaggen, l{ir,r-em klasse.

Jan Heins.
De stand.:we-- r\-ez
Vel-o .14-19
Celeritas 13-17
IENS 3 13-l-6
Full-Speed' 14-l-6
Groen-Witr58 13-15

Lcrngs de =S>orE@n \./crn de Zt\A

Uitslegen van het afceLopen veek( end

RKAW
8,0. c .
Dui.ndorp SY
I,laaldwÍ j k
IfiJkduin

1ll-12
1l+-10
1l+- 9
+7- I
12- C

IENS 1 - SchÍpluiden 1
IENS 2 - GrIíIMC 2

1-1
h-1

LENS L - Nat. Nederlanden l

lcrclcler

3-3

Zate o I e oruara
I .30 uur RiJsvijk 1 tENS

LENS ao62/ot?
1021 00

12.00 uur Marine 2

VIoen sdag 10 februari
19.30 uur LENS t vr.
Zaterdag 13 februari
1l+ .30 uur LENS 1 1020/001+

LO67/ O].,zU. l+5 uur IENS 2
-DHL1
-sEv5

I]GGING TEHREINSN:

W. NB e scheidsïechter
A.P. Heeroskerk
B. Ilartnack

D. Rosenboon

,4. Visser
. Moerenhout

veldI
2

-TACL

J.J
lï. J

RiJ svij k
-Marine

- Sportp8rk; PrÍnses lrene, Schaapveg, BijsviJk, t
- 0ude Waaldorperweg, Nieuve Alexand.erkazèrne , iel

ef: 39h0912
| 32\\213.

OP§TELL INGEN : ïord.en door de trainer vastgesteld..
- Eveptueel afnelden:biJ John Boerema, telt 397.f273.

ZRRL

VOEIBRL

insdae 0

.Vri 0 -o2
19. 5 uur oDB 3 LENS 2

k-Lasse zaa]-,
x18 Loosd.uinen

scheidsrechter
n.n.

D 9-02 I kLosse zaal scheidsrechter19.00 uur Langezaal 1
20.30 uur nAVA 3
21,1! uur RAVA l+

- LENS-1
- T,ENS 2
: LENS 3

3A
,B1B
828

Houtrust 2
Houtrust 1
Houtrust I

A. Wagener
J. Vermeer
P.A,M. Bothnan

A.M,A. MooiJEan

B. vd. Logt
i. Vermeer,

Maan 1 -02
5 uur Royal Boys 1 - IENS 1

-02-
19. , uur LEI,IS 3

3A Linaeusstr.
Vri

20.30 uur LENS 2
- Semp. ALtius l+

- Semp. Aft j.us 2
De Schilp
De Schilp

R2B
R1B

LoosduÍnen
Houtrust
Linaeusstraat
De Schilp

LiAsina sporthaffen:
- Gr, v, Prinsterenlaan f6
- Houtrustweg 108
- P. v, TroostviJkstrmt 93Ar Schaapweg 2-U, Aij sHijk.

Aanvoerd.ers: S.V.P. uitsLagen doorgeven aan Ben osse, tel: 3A983r3.

)
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De. vol-gend.e spelers &ogen m,i,v. het weekeaè 6-7 februari !98 vanvege contributj.eachter-
stand niet Eeer spelen totdat het hele seizoen 92/93 betaald Ís: I

V. vd, Berg, L.P. EndLich, F. v. K.nijff , X. La.rnpe, W. Mos, A. Mulder, G. MuLder, Q,R.
Noort, J.M. Peltenburg, P. Sekeris, B.M. Trift, G.T. vd. Velde, H, Vermol,en.
Contant betaLen bij LENS voor bovengenoeEd Feekentl.

Bi.j probl-emen; kontaktpersoon Ben Osse, tel: 3298353, vriJdagavond 19.00 tot 20.00 uur.

UGGING TEBREINEN:
Quick Steps - NiJkerklaan, teI: 3635050
Alphense Boy§ - Sportpark de Bij.Len, Alphen a/d Bijn, te1: OIT?O-9277\
velo - Noord.veg 26, Wateringen, te]-: 01?\2-927'19
croen Wit .- Escamp 1, teL: 329151+2
Marathon - Oostersportpark Wassenaarseveg, Waaldorperlaan Wassenaar, te1: 3à

H, H. '.1,e id.ers c.q. aanvoerders:
S.V.P. doelpun

BKAVV . LENS 3

tennakers op achterks.nt vealstriJ dforuulier vermelden !MM

Ns. 2 teleurstelfentte en onnod.ige nederlagen tegen VUC en Groen-!íit'!B moest er tegen het
geroutineerd.e RKAW word.en eangetreclen. Orodat de thuisvedstrijd tegen RKAW Ín een'Eoei-
zaam geliJkspel was geëind.igd àn ve nu dus uit uoesten, net zo als de hiervoren geiroemd.e
2 vedstrijden, had. ondergetekende er toch een beetJe een hard hoofd in. I .

Doordet ons derde er met tr,ree nieuue spefers, Johan en Phi.Lip, rrerd uÍtgebreid, waren er
Daar liefst 1l+ spelers uÍtgènotligd. De door miJ van te voren genaakte zorgen, r'ie ik moest
med-edel,en dat hij vend.aag een vrije dag had, bleek achteraf niet nodig, hoe triestl da,t ook
is. Eén van onze Nieuw-Zeelandse vriend.en, PhiLip, vas ziek en naar liefst 3 spele'rs trva-
nen niet opdagen, UiteindeJ.ijk to6en viJ toch met el-f speLers richting Kastelenrin'g te
leidschendan. 0p een koud, kaal en open vel-d begonnen rÍiJ aan qe wedstrijat net 7 qitgesla-
pen en ll onvermoeide speLers. I
V&naf het begon van deze wealstrijd liet LENS 3 zien dat bet ríe} degel-ijk kan voetballen,
Toon en Ito, als duo gepostegrd in het centru.n ven de verd.ed.iding noesten aan het lbegon
even aan el-kaar wennen, naar sldus bleek het tussen hen goeal te kloppen. Johan onze andere
Nieu!Í-Zeelandse vriend., bleek een enorme irzet, werklust en conditie te tonen. Enkele
jongens Yar L,ENS 3 schrokken hiervan, uat een keraktey toonale Johan aan ons. Ed Lrinpe aan
de rechterkant toonale aan dat het steed.s beter gaat. ]

Direkt al- vanaf het begi.n verden er k&nsen gecreérd. Michel Koning, die een perfecte (en -
een Juist gedoceerde) wedstrÍjd speeId.e, vas een paar keer dicht biJ een doelpunt I
Na een 2> binuten spelen maakte Marcel Apontoveil een even miracul-eus als fraai doelpunt.
Het Ís nog steeds nièt bekend bet welk l-icbaamsdeel hiJ seoorde, maar tle bal- 6íngr er we1
in en LENS stond Det 1-0 voor. -.- I .i
En Ja hoor wat dit seizoen al zo veak plaats vond gebeurde thans ffeeï. Blnnen 2 ninuten
\Ía6 het 1-1 lra.t teveus de ruststand Ías. In de 2e heLft ging Johan in de spits 

"otdu 
n.u,

.aIIe ball-en rrkijkend.e Patrick vèrhuisde naar het middenveld, Na ongeyeer een kvaitier
spelen ging ale lÍerkeLijk onvernoeid.e Johan op recht goed door tot aan de achterlÍjn. Zijn
voorzet vas op maet en de echt opvallende Marcel Apontowej.t koptà de bal freaÍ dobh vat
zachtjes in, Volgens Apo verdween de bal over ale niet aanvezige Lijn, doch hij wai tle
enige die juichte. Michel Koning Daakte aan aLle tveÍfe1s een eind en gaf de b&l- de Laat-
ste, lrederom voLgens Apo overbod.ige, tik. 2-l- voor IiENS, 

IDat heerliJke en trotse gevoel d.uurale, U readt het al, uederom een minuutJe of t!Íee. Een
beetje doune en door iedereen geziene overtreding in d.e 16, deed. de bal door de s'óheids
op de stip belanden. Gel-ukkig rrerd ale strafschop slecht genomen en de baI belendde op de
paal-d. Uet Laatste hal-f uur !Ías neer'dan spannend.. BKAW gooide er nog een schepJe boven-
op eD onze verdediging kwalo onder zware d.ruk. Jíet werd nog erger. Na een misschien vel
te begriJpen n0aar zeker niet te toLereren opmerking naar de scheld.s nochten ue d.e las.tste
20 minuten met 10 rnen verèer. - 

I

IENS stroopte de mouven op en ond.er aanvoerÍng van de ui.stekentle Theo Massa en Ito Bqrna-
dina hie]-d onze verdediging kna! stand.. De ultvau.en van LrENS bLeyen gevaeyliJk doch de
stand bLeek 2-1 voor, IENS. 41 tnet a1 2 punten in de knip na een tneer spannende dan 6oede
wedstriJd. A.s. doncleratag, vana,voBd dus, verría.cbt Ík ied.ere speler van IENS 3 op.cle trai-
ning. Na de tïaining is er voor I,ENS 3 een blJeenkonst dus iedereen kor.en. I

I
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Na rust ve.s het voor alsnog niet te merken alat ODB, maar net 10 nan speelde. 0p r,,ilBkracht'
en net l-&nge ballen kvam onze tegenstander steeds meer opzetten
De verdedí8ing ha,d. zrn henden vol, Toch varen de beste kansen via goed uÍtgespeelde uitval-
fen voor LENS. Yia ind.ivièue1e acties van Ricardo, Niels en Marco kwa,:nen ,lÀ lèe, op keerin kansri Jke..positie . 10 Minuten voor tijtt werd de wedstrijd besList. Na eerst nog door
het oog Yan de naald gekropen te ziJn (misluhte buitenspelval-, nienand op de baI) ku8[rer een vloeÍende a,anYal over rechts. Een 1-2 tussen 3Ti.an en Mels, een strakke voorzet
en fraai doelpuÀt van Peter. Na 2 onnodige waarschuwingen en veel- buitenspel situaties
maekten Sasha en Marco er in de slotfase nog ,-1 van. i

11 let ?1 g'een saaie wedstriJd, d.ie net verzorgd voetbaL een verdiende overuinning voor
LENS opleverde. Het period.ekanpioens chap is binnen en 1k heb er àlle vert,rciuven Ín dàt
spelers en begeLeitting zuI]en strijden voor de hoofdprÍ,js.

i "' 
t--"- 

*"o Ho.rn"g"i. 
- 

.

S€Ntoll€N zondog(B
UÍtslasen van het efselop en veek( end )
I,ENS 1
IENS 2
AKAvv 6
Hessenaar 3

-ODB1
- XKAYV 2
- LENS 3
- LENS l+

-DWo'
- vuc 10
- ADS KR, à

- LENS B

c-1
il+
L-2
2-L
'6-z
7-7
2-O
a -È,

LXNS ]-
Dui.noord 2

- Duinoord I
_ IENS 2

st
1l+-

IENS 5
LXNS 6
LENS 7
GDS 5

Zonda februari
l .00

I{. NR oule scheidsrechter vel-d

3

11.00
lt- . 00
13. 00
J1. 00
12 .00
lo.oo

-r3.oo

- LENS 1
- LENS 2
-.TENS 3

- RKDEO I+

- oIiveo 'í
- LXNS 6
- TENS 7
- Marathon !

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uura

Quick Steps 1
Alphense Boys 2
VeJ-O t)
],ENS 4
LENS 

'Groen WÍt'58 6
Marathori 3
LENS B

punt Seko 7 februari: Ben Osse.

A. van Zuidam
J. tr'. de Hoog
F.J.M. Ilar1and

n.n.
P.W, Mil-lenaar

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

T. Verbeek

Mol"lenan
Steenbergen
Uiterdijk

g. J. Pronk, tel: 3522].A6
g. N. Hafdi , tef : 3l+7871+6 .

to29/53?
togr/627
3080/55\
3ttt/56t+
3133/168
3232/622
3325 /6\9
3337 /6Bt

to30/532
tog9/62a
3080/5 51+

313\/i6B
323l./6?2
T25/6+9
3336/68L

2/3

Aanspt'eek

DÍnsdag 9 februari
f9.30 uur IENS 3

Zondae 1l+ februari,
fl+.00 uur
11.00 uur
1l-.00 uÉr

- Laakkwartier 3 vr

J.W
A.M
A.J

10.00
13.00
]1. 00
13 .00

uur
uur
uur
uur

LENS 1
IENS 2
LENS 3
TENS L
BI(DEO 6
LEIVS 6
IEI{S ?
IENS B

RKSWI 1
RVC 2
Celeritas 3
vrij
IXNS 

'I,lestlantlia 1l
Tonegid.o 13
I{vs l+

n.n.
n.n.
n.r.
n.n.

1
1
2

3
3
2

OPSTELLINGEN: aIs vorÍge week.

Afschrl.ï1ren:
LE"IIS 3
IENS \
IENE
I,ENS

LENS

5
6
I

B

Jan HeÍns
Fred v, KniJ ff
Wil Heijnen
Gerard. DuivesteÍjn
René Keus
L. Sarkia

tel- :

tel:
tel-:
tel :

tel:

3673673
3897lí6
3l+61088
01891-1?91.13
360151+1, b.s,
3988797,5.u.



U heeft waarschijnl-ijk aI, van enige afstand, gezien hoe fraai d.e keuken eruit ziet
Nog 25 leden heb ik nodig on "De CLub van 100r' rond te krÍJgen. IIet zal- niet
maar aLs u re een beetJe a§sisteert, red. 1k. het nog in vier maanden, Als ik
ïaden bl-iJ ft a1s de spelers Van ons eerste el-fteI moet liet.eigenLiJk kunnen.

Eeeïa}len,
net zo vastte-

fk zie u sllen op het veld van Quick Steps!

Ur sBonsor-contactman
I John v/d. Lubbe.

€vonom@nlon Hommi 5S io
Kontaktpersoon: René v.d. Steen, tel€foon: 345.54.A4

=Let op = Let op = tet oI 
= 

l,et o! = L,et 9p = Let oP L,et op Let op L,et op

0p woensdag 5 nei houden wÍJ onze traditionéIe sports
tuur - barteque enz. enz.
ouders: Hou Je vast, uordt u gevraagd oE mee te helpe
deze dag t )r0 medeverkers nodig, Mee nieuvs vol-gt,

pe1].etjesdag tnet het rad avon-

Í1. ZeE , niet direct ned't :,1vë:,r{e}ben

i', .l
Zwemnen D-kLessers zaterdag 2T februari
yertrek van L,ENS 13.00 uur naar het zïembad d.e Soetselaer, daar zvemnen re tot 16.00 uur
dan terug naar LXNS vaar een echt gezellig etentJe voorbereid. is tloor een aantal màeders,
Tot nu toe hebben ve twee spontane aanmeld.ingen gekregen van D moeders on te helpeir biJ
dit naniddag gebeuren op trENS. 2 ltÍoeilers kunnen we- zeker nog gebruiken aarzef niet neldt
u sponts.en.

C-k.Ias sers :

I{iJ zijn echt druk on voor jullie het schaatsnid.d.agJe + etentJe te laten doorgaan,
holen echt Ju1"Iie Íneer te kunDen vertel,fen volgende veek vla de LENS-reyue !

We

De "splontt op de tribune vas tleze keer fheo HoefnageJ-. Ítreo, een LrENS-Ild in hart'en nie-
ren en op dil moment zeer aktief in het Jeugdgebeuïen als leitler en trainer van dé E-seLek-
tie, IÍij zag, schreef en gaf de punten i Theo bedenkt voor Jouw bijdraEe.

De reclactie.
LEXS - ODB

veLe lENSers zagen een overwinni
makkel,iJk gewonnen en er vieL va
Toch verl-iep aI]es niet zo soepe
met aI snel een vriJe trap van R

bleef met uitlra]len e"g gevaarliJk.
De eerste vaarschuwing krrau na ? r:inuten. Een corner en een hard.e knal net o.,,"r. lr" 

""nku&rtier een goede aanval over 1inks, Srian verd verrast en de spÍts scoort hard. èn on-
houdbaar. Kort d.s,arop een fraaie aanva]. oyer rechts, een voorzet van },Íarco en f'red kopt
snoeÍhard in (f-f), Er gebeurde veeL die eerste helf!. Kansen aan beiden kenten. ilenk
red.t na een goede ODB actie over rechts. I"laurice rondt na. knappe bewegingen zwak àf, Na
35 minuten moet oDB net 10 ms.n verder, {
Xen onbesuiste schop op Maurice en even leter een onnod.ige handsbal traren er de oorzak van.
In d.e períod.e d.aarna had ODB het noeiJ-ijk. Veel overtredingen en veel praten waren het
resulstaat. 5 Mínuten voor rugt: een prina actie van Xicaïdo en een schitterend doeLpunt

€ + ) [rof@'@

ng veI zltten, LENS had de uitwedstriJtl te6en oDB.vrij 6e-
nd.aag een periodekaupÍoenschap te vertlienen, 

I

1 a.l-s de uitsl-eg doet ve ioeden. LENS begon enthousiast
ica.rdo net naast. AI vas I,ENS wat meer Ín de aanvàI, oDB'

van Peter. LENS foo toch ltret een tevreden gevoel- ga,en rusten.

1

I
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GEZELIICIIEIDSTETM

Aan het begÍ4 van het lopende seizoen neltide zich een groep spelers bij IENS aan. Ze vonn-
d.en gezamenlijk een team en Hil-tlen geuoon en gezellig biJ LEI{S een potje voetballen.
Bestuur en voordvoerders v&n het team varen het snel eens en siadsdien gaat dit recïeatie-
tean a1s IENS Senioren B door het voetballeven. i
Het is een echt doe-het-ze1f-team. Ze heÈben hun eigen scheidsrechter, een grensrechter,
een leider èn verzorgen hun eigen kleding en'nateriaal-, In het vel-d valt yoo"aI op, dat
dit team er zo perfect "!ENS'I uitzlet, Behalve nisschÍen het eeïste, is er 6een eIftaI
dat er zo plcobelIo biJ loopt. Voor en vooral na de wedstrijd (ongeacht het resultaat )
straalt het voetbalplezj-er van tlit elftel ef.
De vaste bezoekers van ons klubgetrouv keken aenvankelijk vat op van d.eze groep vreemtle-
lingen ín "onsI Jerusalem, die er keDnelijk van houdt om na de ved.striJd buiteigewoon lang
na te zitt,en genieten. Maar binnen een peer vekeh was tlat over. We ziJn aardig aan elkaar
gevend geraakt; we veten niet beter, of ze horen bij ons. En ziJ? 7.íi zeggen zich steeds
meer thuis te voelen.
Hr:n aanvoerd.er is doortleweeks econoom, naar op zondag laat hij zich - net als wij - leÍalen
door de loop der dingen: Dat Ea&t zo:
"Zu}l-en ve er d.an nog maar eentJe.....?'l
"Ach, die ene kan er ook nog ve] biJ!"
I'Een flesje of een tapje?r' ,
ttDoe mij naar een tapJe.r'

::i:l,;:i r,ï';.1à',FÍ"lt,x"iiiï",".,,"rberger?,, 
,,rrHet nooiste vond ik, dat ie het ateed voor de dugout van de tegenpertiJ.

'rJa, lachen, hè, "
"Nu ;e het zegt, veet je vat ne ook opviel?"ttNou.....eh?"
"fk zag Ms.arten Rog uet een hele brede griJns."
"Zo , tlan ie dat?rr
"fk zog het toch ! 

rr

'rEn ik heb nog uat ontdekt.rl
:'Zal l,och ni-et, . .'l
"Ik hoorde onze jongens na afloop zingen Ín de kl-eed.kamer.'lI'Ja, dat is het uooiste vat er is, als Je na affoop kunt, zingen j.n de kleedkamer. AlLeen,
ik zing altijd ervoor.rr
"oh. . . ?"
'rZeg, lk moet zo fangzamerhand eens gaan.tt
rrDoe niet zo rot ongezellig,tl
rrNou goed, zul,len ve er tlan nog ma.ar eentJe?tl
"Ach, di.e ene kan er ook nog vel bij.'r
(Werd nog vrÍj lang vervolgd),
GiJs Langsdelijn,

. L,EI{S 2 speelde rs ochtentis E1 een sensationele partÍJ voetbal die uit-
eÍndelijk rnet 6-l+ van RKAW 2 werd gewonnen.
LENS 1 behaald.e de tveede period.e-titeI maar had deer noeite met ODB
dan de uitsLag van l-1 doet vernoeden. De 'rclub van 100rr schreef Iid.
no. 7, in n.1. de heer A.J. Hoefnagel sr. Een gedenkwaard.ige dag d.us !

Zond.ag a.s. staat er een potJe op het vuur voor ons bij Quick Steps,
Afs Je achtereenvoLgens VUC en Vredenbuxch verslaat, ga Je d.at l'rinnen
leuk vinalen. LENS 1 is d.e gevaarschuvd.e ploeg.

De bijeenkomst met de kleine sponsors vas plezierig en gaf ons red.enen on zorn uurtJe te
herhaLen, Tevens kond.en Kees van d.er Wilk en onAergetekentle enige Ínfoma.tiè verstrekken.
De belangriJkste wensen ziJn: kunstgras op de trainingstrook, een opknapteuTt of vervan-
ging van d.e kleetlkaners en een betere geluid.s instalfatie .

LENS

-Een mooie zondag !



IJENS - ODB en de PERIODETITEL

De tweede perÍodetitel hebben r.re in ieder geval binnen, dus zijn lre aI zeker van
een plekkÍè in de nacompetitie.
Natuurlijk moest dat even gevierd worden. De j ongste .I,ENS -jeugd zette de spelers,trainers en begeleide rs na afloop in de bloemen en hoofdsponsor E + ,J bood hetelftal (met de dames) spontaan een etent e aan, Harry. namens Bestuur enspelersgroep hardstikke bedankt I

)

Maar jeetje, wat was het een lastige
dat IE

Ius om o.D.B. plat te kri
kandidaten weeÈ een ied

jgen. Dat hetk
moeilij k voetballen 1S tegen degxa ex, LENS had etegen O.D.B. een heus probleer0 mee.
lle begonnen sterk, hoewel je dat in de bekende nabeschouwingen niet hoort. In de
5e minuut kopte Ered Spaí uit een corner van Ricardo Tette ro keihard raak. TotstiIle verbating van supporters en spelers werd de goal afgekeurd. De hoekschop
was té krom genomen. Even Later schoot Ricardo zelf Luttel_e centimeters naast
O.D.B. gooide aIIe schroom overboord en werd

asten verknald, De de
s

rd
evaarfi
e mogel

k. Een tHeetal o
j kheid werd wel

pgelegde
benut: 0-1.

j
Ikansen werden door de s

LENS kwam snel op geti ke hooI
huurman af te ronden. Tien mi
te. Het hoofd van prof.dr. S

nuten l-ater schoot
pa was er op ti l dbÍ) lom een voorzet van Maurice Sc

nadat een speler via 2x geel kon vertre
Peter Klomp uit een goede aanval Lens op2

kke
-1 . Maar O.D,B. bleef
n en zij dus met tier)

pruttelen, zelfs
man verder

moesten ,

Ook na rust bleef O.D.B.r met het hanteren van de lange bal en met het open
zetten van de buitenspelval, hopeloos vervelend te bestrijden. De grensrechtèr
van de bezoekers deed daar nog eens een schepje bovenop, door elke tENS-aanvàI afte vlaggen. Het bleef dus angstig spannend voor de LENs-aanhang. NieLs Schuuiman
baalde daar kennel-ij k hev

ing solee
1g
rde en Peter Klomp in staat stel-de om de verlossende 3-1

van, want hij was het, die met een schitt,erende aktie
door de verdedig

orebordop het sc te krij gen Peter had overigens juist daarvoor verwoestend hard
naast g
De weds

nde LEN
was afgelopen en een zucht van ver.l-ichtÍn

S-aanhang, De bloemen konden tevoor
ggr
schi

ng door de steedsjn gehaald worden.groter
Marco Endli-ch zor
Sacha Glaudehans

gde na èange
eI eens zIehr dat LENS barst van het talent. Met een

veh van PeLer voor 4-1 . VIak voor ti jd Iiet invaller
l,Je

hoogstaande aktie schoot Sacha LENS naar een verdiende. naar geflatteerde 5-i
overwinning.

Natuurl-i jk komen er nog een aantal wedstrÍ jden, die heel moeili
uitgaan van eigen kwaLi

jk staah worden.
eÍten kan erÀIs we ohs niet gek Lateh maken en blijveniets mooÍs gebeuren.

Een klein feestje hebben we èI kunnen vieren en ik rmoet zeggen dat het me primaís beva.Lleh
LËNs ecàt àééJ ueeJ beter. .. ,..

Frans van Dij k

LENS 2 - R.K,À.V.V. 2 en het hàdereude (Íekkenfeest.......
Toen ik neE hà de tust (sorry, lk kon nÍet eerder) het ve.Ld binneh kwam, zag ikRichard v/d Hoek vanaf de 16:meterliJn haxd uithalen en scoren, Het bleek naÍnformatie bÍis rensrech ter ,fan Lamers de seIi j }«naker te zi jn. Wat er na dÍge}Íjknaker tez reh tras Is nauwelijks te beschrI jven.
Zorn spektakel zie e.nog maar,zeLden op de HoIIèndse voetbaLvelden en omst reken.Schitterende goaIs,

al- eeh heerlijk pot voetbal'"met de gekte van het komende carnaval. DeIn ieder gev
mrracuLeuze momenten, kadoot Jes en noem het al-Iemaal maar op'

idÍot.e doelpunten van o . a. \làn l.lil_Iem de Bruin
eeds die àansLuitende tref

§àcha Glaudemans en JÍmmvfer van
Spaanswaren absoluut niet van deze r,rereld. Eh dan st

R.K.A.v.V. De waènzin ten top eÍgen]Íjk.

ekopt
trijd
urorde

j

Inmiddels staat IrENS er wel even goed voor in de reserve 2e klasse, NatuurL ijkdenk Je dan aan de onnodlg v
staàt nu wel even een elftàIerspeelde punten. !4aar ja, het is niet anders. EIdat knokt tot het begraven woïdt.
Zondag a .s, de zeer Ièstlge wedstri Jd tegen AIphen se Boys. Zeker de moeÍte waard
om even Iangs te gaan. Jongens, koppie eibij en maak er Í.,éér zo'n happening van .Dit was echt genieten.....l
Lekker $rès het ook, om Jan Heins c,

gen met d
s, binnen te zien komen met

e impulsen van Nieuw Z
opg
eeL

ehevén vu
ands bl.oed.'

J.S t.Ook LENS-3 had R.K.À.V.V, versl_a
Vol,gens,fan gaàt dèt ewooD zonder 'tgelul " richting

"reserve"
goàl .
voetbal me

I

ÀanwinsleD voor de se
o
Í ektie. ook voor het

Frans vah Df ,lK

t je bij LENS , zijn.
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.A. Schaapveld., Sezo, 30-09-19?0, Fishelstraat tZ6, Z57Z BE Den ïaag

.M.4. Schoute, Sezo, 15-:03-1pJ0, Fishersttaat a26, A57Z RE Den Haag
, Ha{d.óuch, I', 01-L0-198ll, Bietveen Z1-, Ailt\ Bt Den Haag
.J. van Loon, D, 2?-11-1980, Joubertstraat 39, Z5I l XN Den Haag, teL: 3l+61.r?36.

OT!'ICIEEL;
Nieuve led.en.

Adres vi zr 1n

l+

K, Ktitu vordt Harrienbroekstraat 92, Zr3? XW Den Haag, tet: 321291+\
E. Endlich vordt Geijsterenveg 180, Z53Z fw Den Heeg.

Afvoeren aIs ]id.:
28?6 W. vd. Meer
2917 n. Jansen
3091 S. Yíl-urez
3099 r.J. Bektaz
3126 S. Sardjoe!.ersad,

Von Het BesLuur

Met blijdschap geven .Iohn en Bibi Boerema kennis van de geboor-
te van hun zoon en toekomstÍg LEI,IS-}id Tim.
Voor d.e goetle ord.e vermefd.en vij nog det John trainer is van
d.e zaterdagafd.eling,
John en Bibi namens geheel LENS van harte gefeliciteerd.

310
29]-

+.

geboorEe

Í-
. Namens heel LENS feliciteert Het Bestuur
'trainers, leiders en alle selektiespelers van
' LENS van harte met het behaleï van de

2e periodetitel.
. Klasse mensen! We zijn er bijzonder blij mee. ,

I
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JOS
BRTTTI.IN

De pupil van de rveek r,ns niet, zoals in
de vorige LENS-revue verqeld storrt Mictnel
Dij§raaf, naar Jos Eittijn. Hij staat
bel<erd als de trbiïkelhardefl voorstcpper
lq! DI, sanen ret, zijn o.ders en zusje zagitij lpe LENS dede en ltet 2e
perioaefarpioensdrap .teroverde. AIs ster-
speler kms hij Niels Sctuurman ert hoe Jos
zelf deze dag vord leest u hiersder.

on kwart' voor 1 was ik op LENS. rk verd voor€(esteld oan Maarten Rog en'TonIk ging met Ton 's GravendiJk nea.r de spelers. Maarten Bog vertel-dè aan de
ze ODB niet moesten ond.erschatten
Daerna gingen d.e spelers naan d.e kreed.kamer en ik ging ne ook verkleden. Ev
ue op het eerste veld de ïaflning-up uÍtvoeren. Ik nocht na Ce 'warming_up pa
inschieten. onr 2 uur begon de vedstriJd. Na een paar minuten vas het 0_1. .
liarverwege de 1e helft koFte r,E[s 1-1. rn de slolminuten haalde peter Klornp
kvam in de kruising, orihoudbaar voor chris tr/'areman de keeper van oDB. Ijelvehelfu, na een aktie van l{1els Schuurman schoot peter Kldmp 3-1 trinnen.
Al sneL vol-gde eï meer J+-1 !-1. Eindstand !-1.
Mijn ster-cpel-er was NIELS SCHUURMAN. Ik vond het een hele leuke niddag.
federeen bedankt en nog gefeliciteerd LENS.

Jos Brittijn.

De foto uerd netuurli.jk beschikba&r gesteld d.oor:
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I EHÀH D ÀNDERS en 'EET GEELTJBt|

fïÍee ele]<en geleden ]degen sdi het bericht rnn het ttoverlijdentt rran f*oaa Àrders.

reurard Àrders is niet meer; trtj\zij lias ïpe - kaFot en het àat en ruilde zijn/haar t

tt-EhJ1eff-e aardse Ltl{sleven in.vocrr iets rusLigers
cvqral ÍÉar voor te ÍDeten opCraven vras niet eenvcÀldig en leuk nreer: àr heÈ rrcrvelerde
r,ra§ dat ee.prige ccrrnentaar actrteraf ; nee. ïenard ÀrderJ wilde/kon niet rrEer. .

Hoe kon het toch zover kqten ? Een par recente voorbeelden uit het leven vdn Imàrd
Ardei-s'en u zult het tncpijpen : '

- Een fietserstallirg zor het eirde zijn; rnr het is er or i""r, l§,31n het verzoel< aanaIIe ËENSER.S qn gar@n een cnd stnatteqeltje te nslan zodat daanree ae staffirg kon
r,Jorden bestraat
E l(hralfl geen tegel r.rant iedereen dacht dat rsnailt fuxters heË wer zclr doen.- Bij het verzoek om uer auto niet op het temein te parkeren heben velen gedadrt :
aLs Iemard Arders het nu .d9et is er vmr nLij een plekje wij cp heÈ cctrplo<.- Eerr noodlaeet en een ludieke wervirgsaktie 

-rran 
Oe garkomnissià ]eveÈrde'niets 6p dan

alleen ccmnentaar en de rcnirg dat Iemards Arders het r,leI zqr doen.
- wie oh.ttie hel.pt de spelerc net venroer zodat ze hun uit-r,rcdstri jdert kunnen spelen ?

ErJ weinig anfuro rvant fsnand Àrders deed het toch sEeeds.

Nu felnard Àrxiers er niet neer is moeten lre het SAI{EN gaan doen; er zijn nu en voor het
korerrde seizoen vakatures genoeg; dus a1s u derkt dat u het àardug3t cm iets rÍEer te,
doen voor u+ crub, kcur.dan eens ranEs qr een rnaardagavod want dan is het Beshrur
aarnvezig en aIle kormr.issres.
ha\ *e ee1. nraatje en wie weet hebben zij voor u ve1 dat rjqpien dat bij u pasC..

ÀLs u er dan toch bent scfiroom dan niet cun laÍgs de redalctietafel te lopen want daarIigt voor u en iedereen, GNIIS en vocaÍriJ<s, eeí rrgeeltjerr klaar.

cewson een aardige aktie van de redal<tie.

tH IN IíEIiORIÀH *T

AND.ERS.I
Het bericht van het overlijden.van ons clublid IxtRI{D ÀMERS, één van
de neest aardevolle en ijverige leden van onze crub, heeft ons bedroefd.
ÀNDEAS- Iaat ee! 1eS9 plaats na, die meilijk op te vuJ-len za1 zijn;jaren larq heeft. lLÍj veeL rneer voor onze cluU öeOaan, dan normaal rnnimard kan en nag worden verwaclrt.

a§ er iets gedaan npe.st, qrcrrden of uanreen er hulp nodig was, hoe dik-wijk frcorde nen dan : rlaat mfiD À[DmS hét naar doentr.

lrroeg rÉn aan één van ons cm een bepaaLdè taak cp zich te nemen Í,,as vàakhet antuoord : I'Dat kan IEBI{D ÀÈDms bet€r dan 
-5i4. 

6g rrpuut' heeft rxItEIt)
àIiDERS mèer tijd voetr of ÍDaar heeft IEHÀlu) Àt{E8s ÍEer vetrstand vanrr.

PWf q* een bijzorder IEËÀtiD e-n diJ<v,rij1s een r+orderiernard,. raar één
kan niet aLIe.s doen en man ven,actrtte veel te veel van m,offö af,OmS.
Iielaas lru hij er niet reer is zuLLen we S A M E N nl.er zelf noeten doen:

! ! ! ÀLLEIAÀL en SÀI{EN ! I ! Het is niet arders

De RedakEie.

@

fl
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Algemeen rckretaÍlàal
W,M, KouYrenhoven
Bram FÍosstÍaal 21

2552 Cz Den l-laag
rel.:07G3912474

I/AIV DE F]EDA'<TIE

à.
weekblod von de voetbolvereniging
66ste ;aàrgang, nummer 26,
lr februari i993.

uiterste inlevertermijn kopij:;,,
moondog 20,00 uur in het klubg ;oLu*

SekretaÍlaat senloren
rondag
B,J. Osse
JaBÍsveldstraat 99
2546 CL Dèn Haag
tel.:07&3298353

S€krcterlaat rcnloren
tirlcr.lag .
J.C. Ham
Melis Slokelaan 1846
2541-GC Den Haag
tel.: 070'3679687

SekretàÍlaat JGugd
P.van dsn Sleen
Chopinstraat 103
2551 SV Den Haag
tel.i 070-3970154

Sekretàrlaat raalvoctbal
B.J. Osse
JaaÍsveldstÍaat 99
2546 CL Den Haag
lel.: 070-3298353

Sekrctarlaat Íedaktle
A.C.J. liillenburg
Hengelolaan 981
2544 GG Den Haag
lel.:070-3213285
Íax: 07È3678862

SekÍeta.laet
Toto/Iotto
G. Kempernan
Burg.KampschoeÍstr-g0
2681 AH MoÍsler
tel.:01749-'12602

Sponrgr.akcn
J. v.d. Lubbo
VlieöoomslÍaat 309
2564 JA Den Haag
t€1.: 07$3233525

Íralncrs
Selèl,rtle ,ondag
M. Rog
Nicolaas 8€etsln. 198
2273 RH VooÈurg
tel.: 070-3866322

Selcktle zatérdag
J, BoeÍema
A. Diepenbrockhoí 11

2551 KE Den Haag
1et.070.3977273

Kontrlbutle
betallng
Postbank 33671 1

Fabobank
129924225

PERIODEKÀHPIOE}Í

I E}TÀIID À}IDBRS

BN

HET GEBLTJE

Het lton niet uitblijven dat het 2e
perioaekryioensctnp er aan zat te
voor de wedstrijd peilde w"ij de
de tvee karyen.

kc[ÍEÀ en
ln

ïerrelnen en
l(lubgebouw aan de kleine bar en zei : rrII< heb geen

Hengelolaan 600 vèrstarxl rran' voetballen, dus de ik od< geen 1

tel.070-3661314 voorspelS-ing ntn vrouw zeI gE rrEar @n
pilsie drÍn)<enr' ,

Het LEN§(drp geloofde heilig in- en stord als
én man/worh, acht€r de selecÈie; rrmral de
je{ryd had een rots\rasC vertrornren il ib wirst
en het periodelorÍpioerrsclnp; éàr rea]*ie
wil-leÍl ve u niet onthouden; IIij zat gepeUig

om een snelIe reaktie van onze
kcrÉ VUC cnr de hoek kijkeh - dus
- dat zou werkelijk heel errg nooi

l
dàt hun cfub LENS zor weerhouden

De vredstrijd . was net @onnen to('rr we lrcg even
voorzitter vroegen, Zijn reactie : It Bij gelijl<spe1
zie iJ< graag dat onze jorqens de volle w5nst palcken
.zijn'r.
Het. O.D.B.-kary) r,aas gamtigd @tjmigtisch en hocptq
de titet biffren te slepen, ' I
Hoe het.a]gelotrrn rs weten we jntussen a].lsraal want :

TENSI
?E

LENS

It

PERTODEKÀ}íPIOEN
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) De bal is rond ruet rooms
a

)

tolo HtlsDE Bare[

)

UIT DE HVB

OOOE HE[x RUUt

Mocht het er nog eens van ko-
men, dan blijft het toch de

. waag of Juffermans jr. een
evenzo diepe indruk bij de vere-
nigingzal achterlaten. Piet Juf-
fermans bouwde immers bii
LENS een indrukkwekkendË
staat van dienst op. Tweemaal
voorzitter, redacteur var het
clubblad, lijnentrekker, secre-
taris, archivaris en lid van de iu.
niorencommissie. Tot, op de riag
van vandaag verleent hij hand-
en spandiensten aan de club
aan de Hengelolaan, die hij al-
tijd per Íiets bereikte. Hij È in
het bezit van alle mogelijke on-
derscheidingen, waaronder de
pauselijke'Pro Ecclesia et Pon-
tifice'. ,,Yan LENS kregen we
onlangs een schitterend DelÍïs-
blauw bord", zegt de kwieke
tachtiger. ,,Nu mogen ze er echt
mee ophouden, hoor".

Kwartje
Piet JuÍIermans is het LENS-
lid dat ongetwijfeld de meeste
contributie heelt afgedragen.
AI was dat in het begin ogen-
schijnlijk heel weinig. ,,Een
kwartje was het", IeesL hij voor.
LENS speelde toen nog bij boer
Van der Made, aan de duin-.
rand. Hij zou alle verhuizinsen
beleven- Naar de Leyweg, n-aar

. Ockenburgh, het Zriiderpark,
terug naar Ockenburgh om
rust te vinden aan de Henselo-
laan. Z'n wouw Jo, met wi-e hij
dus koÉer is getrouwd (58jaar)
dan met LENS, is het allemael
evenmin vergeten. ,,Ik gingniei
graag naar het terrein aan de
Leyweg", zegt zij. ,,Je kwam
onder de koeiepoep terug".

,,We kunnen eI ook niks aan doen',, zegt piet
Juffermans van LENS. ,,\ile blijven ademhalen,,.

LENS was in die tijd nog een
uitgesproken rooms-katholieke
vereniging. Met een geestelijk
adviseur die het bestuur terz ij-
de stond. Dat RK is er inmid-
dels af en Piet JuÍIermans kan
daar wede mee hebben. ,,De bal
is rond, niet rooms", is hij dui-'delijk. ,,In het verleden was
onze katholieke achtergrond
soms in besluiten terug te vin-
den. Maar als ik heel eerlijk
ben, de geestelijk adviseur had
niet werkelijk grote invloed".
Toch was heteen bisschoppelijk
schrijven dat Piet Juffermans
ertoe aanzette zich voor LENS
als meer dan alleen voetballer
in te sparnen. ,,Het ging over
sport en leiding geven", weeÈ
hij nog. ,,Ik voelde me er door

aangespmken. Daarbij vond en
vind ik het heel leuk met kinde.
ren om te gaan. Het geeÍI ple-
zier. Zowel in m'n beroep als
onderwijzer als bij LENS vond
ikdat terug".
Niet alleen met dejongeren om-
gaan vond hij prettig. Piet Juf.
fermar:s bouwde een reputatie
op als redacteur van de LENS-
revue en auteur van vele gele-
genheidsteksten. Hij is nielvan
plan er binnenkoÉ mee op te
houden. ,,Ik gB door tot ik 106
jaar oud ben", voorspelt hij.
,,Waarom? Omdat ik dan een
ander record breelc Ik doe al
een tijde aan genealogie en bij
ons in de familie is niemand ou-
der dan 105 geworden. Van-
daar".

Den Haag - Piet Juflermans
herinneÉ zich plots het tele-
foongesprek met één van ziin
kleinzoóns.
De elSarige wees ziin 8?-jarige
grootvader op het feit dat hij
toch wel op hoge leeltijd met
voetballen was begonnen. En
dat het zeventigjarig clublid-
maatschap van LENS, een re-
cord, dat opa onlangs kon vie-
ren dan wel heel wat was, maar
dat de jonge Juffermurs-telg
dat record aan gruzelementen
zal slaan.
Piet Juffermans vertelt daÈ hij
inderdaad 'pas' op z'n viiÍtiendà
bij WS met voetballen begon
om twee jaar later, in 1922, bij
LENS terecht te komen. Maar
devoetballende kleinzoon zal in
Hardirxveld echter over flink
wal uithoudingsven:rogen
moeten beschikken om opa te
passeren. ,,Want", zegt Piet's
wouw Jo, ,,we kunnen er ook
niks aan doen. We blljven maar
ademhalen".

Haagsche Courant d..d. 5 februari 1993.

rt*à?ttàrtta?tàà?ttàtttàrtaàt
I DENKT U AÀN DE GEZELLIGE KT.ÀVERJÀS- EN JOKERENAVONDEN
i op de vrijdagen 5 maart, 19 uaart en 2 april
à Inschrij fformulieren verkrijgbaar aan de bar lltrr|+ltliàrtQArttt?tràrrrtttia?
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Op de naamdag van deze heilig
het zonneÈje (bloenen) worden
afgelopen jaar zeer verdienst

0(M

8t. VÀIJENTIÍN

Na de overwinningsroes na het behalen van
de 2e periodetitel en het in de bloi:n-
etjes zetten van de spelers zijn we
aangeland bij "back to normalrt.

Echter met |thet i n de bloemetjes zettenrr
kunnen vre a.s. zondag nog wel even
doorgaani 14 februari is het n.I.
Valetijns-dag en dan zijn we voor een
zondag lreer eens lief voor elkaar. I

oeze, dag Ís overkornen waaj.en uit rnlerana
en wint steeds meer terrein aan popu-
Iairiteit in ons land zodat vJe het ieigenlijke gebruik meer en neer op:de
achtergrond raakt en wordt vergeten;
deze dag het vrordt danook verkeerd I

toegepast. t
l

e Valentijn is het gebruik dat rnensen in
gezet, die zich in het I

weer

elij\ hebben genaakt.

Het zal dan best weleens op LENS een bloemenzee kunnen
gaan worden. Í

Wie wij van de redaktie we1 even nog in de bloemmet,jes
willen zetten zijn natuurlijk de LENS-jeugd, die
meegedaan. hebben aan ItDe ba1 is rondrt en hun
begeleiders voor hun geweldige inzet en dat stukj e P.R.

À.s. vrijdag kunÈ u nog eenmaal genieten van hun optreden.

tel. 070-36ó

S.llfhrLrl ÍotoÍotb
G. Hempoarflon
Burg.HompÉ(}loe.sr.90
gó81 BH l,ronster
tel.: 0l 749.1tó0?

Sponlon8lrn
J. v.d. Lubbe
VlieÍbooíÍrsBoot 505
95ó4 lR Den Hoog
ol.:070.1935515

TnlnaÍs
Sél.Hlr tondrg
M. 8o9
Nl(ohos B€€tsln. 198
9973 f,H Voorburg
tel.: 070.18óó3gl

S.lddh u lr.dsg
J. Boergílo
H. Dlepenbro<Iöof I I
g55l t{€ Den Hoog
tat. O7O-39TJ273

llghlrn slrdsrhd
LU.lvl Houur€óorre.t
8íom Fíosstrool ?l
?55t Cz Deo Hoog
rel.: 070.3911474

Salsrtullrl $nlono tondrg
BJ. Osso
JoorswldstooB 99
254ó CL oen Hoog
tel.: 070.3998553

S.tntrbrt !.nhm 2alÍ&g
J.C Hom
Melb SEkeloon 184ó

9541 GC Deo Hoog
rel.: 070.3ó79ó87

SslusErbl &ugd
P-\,on deo S@eo
Croplosuqot I 03
P55l Sr' Den Hoog
rel.: 070-3970154

S*rebrhrl tr.lYoatb.l
BJ. Oss6
Joorswldsuoot 99
954ó C Den Hoog
tel.: 070.3998353

$lnE .st rDdsld.
A.CJ. MiltenbuÍg
Hengeloloon 981
9544 GG oon Hoog
tel.:070-3e13985

KonEibudebebllng
Postbonk 33ó71 I
Eobobonk
t 99994t99

Tenelnen cn
Klufuebouw
P,engelo loon ó00

qk
$ffir]
dt
x§Í

De redaktie.
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Vcrn Hel Bes[uur
-- - Mary, Rob en Marce1 Bom geven net bLiJdshcap kennis van de ge-

4..

boorte van hun zoon en broertJe Theod.orus, Iranciscus paulus
(rea).
Hob is aL Jarenlang de trouve grensrechter van LENS 1.

- IIeleen d.e Josselin de Jong en Pierre Heynen geven met bliJdschap
kennis van de geboorte ven hun zoon nicahrd, J&n Leonard
( nichard ) .

Pierre is fractieleid.er van tle P.V.D.A. iD de geneente raad van
I s-Gravenhage en trouw voetbalLer - trouwens d.e geheLe fanilie
is aktief binnen LENS.

gehocrte

N€.Eens geheel LENS van herte gefeliciteerd ! !

Quick Steps - LENS en het geveld. van Eeeuwen,

Weer lukte het ! LENS hiel-d. aan Ae l-astige klirs Ean de NiJkerkLaan stand. en haalde ale voLle
buit binnen. Enkele veken geleden ging vuc Juist tegen Quick steps tenond.er net I+-2.
IIeleneal gerust was de LENS aanhang vooraf dan ook niet.
Toch begon LE'IS uiterst voortvarend. Met tlikviJls oogstreLend. voetbal rerd. Quick Steps in
het grootste ged.eelte vBn ale eerste hel-ft van d.e nat gespeeLd. De L-3 ruststand vas dan
ook een karige afspiegeling van d.e kracht sverhouding en tte doel-riJpe kansen. De doelpuaten
varen overigens van uitzontleriJke kwaliteit. l

Fred Spa voelt zich in zijn elenent net de nieuve (vriJe) ro1 die .hem d.oor Maarten Rog is
toebedeeld. HiJ scoort er ook lustig op Ios, Yooral ziJn openingstreffer een slirme ach-
teruaar($se kopbar ras er een olu in te liJsten. Dat vas na zorn h{artier speren. Tien
Einuten later een vloeiende conbinatie op Iinks. Ricard.o Tettero 'rerrl paai in stelling
Sebracht en hii kon ziJn handelsnerk veer extia glans geven, met een vérvoestende uithaalliet hiJ tle doetnan (ex LENSeT van Loon) kansj.oos,
LENS had in d.ie fase a1 afscheid kunnen nemen van QuÍck Steps. Toch zagen d.e gastheren
kans d'ichterbiJ te konen. 'Een spaarzane uitval,en een fantastische goal zorgde voor d.e aan-
sluiting. HeeI even Eaar..,,! Weer was het Fred Spa, d.Íe net een on:aogeliJke aktie doel-trof. Nou tiat was een lekkere ruststand en nie ïeer erop, tlat ve het Dog moeiliJk zouden
kriJgen, En toch gebeurde alat ve1 !
Een absolute buitenspelgoal weral goedgekeurd en pa1 na rust waren de gastheren toch veer in
het voetbaL geloof teruggekeerd.. Onder het notto 'rpompen of verzuipen" verA LENS middels
ile bekende lange halen ond.er alrult gezet. Het spel van LENS verrl onrustig. Veel balverl-Íes
en slechte passes zorgalen ervoor dat Quick Steps met tle noed der ïanhoop gevaarliJk koD
tliJven. NatuurliJk kre8en ve daardoor veel ruinte om te counteren. En er kua.nen ook kan-
sen. De echte overtuiging vas er echter nÍet meer.
Een typische vetistriJd. tegen een degradatiekantiidaat. Het vreend.e, ,maar toch uel knusse
veId. van Quick Steps droeg ttaar zeker ook aan bij. De neeu'renkolonie maakte de sedstriJtl
voor de grote LENsaaahang nog wa.s extra spannender. Een beetJe Hitchcockachtig, Het.laat-
ste fluitsignaal kwaa clan ook a1s bevriJd.ing, Een loodzware klus was 6ek1aard. Door het
geliJke spel van VUC biJ De1fia is d.e voorsprong tot J punten opgelopen. Wie haat öat thir-
ven alromen ? De doelstellingen van trainer en spelers ziJn inEiddels drastisch biJgesteld.
Het kampioenschap.
Een eenvoud.ige rekensom. leert, dat ve aan ! punten uit de l-aatste 6 vettstriJd.en yoldoend.e
hebben on dat realiseren. Eet zou verkeliJk een prestatÍe van grote klasse zijn. Toch
noeten ve net beide benen op tle grasnat bliJven st&an. De koEende l{ed.striJd.en zíJn onge-
loofliik zlraar en de druk voralt alLengs groter. Maar dat geldt ook voor d.e concurrentie !
Met tleze insteLl-ing en d.e broodnod.ige rust noet het kunne! Lukken.
Zondag a.s. ved.erom een degrad.atÍekand id.E at . I'Ie ziJ[ gewaarschuvd.. Steun uï ploeg en kom
LENS aannoedigen, De spelers rekenen op U. Je noet biJ LENS 2ijn.,,....,!

§

Frans van DiJk,



GIÍ@ (vonamonlon Hommiss @
Kontaktpersoon: René v.d. Steen, tel€Íoon: 345.54.34

Het is voor elkear vat betreft d.e D-groep.
ZiJ gaan zateralBg 27 februari zlrerDnen. Na het voetbaf vertrekken a1.].e D-groepen oE
uur richting Boetselaer, daar zrrernmen ve tot 16.00 uur.
Hierna terug naar LENS voor een gezel].ig etentJe; na het eten een bingo net echte 1
priJzen en on 20.30 uur ïeeï naar huis.
Ouders 1et op: De D-klassers wortlen al groter, vorden d.e kinderen niet gehaalal dan
riJ aan tiet deze Jongens zelfstantlig naar huis nogen. En veer deze Heek een spontan
tie van een moed.er on te helpen met het eten; graag nog één erbiJ dan ziJn er 5 en
is genoeg ! Tot nu toe 3 spontane reakties van ouders voor vervoer naar en van het
.baal. Kom op mensen het is echt geze.Llig en Ja kan no8 rree zvan tren ook.,...
Uiteraard hopen wiJ r4e1 dat in ieder geval alle leiders mee kunnen.

Deze groep C1-C2-Ca gaan op donalerdag \ naart schaatsen van 15.30 tot t6.l+5 uur. Hi

I
13.00
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eïna
terug naar LENS voor een gezelLig
en ook on 20.30 veer naar huis,
Outlers 1et op: ook hier zoeken ríi

etentje en d.aarna een bingo net echt hele ]euke priJzen,

J , moetiers of vaders d.ie uillen helpen net fret etel na-

kunnen aÍt op8e-

ken voor ongeveer 35 jongens. Voor tle begeleid.ing va,n d.e groepen d.oen ve een beroep op
ouders net autors d.ie d.e Jongens kunnen balen en brenge, uiteraard nlag Je dan ook schaat-
sen. Verzenelen is op IENS a1leen weten wiJ aog niet hoe laat, I
Er vordt n.I. gekeken of Ju[ie voor die tiJd nog vat kulnen voetbellen. 0ver 1l+ dagen
lezen Ju11ie neer.

P.s. Ouders die zich wilIen opgeven ,oor r""roJr of hetpen biJ het eten,
ven biJ Marian vd. Donck: teI: 3976532, ''

GEFEI,ICITEEB.D.

0p zatertlag 9 januari ras er een vossenJa,cht, na d.eze vossenJacht hebben de kinderen vaa

_alle E-Eroepen een ballon opgelaten met een kaart eraan, Tot onze spijt is er niet één
kaart terug gekomen op IENS. 0p voensdag 3 februari hebben viJ de prj.Jzen verloot, dit is
gebeurtl door ienantl van d.e JIJK0 ienand. van de EKO en 2 villekeurige ouders. I

_De eerste priJs een walkman is gewonnen door Dol-f Hoos El+. I

De 2e 3e en l+e priJzen; alle drie hele Eooie R.R.S. sporttassen ziJn geuonnen door Danny
Nachtegaal E5 - Raymond d.e Roode E5 - en Johan Taa1 E6. Jongens &llenaa1 vs.D harte gefeli-
citeeril en heóI veel plezier er mee. Op woensdeg 10 februari worden tle priJzen uitgèreikt,
heb Je dit genist dan kan Je d.e priJs afhalen op zsterd&g 13 februari in tle adninistratie-
kaner biJ Paul vd. Steen.

HarteliJke BroetJes Marian vd. Do

I,ENS IS VEILIG

BiJ het laatste fIuÍtsignaai ging er een zucht van verlichting tioor d.e

nck.

LENs-gelederen. A-Ls een lopend vuurtJe. verd de zalige boodschep door d.e

supporters aan el-kaar doorgel-i speld.: LENS = veilÍg ! I
Wat een heerllJk en rustig gevoel. Nu kunnen lre ae resterende 6 wèdstri,1-
tlen lekker relaxed uitspelen. Er $as slechts één optiaist, die aah de
bar biJ Quick Steps ziJn vreugde echt ale vriJe Loop liet. HiJ zong "LENS
KaEpioen. , . , . I ' , naar er vas nienanè d.ie rceezong. NatuurliJk Haren er
ook supporters van Quick Steps, ctie troost zochten in tle gedechte, dat

ongs do lun

ze nipt van een aanstaaide kampioen hadden verloren. De nuchtere ],ENSers lieten ziih ech-
ter niet verleid.en: Ach; JuUie hebben IeuI gespeeld.. Al-s die kopbal erin Tras gegaan, d.an
vas het Eooi 3-3 geweest. Net als in de thuisvedstriJ cl. ]

Prachtig om ne te maken, die valse bescheÍdenhe'id van Íinnend.e Supporters. Ond.ertussen
kwa.a d.e ui.tspraak ven het Jear van ons oualste 1id, Piet Jufferxoans. In een vat
bliceerd. intervieuv Ín tle Heagsche Courant/Het Binnenhof tteelde hiJ - gevraagd.
katholieke wortels YB.n LENS - Eee:
ttDe bal is rond., niet rooms.rr

laat gepu-
naar de



Ta1 van SeesteLiJk adviseurs zouclen zÍch in h'iin graf ondras.ien, als ze net zo sterk warengeveest a1s Piet Juffermans en d.it alus haald.en kunnen ]ezen. Slechts soelers uit zuid.-
Amerika en uit l-analen ronal het Middellandse Zèegebied maken nog loet eËns een kruisJe a1sze hebben gescoord. Voor gotldelijke cloelpunten hoef Je echter niet yertier te gaan d.an
LENS 1. Daarvan hebben ve er d.it seÍzoen aI een frink aantar mogen aanschouven.
Zo varen Pa.stoor Spa en Kard.inaal Tetteroo weer danis op dreef,
Inderdaatl, de tiJtten veranderen. Maar ale bal bliJft ,orrà. Lults is gevaarschuvd., vant zon-dag kornt RKsvm op bezoek. De Monsters hebben LENS aI eerder 

"en 
puit;" afgesnoept.

GiJ s LBngsdeliJ n.
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nen in het koor

Donderdagavond./zondagnid.daE,

Toen ik dondeldag Laat thuiskv€m van de sekeriJkse selektie-avond lras ik at
overtuigd van onze kanpioenskansen, AIs u ons eerste elftaI zondags ziet
spelen, kunt u de kvaliteit en d.e goette instelling bevonderen.
Ik baseer niJn grote verr achtingen echter ook o! de manier vaarop d.e spelers
van d.e selektie met elkaar omgaan. Vorige veek donderdag varen zo'n vijf-
entwintig nen oB de bar verzameLed, pratend, drinkend en zingend. Er Íi
d. tussen d.e spelers van het eerste, tseed.e en derd.e. Iedereen word.t opgeno_
tiat PauI de Leeul, ond.ersteunt;.

MiJ gedachten gingen terug naar de Zeventiger Uaren blJ WC. In die tiJd r,res er een soort-geliJke steE4ing. De sfeer maakte sukses en d.oet d.at nu veer, Gelukkig is zorn tiJd biJ
LENS aangebroken na vel_e magere jeren ! .
!'Ie zijn aan ons tseede vette Jaaï bezig en ve hebben er dus nog viJf tegoed.. LeuÏ idee!
Zondag J.1. zagen de vele tENSers ons eerste een voortreffelijke le hetit en een natige
2e helft speren. Quick steps ha&lale al-les uitide kast, maar LÈNS behaalde d.e punten.In de bestuurskamer van Quick Steps verd.en wiJ d.oor een uiterst gastvrij en sportief be-
stuur ontvangen. Quick steps, zo blijkt uit alIes, is net zorn oese in voetbalrand Els
IENS. A[een hebben vÍj momenteel een beter eerste e1ftal.
Tachtig led.en van de 'rC1ub van 100rt, ,Ía.ar ond.er nu ook tvee selektie-teans kiJken al $eeruÍt naar RKSVM' Een kat in het nauv uit Monster ! Een in aIle geleciingen sterk LENS. is opzoiets voorbereid..
Tot zondag !

Us sponsor-contactman
John vd. Lubbe.
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r uit - moeders rust !!tt, naar Quick Steps.
et een trmakkietr worden een 'beetj e in de trent van
pje, naar hoe onberekenbaar is Q.S. op dit noment
ig net een forroidabele eindspurt om uiÈ de handen
aderend degradatiespook.
h hielpen daar aI een beetje bij maar LENS vras ni
ldrr te volgen.

E+J-trofee schrijver van deze week was, in navolging van zijn
redaktiecollega, Cees À1ting, sinds kort LENS-Iid en elke week
enthousiast bezig met het trin elkaar fabrieken'r van de LENs-revue.

Gesteund door twee zoons voor het nodige advies vertrokken we, uit ge-
zwaaid door moeder de vrou!, met die blik in haar ogen van : rrziezo; het
mannenspul de
op papier moes
reus en Klein
Deze ploeg is
blijven van he
VUc en Vredenb
plan dit "voor

deurh
Dui
beb
tn
urc
bee

I
De

!
Ite
I
Iet van

De wedstrijd ging vooraf net een miniatuur confrontatie door de
Benjanins van beide clubs.
In een zeer sneIle en sportieve wedstrijd werd het werd een klinkende
overwinning voor de LENskanjers. (een teken aan de wand ?) I

voordat de wedstrijd begon speelde zich nog af lrat later stof bleek te
zijn voor een pittige en luiddruchtige discussie : Een stelletje wèrd er
op attent genaàkt aàt ae bar geen "sèharrelplekrr was en dit was dei
inleiding tot het vraagstuk : rrWe1 of geen sex voor de wedstrijdrt.r
Gelukkig naakte het fluitsignaal voor de aanvang van de wedstrijd een
einde aan deze interessante materie. 

I
I

De eerste helft Íras LENS superieur fiaar we werden gewaarschuwd door een
paar sneIle uitvallen van Q.S. waarbij duidelijk werd dat de
tegenstander zich nieÈ bij eeen nederlaag wenste neer te leggen.
Dat LENS zijn koppie er bij hield vrerd duidelijk bij het eerste
doelpunt, dat zo snel viel en vreend achter de keeper in het net ver-
dween dat iedereen zich erover verbaasde. (het meeste nog de maker zelf)
De wedstrijd kwan in een stroomversnelling en kort daarop $rerd het 0-2
door een trétreeprr van een schot. (volgens de kenners langs de lijri was
Q.s. rijp voor de sloop). I

Eet tegendeel werd snel r,raarheid, want net een
doelpunt werd de achterstand door Q..S. verklei
VIak voor het aflopen van de 1e helft werd de
schitterende onhaal gebracht op 1-3 í
De tweede helft was niet zo bijster interessan
moeite om de storrnaanvallen van Q.s. te keren,
tegendoelpunt $rat rneteen de einduitslag was n.1. 2-3.
A1 met aI een Pyrrhusoverwinning.

werkelijk rnagnif iek
nd tot 1 punt. 

I

rusttand, met een I

It en LENS had de grootste
wat uiÈmondde in eèn

Cees ÀIting,
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S(eIí@ S€NIOR€N zondog
UitsLagen van het a,fgelopen week( end.)
Quick Steps 1
Alphense Boys 2
Velo 6
tENS 4
LENS 5
Groen Hitr!8 6
Marathon 3
LENS 8

LENS 1
LENS 2
I,ENS 3
RIoEO L
0Liveo 7
LENS 6
LENS 7
Marathon I

2-3

J-4
3-1
3-2
J-U
'l -0
3-0

Zo th februari
1 .00

Iií . NR le scheidsrechter
1
1
2

3
3

1d

11. 00
11,00

uur
uur
uur

LENS 1
I,ENS 2
LENS 3
LENS l+

RIOEO 6

BKSVM 1

Celeritas J
vrij
LENS 5
Westlentlia L?
Tonegido 13
Í,rvs )+

to30/532
to98/62]-

,3080/ 5 5l+

'313\ /568
323:./622
T25/6t+9
sT6/6Bt

307\/568
tr8o/622
33LB/6\9
3327 /68r-

36n673
3897L76
3l+61088
01891-1?913
360111+1' b.s.
3988797, b.s.

J,W
A.M
A.J

Mollenan
Steenbergen
UiterdiJ k

A.M.A. MooijEan

. Pronk, te1: 3522106

. Haftli, te1: 3l+?871+6.

10.00
13. 00
11.00
13.00

uur
uur
uur
uur

LEN
LEN
IEN

n. n.
n.n.
n. n.
n.n.

S6
s7
cQ

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

AansDreekpunt SEKO l-l+ februari: Jan Ha.n - Ben osse.

LENS 7: 9.L5 uur verzamelen Í.v.n. bespreking.

Zondac 2L februari

10.30 uur

nog niet bekend
nog niet bekend
LENS 3
vriJ
LENS 5
Vios 7
v.v.P. 8
LENS 8

OPSTEL,LINGEN: als yorige veek.

Afschri.lven:

11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
12,00 uur

LENS 1
LENS 2
0.s.c.2
LENS l+

DVC 2
LENS 6
IENS 7
B.M.T. 6

vr

3

LEN
LEN
LEN
LEN
LXNS 7
LENS 8

tel-:
tel-:
tel-:
tel:
tel:
tel:

S3
Sl+
s5
S6

Jan Heins
Fred. v. K-niJ ff
Wi1 HeiJnen
Gerard Duivesteijn
Hené Keus
L. Barkia

A, J
g. N

Bil problenen: kontakt persoon Ben Osse, tel: 3298353, vriJdagavonal 19.00 tot 20.OO uur.

LIGGING TEFBE]NEN:
R.K.D.E,O. - Sportpark Centrum Sportps.rkveg Nootdorp, tel_: 0U31-9090.

H.H. Leid.ers c. o. aanvoerd.ers:
S.V.P. aloel-puntennakers op achterkant wedstr j,J dfornulier vermeLden !!!!!!!

ï ttlr ttl? titt tta? t+t ?titr tta?0à
I DENKT u AÀN DE GEZELLTGE Kr,ÀvER,rÀs- EN iIoKERENÀVoNDEN t
* op de vrijdagen 5 uaart, 19 maalt en 2 apriJ. t
I Inschri j f f ormulieren verkri j gbaar aan de bar i,H/Jlr t
? t I t ? t t a r t i à ? I it l: ? t i i ? t i I t I * a ? I à



Velo - LENS 3 3-l+

I,l
t

opval-Lenal fris en optiJd in de kantine
gen het sterke VEL0. ïmners Vel-o stonil op

J.1. zonttag oE 9.h5 uur was ieilereen yan het 3e
van LENS, on te verzamelen voor tle wetistriJd te
de 2e plaats met 1! punten uit 1l+ wed.strÍJden en ons 3e stonti l+e met 16 uit 13 vedstiiJ-
tlen. TiJdens d.e vealstri j dbespreking uerd op gepaste viJze Philip Schaapveld, de 2e kiwi,
a1s nieuv lid en speler van ons 3e welkon geheten. i
Al-s aanvoerder hieLd onze aanvoeraler een w&r[xe en vooral lenge velkomstspeech voor Philip.
Toen de &anvoercler klaar ïas met zrn indrukwekkende retle applaudiseerde ied.ereen, behal-
ve Philip. Later bleek dat Philip nog geen woord. Nederle.nds spreekt, laat staan begriJpt.
l!Íet een onbegrepene aanvoerd.er en tle rest ven hèt team arriveerden we op VELO. I
Na een goede lrar.ming-up begon de nedstriJd. Het 3e speelde geconcentreerd. en vas sterker
dan VELO. Er lrerd. redetiJk tot goeat gevoetbald. Philip had. vlug ziJn draai Ín een vobr
hem vreemd tean gevonden. Toch noesten onze verded.igers goed attent bliJven biJ de gevaar-
liJke counters ven VELo. F
In de 25e ninuut ging Erkin goed op rechts door. ZiJn fraai en strakke voorzet verd r'kna!
ingekopt ttoor Michel Koning. 0-l-. Zoals u nisschien aI reet zijn d.e eerste ninuteo {"n 

-

een d.oelpunt voor ons 3e altijd belangriJk. Thans gebeurde het omgekeertle. Na tvee minuten
na d.e 0-1 gaf Michel Koning een steekpasJe op Etl Lampe, Ed. haald.e verwoestend. uit vdíaf
de 16 meter. 0-2. t
Het derde.bleef goed. door voetballen. Vlak voor het rustsignaal rnocht VELO een hoekSchop
netren. Deze verd. aloor d.e Laatste man van VELo knap ingekopt. 1-2 en net deze stand. gingen
ve rusten. TiJd.ens d.e rust bl-eek voor ondergetekende d.at we de 2e helft net vertrouven
tegenoet konden zien, TiJdens het nuttigen van het kopJe thee verd. er goed positief.ge-
sproken en alat vas in de 2e helft goed te zien. I
LENS zette VELO goed. ond.er druk naar toch kïan VELO na een kï'artier op geliJke hoogte. Het
was alleen J a.IDner dat knu].lig balverl,Íes in onze vercled.iginB daaraan vooraf ging. Na de
ïissel Renee Riche1 voor d.e geblesseerde Herman B1om, kvam er een goed.e pass waar de nog
verse Renee als een speer achteraan ging. Op tiJd gaf hiJ cle ba1 aan de nee gekomen'
MÍche1 King, d.ie mooi ziJn tveede en LENS clerde doelpunt maakte. 2-3 |
Toch bleek aL dat onze tegenstand.ers, door het hoge tempo van LENS, moe \raren. Met nog zorn
viJf rinuten te spelen gooide 1ENS het tempo nog eens onhoog en 3 minuten voor tijd be-
zÍeek VELo. Uit een scrimrnage scoorde Ed Lampe ffealerom. 3-h voor LENS. Deze stand hielden
ïiJ Soeal vast. Al- uet eI een goed.e en Leuke pot voetbal n'et een zeer sportieve tegeirstan-
tler en ïeer 2 puaten in cle kuip. Philip en Johan, onze 2 ki$irs, passen goed. in het tean
én blinken uit door hun verklust ÍraarbiJ blijkt d.at ze ook een ].eu.k balletje kunnen trap-
pen. A.s. zond.ag tegen Celerites en die hebben nog lrat te goett van ons, n.1. een neher-
laag .

Jen Heins.

T U S S E N S T.À N D

B
TOPSCORERS

F. Disseldorp
r.J. KniJ ff
P. Klonp
J. vti. Stee
M. Fortman
B. B.].okpoe1
C. Spoelstra
G. MuLder
J, Dameri

JO

t5

11
11
10

9
9
B

zonda8 5
zondag l+

zond.ag 1
zaterdag l-
zalerd.ag 2
zaletdag 2
zondag,
zondag 7
zondag 3



Lcrngs cle slcorEen vcrn cle Z\A ladder
UitsLagen van het Efgelopeu week (end)
RiJsviJk 1
Marine 2

- IENS 1
- TENS 2

0-2
1-l+

iJENS2-TAC2 l+-]+

Zater 13 februari
1l+ . 30 uur LENS t
l-l- . I+ 5 uur LENS 2

Zaterd.ag 20 februari

- Di{L 1
-sEv5

1\.30 uur LENS I - Te Werye 1
11.U5 uur LENS 2 - Duinoord lr

t*àv
DENKT U

op de
Inschrititr

Uitslagen

W. NR oule scheidsrechter
r-020/00
LO6t/Otz

J. J .4. Visser
H.J. Moerenhout

veld

to17loou
L057 / OL?

A.P. Heemskerk
Hassanin Nabil

OPSTELL,INGEN 3 worden door ale trainers vastgesteld.

EtrentueeL afnel-d.etr: biJ John Boererna, tet: 3977212.
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- Exhes 1
-OSC2
- LENS 3
-OSC'

LENS 1
LENS 2
DSS 2
LENS 3

c-A
l+-?
l+-3

2-l+

Maanda 75-02
20. I uur Royal Boys 1 - IENS 1

Vrildaa L9-02-93

Klasse zeal scheitlsrechter
3A ],inaeusstraat A.M.A. MooiJman

19, b5 uur LENS 3
20.30 uur L,ENS 2

- Senp.Altius l+

- SeEp.Altius 2
R2B
n18

SchiIp
Schilp

De
De

R. vtl. Logt
J. Vermeer

A. Veenstra
Maandae 22-02-o?

20.30 uur BAS 1

Llggr.ng sporthallen

- I.,ENS 1 3A l,oosd.uinen

Loosduinen - Gr. v. Prinsterenlaan 16
Linaeusstraat - P. v. TroostviJ kstr8at 93A
De Schilp - Schaapneg 2-l+, RiJswijk.

Aanvoerd.er S.V.P. uitslagen d.oorgeven aan Ben osse, te].: 3298353.
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Julí@ vAN HET JEUGDFRONT atg
Paul v.d. Stee;, ChopÍnstraat í03, 255i' Bij geen gehoon Arn

emeen kontaktpersogn:
SV Den Haag te1.397.0i.54
old v.d. Donck, tel 397.65.32

weèstrÍJ dprogra.nma A-B-C-D-E en LJ ell8d..

AfbelJ.en voor onderstaand.e lredstrijden aIleen biJ Paul- v.d.Steen (39f0151+)
zo snel dogeliJk doch uiterliJk tie da8 voor de vedstrijd voor 19.00 uur. BiJ geen
gehoor bellen naar Arnold vd. Donck (39'16532). In uiterste nood nog op de dag zelf
be1len naar IENS (3661311+) biJ iemand van.de JeugdkotrmÍssie.

E1ftal datun aanvang teEenstander uit/ thuis terrein/veld ss.m. k. Lens

A1
lc
B1
B2
cL
c2

C3
DL
D2
D3

D\

E1
E2
F?

EI
E'
!;b
:iI

,fl+

F5
r6

13 febr
13 febr

1l+ . 30
72.30
L2.00
Ll+. 30
11. 00
11. 00
19 .00
13. 00
11 .00

9. 30
12.30
L7.\5
9.30

L'ï.1+,
10. 00
12.00
12.30
10 .00
10. 15

9. 30
9. 30

11. 30
9.30

11.30
13.30
13.30

thuis
thuis
thuis
thuis
thuis

uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis.
thuis
thuis
thuis
thuis

SVLV A1 uit zie routebeschri jving l-2.30(auto)
Naa1dt{ijk A2 ui.t lloge Boomen l-0.30(bus)
Vios 81 uit Melis Stokelaan 10.1+,
DSVP 83 thuis V3 1l+.OO
ï,yra C1 uit sp.park Dez!Íeth/De l,ier 9.30(auto)
DHC C2 uit Bras serskade/De1ft 9.1+5(auto)
Quick Steps C2(vr)thuis Yz 18.30
Monster C2 uit sp.park Polanen/Monster 11.1+5(auto)

13 febr
13 febr
L3 febr
13 febr
15 febr
13 febr
l-3 febr
l-3 febr
l-3 febr

13 febr
13 febr
13 febr

13 febr
13 febr
13 febr
13 febr

15 febr
13 febr

uLth15 febr
13 febr

13 febr
L3 febr

13 febr
l-3 febr

Velo D1
Vredenburch D2
Xsdo D1
LENS DI+

Vios D2
LENS D3
Vrealenburcb EL
SEV El
Juventas EI
DUNO E2
Laakknartier EI+

HS.Texas DHB E2
HBS T'1
Scbeveningen Fl-
GDS T'1
RAS I'2
oranJeplein F2
Tonegido I'B

s
Vred.enburchweg

KastelenrÍng/L' dan
Vredenburch,eg
Mr. Nolenslaan
J. v. Beerstïe&t

, l,IynalaeLerweg

10.00
9 .00

12.00
]-7.t5
9.00

17.15
,9.00(auto)
l-1.00 (auto )
l-l-. 30 ( auto )

9.00(auto)
9.15(auto)
8.30(auto)
9 .00

Ll. 00
9 .00

11.00
13.00
13 .00

v1
vl-
vL

v3
ltD

v2
y2
y2
y2
y2
Y2

BIJZONDERHEDHII:

- aanwezig Jeugdkormissie: A. vd.. Donck, M. Reuver en R. Vereecken
- lees ond.erstaènd.e kopy goed. d.oor l

- opstellingen al-s bekend net uitzondering van:

o LENS

o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS

A2
B1
B2

zond.er
zonder
zonder
zonder
zonaler
zonder
zonder
zonder
zond.er
met J.
Eet B.

A. Coban
Th. Heins
M. d.e Groot en met J. Augusta
R. Hendriks
t Peek en net S. Gopie (???)
M. Kipp
N, Topuz, A. Behar en M. Elouarti strafreservebeurt
A. DuiJvesteiJn
L. Droppert
Bruystens
Ke1ogIt.

c1
c2
D1
DI+

E6
F2
FE

F6

Afgekeurd of niet??

Bij tlriJ feLachtige Heersomstandigheden gelden voor de jeugdspelers de onderstaand.e regels:

1) Moet Je voor 9.00 uur verzame.l-e
voetballen doorgaat of niet.

2) Moet je pas na 9.00 uur verzane
LENS Eaar sten ef op Loks.text b

n d.an íag je altijd naar LENS te:.fen (366f3f1+)

len dan is d.e TV juUie hulpmÍddeI. Bel dus nie
Lz. 602. Daer kunnen een aantal boodschappen st

of het
rl

t naar'
aàn t ,v. :

I

I
I

I
I

Ir

I1



a) ale sfaleling Den Haag is afgekeurd.. De wedstriJden van A2 t/n F6 ziJn dan Lfgekeural.
Het schèdulryrogranma treeal nu in werking (zie kopy hieronrler).

b) de afaleling Den Haag heeft de volgeqJls .vedstrÍJden afgkeurri met daarna een opsomning
van verenigingen' Dit betekent dat íiiiirc i-denteel wed.striJden ziJn afgekeurd.. yoor àe!ÍedstriJd van LENS 82 - DSVP 83 kijk Je dan biJ LENS 82. ótaat f,ËUS 82 erop d.an is d,ezenedstriJd afgekeurrl. voor de wedstrijd DHc c2 - LENS c2 kiJk Je dan bij DHa c2. st,aat
DHC D2 erop dan is ook aleze vealstriJd efgekeurd.. De thuisspelende vereniging vortlt Ím-
ners-verneld. BiJ incitientele afkeuring nögen de spelers vàn D1 t/m I'6 nàar LENS be1-
Ien (3S(13141 want ziJ rlord.en dan niet vermeld. BiJ incid.entele afkeuring ve1 naar
LENS komen op de normale verzameltijd, De leiders gaan alan ergens met Ju11Íe trainen.
Neen altiJtl naa'st Je nornale IENStenue ook voetbalschoenen , sportschoenen, een trai-
ningspak en d.ouchespullen mee.

SchaduIfDro granma

BiJ algehele afkeuring van het kompet it ievoetbal verken rre onderstaande alternatief
progrsnna af:

SameDkonst LENS
12.30 uur LENS A1 en A2 trainen
1l+.30 uur Tonegitio 81 - LENS 81

spelers van A2 en 82 een extra training. Jul1ie nogen
vanaf 16,00 uur (niet eercler) naer LENS beffen (366t3f
niet. De tijden:

12.30 uur
13.00 uur( auto )

12.30 uur LENS B2 trainen 12.30 uur
!,1+) uur LENS Cl, C2 en C3 treinen 9.1+5 uur

10.00 uur TonegÍdo DI - LENS Dl 8.h5 uur(auto)
12.00 uur Tonegialo D2 - LENS DA 10.1+! uuj(gu1s)
12.00 uur LEXS D3 en Dl+ trainen 12.00 uur
9.00 uur LENS EI trainen 9.00 uur

11,30 uur LENS E2 en E3 trainen 11.30 uur
9.00 uur LENS El+, E5 en E6 trainen !.00 uur

11.00 uur LENS F2 en tr'\ tiainen L1.OO uur
13,00 uur LENS I'5 en F6 treinen 13.00 uur
De meeste spelers hoeven eigenliJk nog geen eens naar LENS te belIen of naar Lokatext tekijken. De tiJalen van het s c hs.dulrprograma komen veelaL overeen Eet tle verzameltiJ4en van
het vealstriJ dprogra.rutra. Neem veI een eigen shirt ilEEï-oor aLs er getraÍnd Hordt. Trainen
ku.nnen lre tloen ergens op een grasveld.. Op het strand., in de zaal- of op de verharcle veldJes
van Kviek Sport. De leiders /trainers beslissen dit. Neern altiJd sportkleding, trainingsiak,
voetbalschoenen, sportschoenen en natuurliJk d.ouchespullen (verplicht) mee. BiJ redeltJi
veer Saan de F-klassers deze keer op verzoek daar het strand, Vervoer is d.an echt nood.-
zakeliJk.

Extra training A- en B-kl-essers

0p vriJdagavond 12 februari is er voor tle speLers van d.e A- en B-selektie alsnede voor d.e
alleen bi twi feLachti veer

of deze training aloorgaat ofl+

A-selektie : 18.00 -
B-seLektie : 17.00 -
A2 + 82 : 18.00 -

Boutebeschri,JvinA SVIV

'to

1ó
L9

,00 uur
,00 uur
.00 uur.

Volg d'e BiJksstraatveg van Den Haag richting Wassenaar (Denk aan de snelheiils controle zoweL
op tle heen- aLs de terugr,reg). BiJ de afslag Voorschoten d.e weg verLaten en over de ps.pe-
laan naar Voorschoten riJden. Na de spoorvegovergang linksaf en vervolgens veer d.e eerste
veg linksaf sLaa. Even d.oorriJd.en (t 500 meter) en links ligt het parkeerterrein van SrIl,V.



Trainersbi eenkomsten

" ..I'.
In februari staat er nog é6n trainersbii eenkonst gepland t'w-:
- maandag l-5 februarÍ het overleg Bet A. v. BlitterswiJk' W. Blom
H. Ruyters, O. Baba, II. ter Linden, C. vtl. Bosch, Ch. Blom en J.

We vergaderen op LENS 21.00 t/m 22.00 uur.

, P. v. GiLÉ,
Groos .

KEEPEHSPEOMOÏION

0p 2 nasrt a.s. vordt er op de accomodatÍe van de SV DSO een IBANS HOEK I(EEPEBSPR0MOPIX-

DAG georganiseerti. De dag zel bestaan uit tvee veldtrainingen, een keepersdenonstratÍe en

informstie over het keepen. I

t

Tevens zsl er een keeperswedstriJ d ziJn in aue leeftiJ dscategorieen waaruit tle
keeper v8n afdeling Den Haag zal kriJgen. Al-1e keepers en -sters vanaf I Jaar z
evenals ( keeper- )trainers en Jeugtlbegeleitlers. Ook voor Jullie een ideale mogel
om kennis te neken met tle nogeliJkheden op het gebied van de keeperstraining.

Ter inforEetie vermeld.en IíiJ nog dat d.e kosten voor deze dag 5 25r- zu1len betlr
(VOOr lunChpakketten, portokosten, Accomodetie, a.andenken voor iedere tleelnemer

WiJ hopen alat JuLlie dit initiatief zult ondersteunen en zien Ju1lie Sraag op o
verschiJ nen .

Met vriendeliJke groeten,
De organisatie.
Voor inlichtingen bel: 079-311223.

tite!. teste
iJn
iJkheL

lkon
d

agen
etc

nsc

gaen.Jet spreekt voor zi

Kad.ercursus
'De kaalercursus van
cursisten i.n prakti

ch dat wiJ el onze Jeugd.keepers aanratlen om naar deze dag toe te

I+ avonden zit erop. 0p voensilag 3 februari werd het geleerde d,oo

Jk gebïacht biJ a1e training van onze E- en F-Jeugd. De Eotivatie

I

Ir vee.r

,bij de

deel1emers vas groot. ZeLfs zo 6root dat er op d.instlagavoncl L6 februari. nog een laatste
avond. is gepland waprbij de deelnemers naast een certificaat ook de behandeld.e stof 'Eee

naar huis kriJgen. We vervachten ied.ereen on 20.00 uur op LENS en betlanken iedereen lpu af-
vast voor de inzet. Ook de docent Peter Bos vordt bedankt voor d.e wiJze waarop bÍJ tl,eze

cursus verzorgt heeft. Het sprak de d.eelneners biJzonder as.n. Dit cloen we zeker nog,een
keer. 

I
I

I
De evenenentenconmissie is druk doende net een aantal aktiviteiten voor onze Jeugd''Data
die nu vest staan ziJE: 

t
27 februs,ri: aIle D-klassers voetbal-len in de ochtend. en 's-nidtlags zvennen in de Boetze-

laer te Monster en vervolgens eten (patat) op LENS - À1-Ies gratis !!! I
l+ naart : alle C-klassers schaatsen op ite Uithof en dasJna eten (patat ) en bingo'op

LENS. Of !Íe voor het schaetsen nog voetballen wete! ve op ttit noment ndg niet.
Ook hier alles gratis ! I ! I

5 nei : d.e grootse sport/speldag voor onze Jeugal Eoet ook een rad van fortuin. 
I

Voor Eeer nieuvs zie bij de kopy van de evenenentencorni s sie . HierbiJ staan ook d.e priJs-
winnaars van tle ballonnentíedstriJ d van de VossenJacht.
hebben 'we eerliJk geloot.

Pupil van ale vqek

Er kwaEen geen kaarties terug dus

Het gaat goed net LENS t. Helaas nog sLecbt 2 thui swedstriJ alen, Zondag is BKSVM te 8ast.
De pupil van de veek komt uit LENS D1 en is de technische rechtshalf t.n.: Michael DiJk-
gr"àf ai" vorige keer helaas niet kon. We veruachten Je om 12.\! uur oP LENS. Melderi bii
Ton rs-GrevendiJk. Na afloop op de foto met Jouv fevoriet. NatuurLiJk verwachten lriJ ook
heel veel toeschouwers ( ouders-spelers-lei
naar d.e tlíeede klas ! ! !

d.er tc.) vanuit onze J eugtiafd.eling. IENS op

I

I



À1

10 - 11 aprll LENS
30 april ÀRc
I nei RCÍJ

15 mei ExcELsIoR MÀÀssLUIs
2L - 22 nei RVC (?)

B1

10 - 11 april LENS
1 nei \/(]c

15 NEi EXCELSIOR MÀÀSSLUIS
20 nei VIOS
31 UrEi. VITESSE DEI,FT

c1
10 - 11 april RVC
24 april zwÀLUwEN
30 april EXCELSIoR MÀASSLUIS
8 mei LÀÀKKISÀRTIER

15 mei LENS
2O-2L-22 MEí MÀÀRHEEZE
31 rnei VITESSE DELFT

c3

A2
aprll QUICK
NEi LENS
rnei ExcErJsroR lrÍÀÀssrJurs

B2

april vITEssE DELFT
nei LENS
nei VREDENBT,RCH
mei ExcErJsroR tÍÀÀssLurs

9__Z

april HMSIí
april ZWÀÏ,UWEN
april ExcELsIoR lrÀÀssLurs
ruei VELO
rnei LENS
rnei ÀRc (?)

9
24

1
I

22

11
1

15

10
1
I

15

11
24
30
I

15
20

9
t2
24
30

o
22

LÀÀKKWÀRTIER
ZWÀEI'IíEN
LENS
VREDENBURCH
DEVJO

D1

10-11-12 april BERGFELD -
LEVERKUSSEN

24 aPril \TREDENBURCH
30 april EXCELSIoR MÀÀSSLUTS
15 mei LENS
22 nei ÀLPHEN
29-30-31 nei DUSSELDORF

D3

april
apri 1

rne i
mei
nei

t/

DJ

april ToNEcrDo
april ZWÀI.,IrWEN
nei Msv MÀÀssLUrs
NEi LENS
mei cDÀ
nei WESTrÀNDIA

april
april
april
april
mei
mei

i1
i1
i
i
i
I

ne
me
me
ne

apr
aPr

DUINDORP SV
RWH
HMSH
EXCELSIOR I.{,AÀSSLUI S
LENS
BTC

Di._
DUINDORP SV
ZWALIIÍ{EN
MSV MÀ'àSSLUIS
LENS
WESTI,ÀNDIÀ
VREDENBI,'RCH

10
24

1
I

15
22

9
24

1
I

22
29

: '.1 :l:

:TO



UITSLAGEN JEUGD:
LENS A1 - Voorschoten A1 1-0 IENS El - Vitesse Delft E1
LENS A2 - LaakkÍrartier A2 ?-8 IENS E2 - DSO E3 O-j
LENS BL - Qulck Steps 81 2-3 . LENS E3 - vCS E3 3-10
3SCI68 82 - IENS 82 O-3 LENS EI+ - I{BS E5 5-à
IENS C1 - Vredenburch CI 1-O LEIIS E, - Loosduinen X2 3-g
LENS C2 - REMo CL 2-]- LENS E6 - Laaklwartier El+ 3-i
NAS C]- - LENS C3 2-2 DSO F1 - IENS FI \-J
HYIT D1 - ],ENS D1 O-1 DSO F2 - IETIS F2 2-2
QUiCK D2 - I,ENS D2 \-2 RAS F1 - LENS T3 O-J
nAS D1 - LENS D3 3-3 \rvp F1 - LENS I,l+ 2-j
Groen Hit D2 - LENS Dl+ 2-2 LENS F5 - BSCI6B I'3 z-i

Oliveo Fl+ - LENS F6 o-i,
IlJe zagen lreer heel veel leuk voetbal vaar we ook rreer heel veel over zoud.en kunnen dchril-

ven. Helaas is cle ruimte die viJ hebben beperkt en daaroE ook deze veek veer slechts' de

,l

stukJes van ale Leid.ers /ouders / spelers die biJ ans ingeleverd zijn.

LEÍ,IS A]. - Voorschoten A1

Niet elleen voor de rangLiJst, want allerlaetste vitlen ve zeker niet uorden,
tle sfeer, is het veer eens leuk om een overwinning te melden. Tegen het op on
kereDde Voorschoten noesten er toch wel veer eens punten te halen ziJn.
Met d,e $etenschap alat deze heren de week ervoor van rs-Gravensand.e SV r[et 5-0
had,d.en, begonnen ve wat aftastend te voetb6.llen. Al- snel bleek echter dat we
niets te yrezen hadd.en Daar andersom toch eingelijk ook niet zo! Tnee hard.lÍer
d,us, die voor elke roeter gingen, hielden e1kaa4 tot het rustsignaal
nensen voorin, vat natuurlÍJk weer even {ennen is, en enkel-e spelers
EoeiliJker zouden kriJgen, kwamen toch de nogeliJkheden om op voorsp
En eind.eliJk vas tlaar dan die verlossenale treffer, Winston, die voor
de bank tle boel hatl bekeken, prikte d.e ba1 tussen de palen. Met een
ziJn ve tie afgelopen !ÍedstriJden ook aI niet ruin bedeeltl t[ee gerrees
nB&r een BroteÍe oversÍinning, maar bleven uiteintleliJk d.us steken op
-overwianing. . Hans Borst,

.BSC'68 82 - I,ENS 82 ( O-T )

I
t
I
I
I

maar óok voor
ze hoolte ver-

I
geïonnen

van dele ploeg
kentle teans

op O-0. Met vat lmeer
achterin die het ïat

rong te konen. I
rust rgezelLi8"l vanaf

beetJe mazzel, en daar
t, lopen ríe gevooE
d.ie verdiende 1-O

I

I

I

I

{

Jullie aanvoertier ! |-l
Itrijd zou gaan word.en en d.at wb.s ook

achterstantl asJl en a1s er d.anook
rrvlaggenistrr d.ie het vaarschiJ n-

egtuig geland. is valt ne nee),',1a
L

n een kïartier hadden we d.e leiding
end.e $as, ns.ar Ju1lie vergateD alat
genstand.er vergat het niet en scoor-
uit handen gaven. I

dus; komen op tle training
gewoon: SAMH{SPELEN ! l!

De sa.EenkoEst op LENS begon aI slecht. líe hadden Ín tot8a1 10 spelers, niet echt veel.
BiJ aaokomst gingen 'íe oEkLeden en naar het veId.. Toen ve 20 uinuten bezig waren kreeg
Lorenzo de bal en scoorde goed. (O-1). Het bleef Ae hele eerste heLft O-1, I

De tïeed.e belft begon en ied.ereen had zin om te Íinnen. We Haren een tijdJe bezig net d.e

tïeede helft toen Abdoel d.e bal kreeg en goed scoorde. (O-a). Oe laatste tien minuteh was
het hel-e elftal van LENS nog gretig on te scoren. Toen kreeg Michael- de bal en ging half
BSCT6B voorbiJ en scoorde met een goede harde tnat (O-3). Da.t vas het einde ook van d.e

vedstriJti. OJa, ve Eoeten Dog één iemand. heel erg bedanken en d.at is Piet v. GÍIs. I

Piet bedankt voor de noeÍte en nog veel geluk. Je ïas een prima invalleid.er, I

Volgende rleek komt Win Blom weer terug en Wim we vachÈen Eet open arnen op je. Dan als
laatste viI ik nog heel 82 bedanken voor de leuke wed.striJti tegen BSC'68. BliJf zo spelen
Jongens.

FAS - LENS D3 Uitslag: 3-3

Eet vas vorige week aL gezegd. dat dit een lastige veds
zo. In rie eerste helft keken we aI snel tegen een 1-0
nog een glaszuíver aloelpunt vordt afgekeural en ook een
liJk leuI vonè on die ótok te zuaai.en (dat er geen vIi
det voetbal Je niet lekker.
In d.e tveed.e he1ft ging het opeens yeel bet er en tinue
genometr Eet 1-3. Toen dacht Íedereen dat d.it lre1 yo1d.o

er nog zeker 10 ninuten gespeeltl noesten vordei. De te
tle er driftig op J-os xod.et ve een clikke voorsprong DOM

Volgende rreek d.e zeer noeiliJke vealstriJd tegen Esalo;
gaan pingelen of lroberen 30 man 'tuit te kappenrr maar

Cees.

en en rniet



LENS E3 - vCS E3: 3-1O

Na een lange vinterstop net veel vriendscheppel-iJ k voetbal ksem VCS vandaag op bezoek. Met
d.e zeer goede eerste ïedstriJal aan het begin van het seizoen in gedachte begonnen we aan
d.eze kl-us. llelaas zat het er vandaag niet in. VCS had. een paar zeer goede voetballers in tle
ploeg ïaar rriJ geen vat op kond.en kriJgen.
De eerste 10 ninuten hielden ve ze nog wel biJ, maar toen sloeg VCS toe. Barry 2x en Wesley
Ix scoortlen voor LENS. In ile slotfase kregen viJ nog !ra.t kansen maer de bel gíng er niet
meer in. Jongens vanalaag was VCS een DaatJe te groot voor ons Eaar volgend.e l{eek proberen
ïe het geríoon lreer opnieuw zodat er lIellicht een positief resultaat uit roLt,

Jan.

LENS EI+ - HBS E5

Waar bleef de tegenpartiJ ?

H.B.S. vas 10 Ein. te laat. We hebben weer gesonnen hoor! Dogan en Zakaria hebten er één
gemaakt d.us stond het 2-0, en toen stontl het 2-2 geliJk. Roy lxaakte er één in d.e eerste
helft en d.e t'Í{eede he}ft een nhattrickrr (lus 3 doelpunten, Het stond nu 6-2.
NetuurliJk hebben '',Íe veer lekker gespeelal hé jongens,

Van Roaly.

LENS E5 - Loostiuineq

Jongens nadet re ongekleed. varen Eoesten He even terug de kl-eed.kaner in oEdat Loosduinen
ook Blauve shirts hadd.en, Dat gèf miJ de gelegenheid on Ju11ie de Laetste gegevens nee te
geven. Na een ïat ron[eLig begin ging het steeds beter. In d.e eerste helft scoorale orkan
een fraai doelpunt nadat hiJ de bal door het nidden kreeg aangespeeld.. Ricardo moest toch
laten zien tiat hij keepers-training krijgt en liep dan ook uit toen er-één van Loosd.uinen
er door vas en hie1d. ale nuI.
Tijdens de rust heb ik Jut1ie verteld 'wat er nog nis ging en tlat hebben juUie goed uit8e-
speeld. De tweed.e helft was neer een paar Einuten bezig en Ineci scoord.e 2-0. JulLie dach-
ten vast, zo d.at is gewonnen maar loosduinen kïan nog een keer voor Ricardo en Heer hieLal'
hÍJ de bal uit het goal. IENS ging'weer in de aanva,l en Abd.oeJ. scoorde met een nooie boog-i.
bal 3-0. l,oosduinen was verslagen. Jongens de ouders en ik hebben genoten van deze ïed.-
striJd, BliJf zo doorgaan hé. Tot zaterdag.

Jullie leialers Me1is.

DSO F1 - LENS F1: l+-3

Bij aankomst op het Dso-terrein stond. de koffie reed.s k1a8r. ( lekker Peter). Zonder
Michael ter Linalen (beterschap) begonnen He aan ale vedstriJd. Een ïedstriJd ïaarven, Jong-
ens ? Doortlat d.e tegenpartiJ rare dingen tegen JuJ.lie zeiden, letten ju1lie neer daarop
tlan op het voetballen.
De eerste helft ging het redelijk:
\e rÀin, eeo doelpunt van Bichard

1le Ein. Maurice via een hoekschop
12e nin. DSO

19e nin. Stefan.
Na de rustperiode 3 doelpunten van DSo en alÍt had niet gehoeven. Zateralag d.oen ve veer
genoon, en tiat is lekker goed. voetballen tegen HBS.

Martine.

door omstondigheden is de LENSREVUE deze week gedrukt b'tj:

adrepak FOTOKOPIE
ook in kleur!TEIEaAAADE

Zwaardvegorsgaards 130 - 132 Dan Haag tel. 070 - 329,82.45



AO

I

4FE NUANI

-

I

ng: 
.l4,00 

uur00nvo

terrein: LENS, Escomp I

Hengeloloon, Den Hoog

I
! LENS

K
k

o
n

T
k

o
o

F
o

kaP
RDE

erda
o
't,

!

!o
oaDo.
oË
c6

oo
@o
J.O

TELEGAA

i
I

I

PIE
ur!e

Zwaardvegersgaarde 130 - 1SZ Den Haag tel. 070 - rrn.dr.OU
I

h

i

I

I

I



D[ ffir{§AEt,tl[
weekblod von de voetbolvereniging
t 66ste jaargang, nurnmei zb,
, LB februari l-993.

LENS

Algemeen sokrEtaÍloat
tlj. M, l'íouurenhow,ír

Brom ÍrcsstÍoot 9l
9552 CZ Den Hoog
tel: O7O - 3919474

Sekretarlaat sonlor€n
zondag
0,J- Oss@

JoorsYeldsu(lot 99
954ó (L Den H@9
rel.: 070 - 3P98153

Sokrolatlaat senloren
zatordag
l,(. Hom'
Mells Stok@loon 

,]84ó

tíl G( Dsn Hoog
tel.r 070- 3ó79ó87

Sskretoíaat Jeugd
P.von dzn Stoen
(hoplnslÍoot 105
2551 SV Den Hoog
ter,r 070 - 3970154

SekÍelarlaal zaalvoetbal
B.l, Osse
JooEwldstroot 99
154ó (L Don l{oo9
tel.: 070 - 3998553

Selírqtarlaat ledaktle
A,(.J. MiltenbuÍg I

Hengololoon 981

2í4 GG Dsn tlooo
rel,:070.3213985
ío* 070 . 3ó78862

S€kretarlaat Toto/lotto
G. t{emFormon
gurg.Homps(hoaÍstL90

9ó81 tlH Monste.
tel.: 01749 . l2ó0P

sponsoreakón
J. v.d. LrrS"
Vll"íboomsrrool 303
25ó4 JF Den Hoog
tel.: 070 - 1951525

Tralnel3
SöloKlo zondag
M. Bo9

Nl(oloos BeeBln. 198

927! BH vloÈurg
t@l.r 070 - 38óó3?e

S€lektl€ zaterdag
.r. Eosremo
F. Diepenbockhof I l
9551 t{€ Den Hoog
d. (no . 39772't3

Kontributie
betaling

- 
Postbonk 33ó71 1

Aobobonk
r99924929

TerÍelnen en
Klubgebouw
Hongeloloon ó00
ret. 070 - 3óó1314

I/AAI DE F?EDAI<TIE

uiterste inlevertermijn kopij:
moondog 20.00 uuÍ in het klubgebouw

'Eeh kadercursus Jeugdvoetbal gegeven door Peter
Bos; een geueLdig Ínitiatief waar voor de redactie
graag haal ruimte voor t'opoffert".

Evà]uatie K.AIXRCUHSUS JEUGDVoETBAL.,

Na het actief verven van de jeugdcon-
missie va.n de bovengenoemde cursus,
had.den zich 12 deelneraers aangerneld.. AI
na de eerste avond werd. het aantal uit-
gebreid tot 1\, Zeeï posÍtief lras de
deelnarne van drie jeu6d.spelers, die nu
aI of in de toekomst ríat voor LENS kun-
nen betekenen. Daarnaast noeten ve de
and.ere deelnemers natuurLijk ook niet
vergeten die zich aI vertlienstelijk
maken voor LENS naar hun kennis uiddel-s
deze cursus }Íild.en uitbreÍden.
Zoals u weet ls een vereniging tegenvoor-
dig afhand.elijk van de inzet van vèel !
vrijïi]Ligeïs op allerlei gebied, LENS is
hiervan eeh yoorbeel-d voor vele vereni-
gingen. Zonder deze mensen is het niet nogeliJk om

een vereniging dras.iende te houden. Ook dankziJ der
vrijvilligers heeft d.e verenigÍng aantrekl<ings-
kracht, vant ]ed.en zeggen tegen vriendjes "op LEI,IS
voldt altiJd vat ged.aan en er zijn veel (goede)
traiÉers en leiders op d.e trainingen en wedstrijd.el
Het is tenslotte de kwal-iteit van ile vrijwilligels
die de kwantiteit (leden) doet toenenen.

De deelnemers die de cursus hebben {aevolgd. leyeren
veer een positieve bijd.r&ge aa.n de h.,aliteit vàn
w LENS. Dus ouders/l-eden als u nog vat lvriJe tijr
over heeft zal deze zeer weLkom zijn! Yoor verdere
informatie over vriJvilligeïs funkties zoa1B:
j eugrlbe stuurelid, Ieider, bannedewerker, redactie-
corurissie enz, kunt u bij het jeugd-/ bestuu-ï te-
'recht .

.Ik heb a1s docent trainer d.eze cursus als zeer po-
sitief ervaïen qn ils hoop dat er nog meer mensen
zi'Cb viuen gaan inzetten als vïijvil]Íger vooï
w IENS.

Peter Bos -J-Eirgdtrainer A - Sefektie.

Samenslslllng Besluur

Vooírlttar:
K v.d. LUilk

Ililohotmo Gondlstroot 74
P559 PC Den llooq
tel.: 070 - 3979359

+lrr",toÍis:
LU.M. lbuurenhoven
BroÍn Érosslroot 2l
2552 (Z D@n hoog
tel.i 070 - 39'19474

Panningmeg§tcr:

R,H. de Oroot
P"rzihlooi 25
95ó4 W Den Hoog
tei.: 070 - 3951550

ljd:
A.M. (oret

Heógeloloon 589
t544 GB Den Hooo
rel.: 070 - 3ó710oó

liÍl:
É. von Dtjk
Jon Sorendseloon 129

9685 8V Po€ldijk
t@1.: 01749 - 47955

1

--...+-+,-

I
I

I
{



; , PUPII VAN DE I{EEK

ije pupil l-an de ueek vas afgeiopen zondag
ivliciraej- Di.lhgrr:.af , de technische reehts-
hal Í' yan .DL, l{oc hij heL vor)d :leest u in
zi;D ei6cn ver'slag.

j'iic;'rAEt, D i.iKGRAAl' a1s PUPiï, v.àl de veekl ! ! ! !!
0r th febrrrari 1.993 ïerd Í).: uitgenodÍgd als
pirci1 va.n de }r()ck bi.l de \.,edstriJd
iEiis - Il,ii.S,Y.I.i,. ore i(vart voor een ntr:u,st
ik :rr:nvezig zi.,in .oF UJ1NS lraar ik vel.vej -
kornd '*erd do61 1or, Is-Gravendijk. ,Ioen
i:i.lI) we riai,-r dc' liÍl-,Étï1oo gcguo.n voor: de
opsteiling trn de beripr.ohÍnÉi ven de ued-
B'.r':1.:C. Dniir.ni:, zijn uc naaï de klecd-
iii'r:r.]' É!.gÍ:ien cn,Jlls om te kled.en voor
rie wcds+.rj.lcl. iiiet cle warming-up mochl;
i k :rir-'edren . ,ír*! ïr] s ïe1 een beet j e
':'.ïi!íil: ftE:fl' ik kcn aíil.dig rree. Daarna
ll()JhË ih de kllepc-l- inschieten en
uoc\! ik biJ tle ios zÍJ . Hierne
zijË ve ]]a{Il' ile duëi-out €fÍ]gaau en
dr:r'.r nocht. ik plsa.i,c nellien.
C:n i;.00 urrl begon de uÈdstriJd.
l1È ee]'s',iÈ he ii't ;es sËannend ,
il. t:. Í; . V , ii,: tiri:Íi ee:t rrooyË-,I.ong van
C- 1. i,:)t{,ri verd het i-:j , t0,rn
rirr-kLe -i,Iili$ eeD voo.rs;)roli.g van l2-1
en d.e ?:uËtstahd ïerd ?-?. Hr)t lrerd
tcs-l-: Ëel- ee scltop lredstr j jd, ïant
li. K. S . \r. i( , bei;on i.lr de t; eede
hÈiÍ't te schoplen. i)e eindstarjd
r.'erd i,Etis 6 - n.K.s.v.Ií. 3.
I'ia de .^reds Lr-ijd tirlrd cr eerr
r'ato gotloJxen, ik kllcs ervoor or,n

j.ioi, iUielse.r- Di.jkgrr:aÍ (tlrNs Di).

:iej:1el: f,lct iÍerrk van lialreoy op de foto Le gl.l,an,
6r)r--l;l sileu-Lde. IIei, v3.s erln t,,r6e kr:ude r:u.sr Ilukt,"$edairiien.

{rlrrlÍri.j ik !ï,n(l dllt, ltij
rir.iíldtrd €,n wi.L ,)rrt-J ie

ice

do,,ie vcílÈ1,I i,id hce I
rli!i,.r a1 l.í)nr:Lr L.l. fi)(,r.

%
stel-de de fotors i.reergra!,is ter beschikking
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3113 J.G. Brystens, I', 2\-01-1986, Jan Boneinstraat th, 2552 rc Den Haag, te1:
3151 J.V, Augusta, B, OT -09-ayl7, FahrenheÍtstraat !h, 256t m Den f,aag, te1:
3155 B. Kel"ogl-u, I', '6-08-1987, Norgstraat 7,251+5 Tf Den Haag, ret; 3295729
C.K. Toet, bonateur, nottumsestraat 38, 2583 IIK Den Éaag,

OFFÏClEEL:
llieur+e ]ed.en,

Adres uij ziging:
L8l+B T.V, I{eins vord.t Huisduinenstr aaí 55 -25\T TB Den Haag
232'( M.E. Schouten vordt Datheenhove 66, 2TlT WE Zoeter$eer
3080 E. Yil-dirin vordt tr'rans UaLsstraat 89, 2125 yv Den Haag
309\ A, Gakmak ïordt Monstersestraat l,0, 251? PA Den Haag, te]-: 389935h.

Aftroeren a,Is lid:

Vcrn Het Bestuur
39',19722

3$8652

2362
z\z1l
2l+7\
2800
2990
3119

110
232

Ii. van Wassem
H. Osnan
M.A. Mc tr'atlden
N. Topuz -

!I. IUos
A.A. CobBn.

l.li ZL IN 1iöraatEcha
. J . [s.m vordt SEZA
.E. Schouten ïordt SEZA.

3R
7M

e dank I

J nachteliJk ongevenst bezoek aan ons klubgebouv $as
Jen Heins geal-arneerd door óe centraLe, rezendsneL ter
plaatse o& het onheil te bekiJken. Door perfect optre-
den van de inDiddel-s gearriveerde politie vertlen d.e
daders gegrepen. Heren, bÍJzonder bedankt voor dít snel_l-e
en d.oeltreffend.e optrealen I

fn menoriar

Verleden veek werd. nij rle vraag gesteld of ik a] op de hoogte vas van het over]ÍJden van
André Driessen in d.e herfst"van 1992.
Neen, ik wi6t er niets van. Ik kend.e hen a1 Ín Oe zesde en zevend.e klas van de Hersehel-
straatschool, waar vÍJ beitlen leerling varen, Later ging ik ne€,r de kweekschool- en André
ging studeren i.n Noord-Brabant. Dit duurde niet erg tang en hiJ kven ook op de onderïij-
zersopLeiding, ging Later les geven aan d.e Loosdutnse jongens, werd lere.ar Xngels en
vervolgens beDoemd in tleze kwallteit in Hoorn.
Wat LENS betreft behoorde hiJ tot de oude gartie. Hij steat op de foto van 5 Jaar lEI,lS, ge-
vierd. in de Sint-Agneszael san de Beekla€.n, Na enige Jaren goed contact op het veLd en op
bijeenonsten is het verbgnd zo naar verflauwd. Niettemin bliJven d.e herinneringen aan
sa[enziJn, s8f,en yoetba]-Len, samen babbelen, samen doen.
André, aoge Je rusten in vrede !
Voor ziJn vrouv, Riek ven Gasteren en de kind.eren onze oprechte wensen voor sterkte on
het verl,ies te kunnen dragen.

Gisteren nel-dde de krant het overlljclen van Henny Nasstepad. na een kortstond.lge ziekte op
de leeft,iJal van 69 jaar, Ik had het nog n&er amper gelezen of een telefoontJe van een echte
LENSvTÍend kwan miJ erop a.ttenderen met het verzoek om een fN I,IB{ORIAM.



Henny 'was een cl-ubIid van een uitStekend soort: een vriendeLijk, gezellig, keurig fr-

dood.,

1,.l.dre ln
ein eIftal'

soon en een goede voetlaller, die zÍJn EannetJe stond, een biJ vie de sp
voorrs.ng had..
WiJ kurnen ons d,erhal-ve volkonen verenigen net ziJn: vïourr, kindelèn en verventen,
groot verdriet kennis geven van het droeve heengaan yan Henny. ZÍjn'èl-ubvrÍenden
genoten houden aan heÍn een prina heriDnering. Bidden riJ tot ile Ïeer van leven en
dat Hij zijn ziel- in genad.e zaI aannetnen.

ortlvlter-11

Heden ontvingen viJ het droeve bericht ven het plotselinge overliJ
ons zaterdag IENSlid Bert de Boer.
WiJ vensen Bert en verd.ere faniLie sterkte biJ dit d.roevige rreïlies.

den van d.e vader van

Seniorencomnis s ie .

GIí@ €vonom e,nle-n Hommtsst@
Kontaktpersoon: René v.d. Sleen, teleÍoon: 345.54.84

It ken vriezen of dooien

We zijn v&n plan het voor onze C-kl-Essers op \ maart te faten vrienzen, zód,at, z,il
op d.e schaatsen kunnen glÍjden, IIear.......
Haar bl-íJven die lieve ouders die ons heLpen met het ,'rervoer naar ons schaats-ste
en/of na afloop met het eten helpen. Zonder ju11ie hu-l-p kunnen wiJ niet, dus kom
schiet Marianne vd. Donck even aan en dce [ee op dond.erdag I+ maart a,s.
0f vill-en JUUÍe dat ve het voor d.e C-klassers laten dooien.,....,

I

I

I

heerl
I

k]ti.
op:

iJk

Suggesties.

De "CLub van Loor' is biJ tachtigleden blijven steken: een prachtig aantal,
maar net niet de top I 

I
De menEen, alÍe a] naanden denken: 11fk vord ook nog eens'Iid!'r, moetén nu
de knoop maar d.oorhakken, De speLers van het eerste en tweede zonda6itea.m
ziJn collectd.ef lid geworden en kriJgen a1s tea.m een naanplaatje. Wellicht
is dit initiatief iets voor de overige zondagteans en het'èerste en tlÍeede
zaterdagelftal. Tenslotte ziJn de keu.kenvernieuving en de toekonstije re-

stauratie van de kleed.ke.hers voor aIle LENs-teafls. Aanvoerders, assisteer ne s.v.p.l !
Hans vd. Kley en Guido Halleen hebben ue toegezegd de inzet van Loo guld.en te verdribbeLen
als LENS pronoveert. Dat hebben ze vriJ ].ang geleden beIoofd., maer zulke bel-oftes vergeet
ik niet. Wie gokt er net ze mee ? - IIk ken a1 5 LENS-leden ttie litl van de "C1ub van l-00r' si11en vorden als zo no. 100 niogen
zijn. Een Leuke ged.achte, Elaar zonder hul directe steun haaf ik de 90 Leden niet eeïs !
Doe dus nu aL nee ! I

Nog ! vedstrijden en besLÍst geen I'makkies", want ale tegenstantlers strijden voor eeln perio.
detitel of tegen degradatÍe. Er gaan er drie uit ! I 

-
Ons eerste heeft echter vold.oend.e krs,sse on het doer te bereÍken. t,Ie zijn er nog nièt,
vraag dat maar aan clubs a1s DUO en BAVA. Ik hoop, dat d.e heren Hoos en BLom hun reàfame-
bord gauw l'ealiseren. Dat st8,at ïet kleuriger in de slotfase vaD d.e conpetitie en tiJdens
d.e toernooien I
Wil-t U een recLamebord of hebt U een gegadigrle dan veet u rne te vÍnden. 

I
I

!Í sponsorcontek! mg.n i

John vd. l,ubbe (teL: 3233525).

LENS
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I
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5(erytr€D S€NIOB€N zonclog
De vedstrij dsecretaris Ben osse is voor een operatie aan d.e elfeboog opgenonen Ín zieken-
huis tttreyenbr.:rgtt.

Nanens geheel LENS sterkte en van harte beterschep.

Uitslagen van het afgelopen veek(end)
IENS 1
LENS 2.LENS 

3
RroEo 6
r,mts 6
I,E}IS 7
LENS 8

RKSVM 1
RVC 2
Cel-eritas 3
IENS 5

Westlandia 17
Tonegido 13
HVS l+

6-3
2-0
2-3
t-?
,-D
2-I+
3-0

Zondag 2l februarÍ W.NR/pou-Ie scheidsrechter vel-d

10. 30
12. 00
11. 00
11.00
l-1.00
L0.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
I,XNS 2
0, s. c. 2
ADS 2
DVC 2
r,rls 6
rEl{S 7
B.l,Í.T. 5

.rriJ
vrÍ
IEN
Í,EN
TI]N
vr0
v.v
LENS B

vr
vr

307\/568
3230/6?2
33t816\9
332'l /68t

vr.
1.005/62:-

vr.
yr.
vr.
vr,

J

Sh
S'
S7

A.l'{.A. MooiJnan
2
3IP

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

Aanspreekpun+" SEKo 21 februa.ri: J, Eam

Dins 2 februari
20,00 uur LENS 1
19.30 uur Bl-au-w Zvart 2

Zo4dag' 28 februari

- RiJsvijk 1
- LENS 2

vï
vr

LENS l. - n.n,
HMSH 2 - I,EÏ{S 2
SVH 1 - LENS 3
Scbeveníngen l+ - LHVS 4
IENS 5 Scbeveningen 5
IENS B - scbeveningen 6
LE!\IS 6 en J zijn vrij.

1l+. 0O

10.30
1\.oo
Lt_ . 00
],L ,00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

- LENS 3
- Vredenburch 6
-DVC2
- LENS 6

- LENS T
-lMT6

I{. B. vd.. Enden

A.A. de Lyster

G. Purcell
n.n.
n.n'
n.n.

. Pronk, tel: 3522i:06

.' Hafdi, ter: 3hTB7l+6.

2
2

Zortdag J naart
a2
r,3
11
10
10
13

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

3079 /15\
3110,/56\
3r3?/568
32291622
T2o/6\9
TT/68t

uur
uur
uur
uur
uur
uur

KiJkduin 2
I,ENS \
LEI{S 5
VIOS 7
YVP B
IENS 8

OPSTELï,INGEN: &1s vorige week.

Afsehri.jven:
I,ENS 3
IEN
IEN
I,NN
LEN
LÏN

sl+
S5
S6
S?
SB

Jan.HeÍns
Frecl v. KniJ ff
'Wi1 IÍeiJ nen
Gerard Duivesteijn
fiene Keus
L. Barkia

36736't3
3897\76
3L6r-0BB
01891-1?gl+3
360151+1 , b. s.
3988797, b.s.

te1:

tel-:
teL:
tel:
tel-: g. N

Bi.j problenen: KontaktperBoon J. I,íitting, te]-: 3?73055, vriJdagavond. f9.00 tot 20.00 uur.

r 0 ö t ? I e à t + a t r t l,à t t t a ? t * à ? t o a ? 0 i
I DENKT U AAN DE GEZELLIGE KLÀVERd'AS- EN JOKERENAVONDEN I
t op de vrijdagen 5 Eaart, 19 maarÈ en 2 apríI ?
I Insèhri j f formulieren vèrkrijgbaar aan de bar ,,H/'rr I
? 0aa? taa ?ttt? 0ia? tiàr t*iv 0*a ?t!t



I,]GGING TERNEUIEN:
0.s,c.
A.D.S,
D.V,C.
B, M. T.

- VLamenburg, Mariahoeve, te]: 3851r36
- Gen, sportpa"k Madestein, tel-: 3!?8763
- Gen. sportpark ean d.e Srasserskade Delft,,tel:
- Esca.rp l-, tel-: 3662167.

o15-13251+9.

H, }T. Í,eiders c. q. Aanvoerd.ers :

S,V.P. Doelpuntenmakers op achterkant $ealstriJ dformulier vefliel-tlen !!!!l!!

Toernooi adenda:

Nederlaagserie voor LENS 5.

alata
11-3
.r-ö-J

1-l+

30-l+
D-q

t6-,
r_o-)

tiJ d
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

vedstrij d.

t,EN
IEN
TEN

s5
S5

- voc
- JAC

- Gr.Willen Vac.

SVH toernooi voor LENS combinatie
Aalelaars toernooi voor LENS ?
Zoetelneer toernooi- voor LErIS b

LENS toernooi voor LENS 6 en 7
IENS toernooi voor LENS B,

LENS - RI(SVM en de goudklonp

Nog 5 wedstrÍJden te gaan, beste Densen, fwee thuis- en drie uít{edstriJden.
Liefst drie lastige èegrad.etieklenten hebben lre met een honderal procent score het bos in
gestuurd. Best er nog Aén; Scheveningen. De overige tegenstanders zijn hooguit nog gein-
teresseerd Ín een vervangende periodetitel (wippolder, Delfia en Verburch). 

1

0p papier zou je haast zeggen, dit k en mag niet meer fout Saan I Voorfopig hebten ve
2 Heken rust en gelegenheid oE tle HallefuJah ïoes Heer tot nonoale prolorties terug te
brengen. De kLus is nog niet geklaard ! I

ooh tegen het Laaggekle.sseerde BKSVM bleek het aanvankelijk niet zooaar afgeh8naleltl te kun
nen vorden. AL na tien Einuten sloeg de schrik in d.e benen v8,n de vele supporters, toen
de gasten beeJ brutaal de Ieíding narnen. De spel,ers varen gelu.ldtig nj-et echt onder de in-
tlruk uant via schitterend.e goel-§ van Peter Klomp en Maurice Schuuruan stond. nauwel"iJks
een kwartier l-ater 2-1 op het scorebord. 

I

Toch verd. de ruststand niet s,l te gerust stellentl, doopd.at cle lENSd.efensié bLunalerde'biJ
een vriJe trap vén de altijd gevs,6,rl-ijke slits, AIex de Vries.. Een fornialabeLe ss.fe van
Patrick Puister voorkwam zelfs nog een echterstancl. Na rust een geheeL and.ere wedstriJd.
I'let Jan Willem èe Sruin voor ale geblesseerde Marcef Za.alberg, draaid.e LENS pLotseli,ng op
volle toeren en werd d.e zvakke (öefensie) van RKSVM needogenfoos afgest"aft. Nog voord.at
de aanhang de dampende kantine bad kunnen verlaten, had Peter Ktomp bij een scrirmage
LENS weer op voorsprong gebracht. I
L\en ]"ater soleerde, de in de 2e helft uitstekend spelenèe, Nlels Schuurnan door de ver-
dediging en bediende Peter Klomp op maat lr-2, Een Laatste stuiptrekkÍng van de Monste-
naren bracht de spanning oog e"n tèrug. ï.,ENS had. de ïealstriJd echter volledig oadei
controLe en Liet met fra&ie staaltJes voetbal zien, terecht de karpioenskandidaat te zÍjn.
Bij een afgedvaald.e schuiver, wa.s de uaD van de lredstrlJtl Peter ttcoud.tt Klonp er aLs' tle
kippen biJ ou 5-3 binnen te gllJden. Met zÍJn viertal treffers d.eed Peter zeer goede za.ken
voor het Haagse Topscorerskl-asseuent . 

I
We gunnen het Peter natuurliJk van harte, hoewel hiJ er niet echt steenriJk van za\ worden
heLaas. LENS bleef de druk op de goal van INSVM opvoelen. Xen voorzet van Maurice Schuur-
nan verd tloor de doelnen verkeerd beoordeeld en Jan l.Iil-Ien wes rezendsnel ter plekke om

6-3 binnen te kna11en. Dooï het ontbreken van Bicardo en Fred, werd Richartl van tler Hoek
door treiner Maarten Bog }Íeer eens uit het vet gehaald. HÍJ speelde een verdienstefiJke
partij voetbal. Voor herhèling vatbaar ? Door het verl.ies van D.S,o. is er in feite nog
één concurrent in beeId., WC, dat ternauwernooal !ri6t te vinnen van Scheveningen. (L,XNS

is gewaarschuvd! ): Iíe hebben ueer genoten, mannen ! 
I

Tenrninste de 2e helft zeer zeket......! Met dit voetbal moeten ve de entreepriJzen abso-
Iuut ouhoog kunneri schroeven. (fC Den Eo.ag vreaBt voor klungelwerk leifst 2, piek! ).
Met deze enttrousiaste groep goed.e voetballers en in deze sfeer, moeten ve in de 2e k.l-asse
beslist in de bus kunnen gaan blazen.

1



Zonder vooruit te rÍl.len ]open op het spannende slot van d.eze cornpetitie, kriJg ik deBr
al- verschriklcelij ke kriebefs van. Ilet konende week-end uet zrn all-en in Ae polonaise-
fÍles, Veel plezier I Voor het echte spektakel met Je toch biJ LENS ziJn,

Erans ven DiJk,

LENS 2 en 3 en teveel voetbal- gel,reld...., !

onze reserïes kïamen net een overwinning op RVC dik verd.iend in d.e top van.de ran61iJst
terecbt. LENS 3 lukte het niet het buitengeuoon irritante Celeritas bij tle benen. Gebrek
aan rust en routine rn'as hier alebet aen. AIs Je als siopele toeschouver ms,ar zorn ved.-
strÍJd staat te kiJken, dan vraag Je je toch af vaar voetbs,Ller.s op ilat niveau aee bezÍg
zijn. geleritas bezondigde zich oiophoudelijk. Praten, scheld.en; vl-oeken en....grof geweJ-d.
Een absolute plui^u voor de spelers ven LENS 3, tlie de beschavÍng toch lieten prevelieren.
Gelukkig floot Jan Heins noodgedvongen, ma&r met ziJn ervaring J-iep tte wetlstriJd gelulkig
niet compleet uit de hand,
Zijn gedoceerde toespaken konden opgefs.aitle enoties tot bed.aren brengen. Het 3e e].ft€,]
Yerèient beslist beter, maar het zit d.it seízoen gewoon niet mee net de div. tegenstand.ers,
Een hele snel-]e pronotie naar Hoofdklasse c.q. KNVB zal alit elftal ten goeale konen,
Eet moet we1 eerst gebeuren !
LENS 2 werd ook Eeconfronteerd net het nodige geveld. RVC vilde persé een acceptabel re-
sultaat behalen. Een hoffeliJk streven, maar de manie waa.Iop was niet hoogstaand, En
natuurliJk had. de scheid.srechter het Íeer gedaan,.....! LENS 2, bet schaduEbea.E, heeft dit
jaar verséhikkelijk veel biJgeleerd. Het koppÍe lrorèt e! steeds beter bijgehouden, Alleen
daartloor al- vas de overwinnin8 op het hooggeklasseerd.e RVC dÍk yerdiend.. Hans Kooyenga
scoord.e veèr eens....l in de begÍnperiode. Vlak voor het eind.signaal knaltle John van To1
LENS naar de bevriJdende 2-0, Van ToL is veer terug in de Europese gemeenschap en llet
dus i.Íeer van zich spreken. Ik voorzÍe een toppositie voor LENS 2 in de eindklassering,
Grote klasse Jongens.

tr'ians van Dijk.

I'C Jan Heins

Het zal U ongetvÍJfeld niet ontgaan ziJn ds,t LENS 3 een leider, scheidsrechter, meteriaa]-
han, verzorger, tnotÍvator, leerrneester, en een faBtestisch stukJes schriJver heeft.
hÍat U waarschiJn].Íjlr niet weet is, dat dit één en dezelfde nan is nI: Jan Heins.
Een man die op zÍJn bekende lrÍJze een e1Ít0.1 veet te ÈegeLeiden en te notiveren. lIiJ geven
bet U te doen, net van die jonge iupulsieve rond d.ertelend.e voetballers. Neem de .vedstriJd
vaD o.fgeLopen zond.ag tegen Celeritas, toch geen nakkeliJke p1oeg.
jan kreeg het voor elkaar om zovel a,ls l-eider eD scheidsrechter te fungeren. ondenks het
feit dat de wedstriJd $erd. verLoren, vonden wiJ het tiJd !Íorden om Jau Heins in het dag-
Iicht te zetten vaar hij thuis hoort.
Jan nog even deze eonpetitie afi[akeE en volgend. jaar worden we kempioen.

King Theo.

Lcrngs de =S>ort@n \./crn da Zl\A lc;c)c)er

Uitsfagen van het afgel-open veek( end
I,ENS ]. - DHL 1
LENS 2 -SEV 5

1-3
3-1

Zaterda 20 februari
1)+ . 30 .uur L,ENS 1
11.l+5 uur LENS 2

- Te Werve l-
- Duinoo:tt lr

W,NB ou].e scheid§-rechtér
101?/00
105'( /072

A.P, Heenskerk
Hassanin Nabil

ZarËet d.e,e, 27 februari
1I;I5 uur LENS 2 -ADO2 \o\o lor2 H.J. Moerenhout

veld

Wit ,r, ffi



Zatér 6 maart W. NB scheidsrechter ve1è
1 .30 uur Te llerve 1 1020 00 R.B. vd. Spek

It,A. Bergh1l+.30 uur Duinoord 4
- IENS 1.

- IENS 2 ]-.060 /or2

LIGGING TENREINNN:
0rDas : Verl, Waaldorperlaan-Hoek Buurtueg, Wassenaar, teL 3?l+f916,

OPSTELLINGEN: worden d.oor de trainer yastgesteld.
{

'Ilventueel afmefden bij John Boerema, tel,: 3977273.

De nieuue attractie van d.e zat-afdeline: Hans de Ruiter !

0p een nistige zaterdag-ochtend gaat de EdR-express van start. Hij begint vat lraag, naar
&Is hij eenmaBl op gang is, is hiJ ook niet meer te houd.en, Ilans de Ruitel:' moest hèt op-
nemen tegen een zeer sterk SEV. LENS startte met ll8,ns ean de linkerkant, Het liep niet zo
gesneerd in d.e eeïgte helft. Vandaar de 0-0 ruststenal. 

II.Í&ar dan.....Na een tactlsche zet van John Boerema verhuist Hens van links Eaer reèhts.
Gesteund door de lltlR-side leeft hii d&n helenaaL op. Hij ]egt ziJn tegenstanders vóortdu-
rend in de luren. I{et eexste doelpunt liet den ook niet leng op zich r,rachten, Na eén goede
combinatie tussen llans en Bob, !íerkt een spelers van SEC d.e bal achter ziJn eigen keeper,
Een aanslag op Eans geeft aanleitiing tot rellen op de Hdfi-side. Maar naalat viJ tot rust
Eekonen ziin vortlt uit een corner knap gescoold. door Bolfi dit nedat Hans d.e keepe{ eerst
op proef gesteld had (2-0). 

IToch veet sEY terug te komen tot 2-1. Even wes d.e spanning terug, mar d.at duurd.e niet J-ang
Ired schoot schitterend. uit de draai LEÀS na€r de 3-1 eÍndstantt. AJ_ Bet aI een l-euiie wed-
strÍjd met veel sensatie (in en ou het veld). Dus wiJ raden U aan zÍch aen te sl-uiten bij
d.e i{dR-fanc1ub. U kunt zich aameLden bij John Boereba. 

I

de IÍdR-Side (John, Maurice, Nie]s, Jacc, Richard en peter). 
I

?0*t? 0il?tiàrtta?tta rtttvr*lror
I DENKT U AAN DE GEZELLIGE KIÀIIER'ÍÀS- EN .'OKERENÀVONDEN 

'!l op de vrijdagen 5 maart, 19 maart en 2 april I t, a Inschri j fformulie ren verkrijgbaar aan de baf or.!, (
? t*t?t*^? 0it?tad? 0aar trtrtra?t,

Vli,l das L9-02-93 kfasse zaal, scheidsrechter

ZRRL

VO€IBRL

19.1+ 5 uur LENS 3 - Semp. IJ-tius !
- SeD!. Al-tiu§ 2

De Schilp
De Schilp

Loosduinen

B. vtt.r Logt
J. Veraeer

I

R2B
R1B20.30 uur LENS 2

Maandas 22-02- 93
20.30 uur RAS I - IENS 1

DÍnsdaE 02-03-93 kl-ass e

3A

zaal
A. Veenstra

.l
scheidsrèchteI

19.4 5 uur De Baron 1- ï,ENS l- 3A Houtïust 2 II. Angin

Liggins sDolthaflen
Loosduinen
De Schil-p

- GI. v. ?rinsterenlaan ?6
- Schaapveg 2-\, RÍj sviJ k

Aanvoerd.eras:
S.V.P. UitsLagén doorgev en aan Ben 0sse, te1: 3298353.

?teàr tla?ttt?Ita?0*IïIIàrteI?tt
I DENKT U AÀN DE GEZETLIGE KLAVERiIÀS- EN i'OKERENÀVONDEN à
* op de vrijdagen 5 maarÈ, 19 uaart en 2 apri). Í
ö Inschri j f formulieren verkri j gbaar aan de bar rr/,,1{ tvt*àrtil?trt?tra? 0aàv0àaï tàlr0t



l.ÍíftÏr',Ír ltaja$Ef i !'ilt,l:-Ír{IlÉ,n, ir n,

Ja, If,@ VAN HET JEUGDFRONT atgemeen kontaldpersoon:
Paul v.d. Steen, Chopinstraat 103,2551 SV Den Haag tel.397.Oi.S4

Bg geen gehoor: Amold v.d. Donck, tel 397.65.32

WetistrlJ tlprograrma A-B-C-D-E en F Jeugd.

Afbellen voor onderstaande wedstrijàe'n 'at:.den biJ Paril " ïl'dl Steen (39?0151+)
zo snel nogeliJk tloch uiterliJk de dag voor de ved.striJd voor 1!.00 uur. 3iJ geen
gehoor beIlen naar Arnotd vd, Donck (3976532). In uiterste nood. nog op ale dag zelf
bell-en naan LENS (366L3L1+) biJ iemand van rle J eugd.kormissie.

E1fta1 d.atun aanv&ng tegenstander uit/thuis terrein /veld se&. k.Iens
Al_ 20
À2 20
81 20
B2 ?O

cl 20

c2 20
c3 20
DI 20
D2 20
D3 20
Dl+ 20
E1 ?0
E2 20
E3 20
El+ 20
E5 20
E6 20
FI 20
F2 20
F3 20
Pl+ 20
E5 20
F6 20

12.30
r-0. 30
].2.\5
r-\. 30
18.3b

r-r-. 30'9.00
r-r_, r-5
1l+ . 0O

18 .00

zie kopy )
auto )

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
felr
febr
febr
felr
febr
febr
febï
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
I'ebr
f,ebr

18.30
11 .30
r-t, oo
l-1, 00
9. 30

9.30
10.00
]i.00

thuis
thuis
uit
thuis
thuÍs
thuis
thuÍs
uit
uit
uÍt
uit
thuis
thuis
thuis
thuls
thuis
thuls
thuls
thuis

DSO A1
svr3, A2
Lyra tsI
Die Haghe 82
I,ENS Cl
vrij
I,ENS 82
Loosd.uiDen C1
Dyna:no' 67
I,lestlandia D1
Die Haghe D1
BTC D1
Cronvliet D2
quick E1
Cromvliet E1
Die IÍaghe E2

Qutck E7
IENS E6
LENS E5
vcs rL
Osc I'l-
Quick I'5
Vredenburch 13
nvc F3
Quick F5

thuis .Vl-
uit Brienenlaan/Wtnaar
ult sp.psrk de Zlreth
thuÍs Y3
thuis Yz

o

f0
9
9
o

1L
o

11
10
f0

00

vz
Y2

JuIianalaantj e /Rlrk
v1
v1
v2
v3

Sav. LohroanLaan
Red.eriJkerstraat
0ckenburgh
Sav. ï.oh.uanl,aan

tr. strook
tr . strook

y2
y2
y2
y2
y2
y2

17 ,l+5
1\. oo
l-3,00( auto? ? )
l_0 . 00
9.00

12.00
9,00
9. L5 (auto )

10.00(auto)
8. t5 ( auto )

.00(auto).UU 9
9
9
9

'JU
,30
.JU

00
00
00
00
00
00
00
00

30
30
30
30

11".

9.
lL.
10.
10.

BUZONDERHEDEN:

- aanweeig J eugdkor:oissie: A. vd.. Donck(tot l.?,30 uur), M. Eeuver, P, vd. Steen en
R. Vereeclen.

- Iees onderstaande kopy ebns heel goed d.oor.
- opsteLltngen afs bekend trIet uitzondering van:

o IrENS BL zonder T, Heins en S. Schaapveld. en net F. Duran en L. van 't KLoosier.
o LEN§ 32 zonaler M. de Groot eh lnet J. Augustus en S. Schaapveld..
o IENS CL zonder J. el- Haddioui en Bet R. Hendriks. Op 2O/2 zie: bÍJ Bl tr'. Duran en

L van rt Klooster biJ C2 K, E1akbÍ en n. KorÍmaker.
o I,ENS C2 zond.er !. Peek en net S. copie, X. Elakbi en R. Korfina.her.
o LENS E6 uet M. de Bïabahd,er
o ]JENS 11 zonder M. ter LÍnden
o LENS I'2 zonder L. Droppert
o i,ENS 15 bet J, Bruystens
o IENS 16 Det B. XelogLu en M. de Geus.

IENS A2 nagr_ SVr 35
A.6. zaterttag vroeg near 6Vt35. hÍe verva.cbten alle spelers on 9.00 uur bÍJ het Centraal
Station voor de hoofdingang, Neen de strippenkaert mee. Met bus !0 ga4n JuJ.lie naar het
veld van SVr35 as.h d.e Brienenlaa.n te Wessenaar. Wacht net vertrekken op d.e leider. Uit-
stappen blj renb&ar Duindigt aan de Benoordenhoutseveg en dan nog een stukje lopen over de
Haa.Id.orperlaan en de va.n Brienenl,a6n. GE. Je xechtstreekg be1 ala,n op vrijd.agavonè (en dus
niet op zatertlagmorgen ) naar PauI vd. Steen, te1: 39701rU.

(
(
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Af8ekeurd of niet? ?

Bij tviJ felachtige weersoEstandighed.en gelden voor de Jeugdspelers de onderstaand.e regels:

1) Moet je voor 9.00 uur verzàinel-en dan nag Je altiJd. naar LENS bellen (3661311r) of het
voetbà}Ien d.oorgaat of triet.

2) Moet Je pas na 9.00 uur verza.melen dan is de TV iu[ie hulpniddel. 3eI dus niet naar
LIINS maai sten af op Lokateit blz. 602. DB.er kunnen een as,ntal boodschappen staan t.w.:

a) de afdeling Den Haai is afg'ekeurd. De wedstrijdeo ,rh az \/n F6 ziln d.an afgekeurd.
Het schadurfI)rogra.rma treed nu in werking (zie kopy hieronder)..

b) de afdeling Den lls.ag heeft de vo],gende wedstriJden afgekeurd met d.aarna een opsonming
van verenigin6en. Dit betekent dat er incid.enteel ved.strijden ziJn afgekeurd.' Voor tle
ïedstriJd van LXNS B2 - Diel Haghe 82 kiJk je dan bii L,ENS 82. Staa.t LENS 82 erop dan
is deze wed.striJd afgekeurd. Yoor de vedstriJd Lyra Bl- - LENS BI kiJk Je dan biJ Ï,yra
Bl.. Staat Lyra 81 erop d.an ís ook deze wedstlij d afgekeurd. De thuisspelende vereni-
gin6 vorclt iruners ,verme.l-d, Bij incidentele afkeuring mogen de speLers van Dl- t/m F6

naar LENS beuen (3661-314) vant zÍJ vord.en dan niet verrnelilr 3iJ iÈcidentele €,fkeuring
vel ne,ar LENS komen op de normale verzs.meltiJd. De leiders gaan dan ergens Eet Jullie
trainen. Neern altijd naast je normale ÍENStenue ook voetbalschoehen, sportschoenenr een
trainingspak en douchespullen mee.

Schaduvprogramrua ,

BiJ algehele afkeuring van het
prograruna af:

I

konpetit i.evoetbal verken ve onderstaande alternatief
I

I Sarenkomst LBNS

11.30 uur
uur ( auto )
trur
uur ( auto )
uur ( auto )
uur
uur
uur
uur
uur
uur

11. 30
1l+. 30
tl+ . oo
10.00
l-2 . o0
12.00
9.oo

11. 00
9.00

1l-. 00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

.00

.oÖ

.\5

.45

.00

.00

LENS A1 en A2 trainen
Tonegido 81 - LENS 81
LENS 82, C2 en C3 treinen
Tonegido Dl- - I,ENS D1
Tonegido D2 - LENS Dz
IENS D3 trainen I

L,ENS DL t/m F1 trainLn
LENS F2 treinen
LENS I'3 trainen
IENS Íl+ trainen
LENS I'9 en F6 trainen

't?

1\
I

10
t2

9
11. 00

o

11
1.0

.00

.00
,00

De ueeste spelers hoeven eigenlijk nog 6een eens near iENS te be1len of naar Lokatext te
kiJken. De tiJden van het s chaduvprogra.raua' komen veelal- overeen Ilet d.e verzax[eltiiden van
het r,redstriJ dprograr n&. NeeE r^reI een eÍgen shirt mee voor els er getraind ltordt. Trainen
kunnen ve doen ergens op een grasveld. 0p het strand, in de zaal of op d.e verharde veldJes
van Kwiek Sport. De leiders /trainers beslissen dit. Neem altiJd Eportkfeding,, trainingspak,
voetbaLschoenen , sportschoenen' en natuurtijk douchespullen (verplicht) mee. Bij redel-iJk
veer gaan de I'-klassers deze keer op verzoek naar het strand. Vervoer is dan echt nood.-
zakeliJk. l

I
Extra training A- en 3-klasserb

-A.fgelopen vrijd.agevond varen eï echt te veinig spelers op de training van A1 en 81. De 
r

resultaten van deze el-ftaLlen ziJn niet a1 te best. Een extra training liJkt ons daaroh
best lre.I nodig. 0p de vrijdagavond figt de nadruk bovendien op de wedstïijd van tle volgen-
de dag. Dat betekent veel spelsituaties oefenen. Nuttig en ook leuk lijkt ons maar vel
als "bi,1naI iedereen er is. Komen dus a.s. vriJda6.
A-selektie : 18.00 - 19.00 uur
B-selektie : 11.00 - 18.00 uur
A2 + B2 : 18.00 - 19.00 uur.

Zaterdag a,s: een eekkehuis op LENS

A.s, zaterdag is het echt hee] druk op ons komplex. De Uaagse VoetbalBond heeft maar ]iefst
L6 thuisvealstriJ den biJ ons gepland. Dit betekent dat de vedstriJd E5 - E6 op tle trainings-
strook moet vorden gespeeld en d.at de kLeedlokalen 5 en 1 voor D3, F2, Fl+, F5, F6 en de
tegenEtand.ers gebruikt kunnen worden on te d.ouchen.

í



Het omkleden za! in "lIaterloorr plaatsvlnden. Dit is d.e ziJzaa"l van ons klubgebouw.
dus één keer eeht behe1pen roaar het ksr echt niet anders. Heren Leid'ers Sraag e.s.
d.ag extra aand.acht bU het omkleden. BIiJf er steeds bÍi'
P.s. er kunnen geen besprekingen in "Wateiloo" gehouaien word.eD.

UITSi,AGEI§ JEUGD:
- ],ENS El
- LENS E2

- LXNS E3 "
- I.,ENS E\
- I,ENS E5

- IENS E5

- HBS T'1 I:

- ScheYeningen tr'1

- GDS I']- , ,

- NAS F].
- OranJeplein F2

- Tonegido ïB

svtv Al_

Naa,ldwiJk A2
vros 81
LENS B2
Lyra C1
DHC C2
Monster C2

I,ENS D1
I,ENS D2
I.,ENS D3
LENS Dl{

IENS A].
LENS A2
LENS B1
DSI''P 33
I,ENS Cl
LENS C2
I,ENS C3
Velo Dl
vredenburch D2
Esdo Dl-
VIOS D2

Vred.enburch EL
SEV E1
Juventas E1
DUNO E2
Lae.kkwartier EI+

Texas DHB E2
LENS F1
LENS F2
I,ENS F3
LENS FL ,

T,ENS T'
LENS I'6

2-t
É-D

5-]-
2-t

11-0
?-D
t--0
'I -q
2-7
o-,

Het is
zaf.eT-

2-6
6-1
6-3
0-6
0-2
U-o
E-n

5-1
5-1
o12"
o-2.
B-i..,

ook deze keer beperken ve ons tot d.e lngezonden verslagen.

S.V.L.V. A1 - IENS A1: 2-1

EeD goed uit de Etartblokken konend LENS, noest toch in de Laatste nin. van de vetlstriJd
tegen een mistige en onverdienale 2-1 nederlaag aankiJken, Geziel het spelbeeld Jransen! ! ! 'inzet enz. hadden ve d.aar in die griize brei toch zeker ve.L één punt verdientl.
He hebbén er alus gewoon een pultJe, en misschien vel tvéó punten laten liggen. Nsdat ve
eerst een 1-0. achterstand (muurtJel ) hadden veggewerkt naakte d.e Voorsqhotenaïen in de

l-aat6te min. du6 die winnende treffer. IIoe tlie ba1 er ingegaan is hebben ve fater noeten
horen, omdat vanaf de zijlíJn de situaties door de mist dus níet of nauweJ-iJks meer te
vo]-gen varen.
Zs,terd.sg met dezelfde inzet, en voor sonloÍge iets mindel graag, moet er tegen het hoog ge=

kLasseeitle 0.S,0. tocb enig Sturtwerk nogeliJk ziJn' _ .

HEns Borst.

LXNS Dl- - Velo Dl: 1-0

We begonnen de le helft ln erge èichte mist. De le he!.ft was niet erg Leuk ot]I naer te kiJ-
keD, want het spel verd biJna de hele 1e helft op bet mitidenveld 6espee1d. Af en toe een

;:T: i:ri;'*Jt*,:;t::ï ïïËliÏ;, or het rras alveer raak. Door soed samenslel aan de rinke:
kant van LENS, UiteíntlellJk komt de bal bil DaniëI. HiJ neent de bs,l- nee, en lopt d'e bal
schitterend over de keèper. Klasse Daan. La.ter vieL LENS terug, en kreeg [e1o lrat kansen.
Het lÍas een spannende 2e helft.

LENS D3 - Esao. Uitsl, ac.: 2-7-

3iJ tte uÍtvedstriJd baëden we 
'een flink pakslaag gekregen, zodat er nu sPortief revo,nge ge-

no ien noest, word.en. Iíe speel-den op vel-d I en dat is voor ons een ongelu.ksvelal, want e]-ke
wedstrÍjd d.ie 'íij daarop speelden veröen 'we meer met O dan set 1 punt naar de kleetika.ners
gestuurd, De opèracht was dus eenvoudig n.l-. sardenspelen en vinnen l!!
Nu det deze ve. danook 9n zelfs toen we aI sneL tegen een 0-1 achtersta.nd aankeken bleven
vè voetbal]en en trokken rre d.e truckendoos geheel open en zo kon het gebeuren dat lre ver-
diend de vol-le vinst binnenhaalden.
Jullie gezang in de kleettkamers vén: "We are the cha.npionst' was terecht, maar keJ0ploen
ziJn ve nog feng niet,uant a.s. zaterdag de thuiswedstrÍJd tegen BTC en'al-s Je op de stan-
denlijst kijkt zal je zien dat het heel erg zwaa wordt. Misscbien spelen we veer,op veld
l- en wie veet ??
Hest niJ nog te bedanken de scheids voor het zeer correct fluiten van deze moeiliJke ved-
striJd; FBD nernens de ouders KIASSE ! I !

Cees .



IENS D3 - LXNS Dl+: Uitslag: 10-0
I

Een nonstexuitslag, maar nÍet 6én on. trots op te zÍjn; D\ hefaas niet zo gemotlveerd. an-
ders had het wel- eens heeL anders kunnen aflopen. In ied.er geval een goede oefening voor
de vèdstri3d tegen BTC. Arnold (keeper EI) bedankt voor het invallen; Je hebt er ve1 LO
on je oren gehad na&r toch kl-asse het doel staan te verAed.igen.
ook Gerard Tieze bedankt voor het vJ-aggen.

Cee§ '

Vred.enburch E1 - LEXS E1; 2-6
Ïet was een leuke vedstrijd 1íant er varen veel akties. E werd goed. gevoe_tbaId. Er varen
veel voorzetten YaD Línks en rechts, Raynond w8s d.e keeper want Arnold en'Roy varen ziek.
Toch vertl er goed gevoetba]al, De doelpunten kvamen van d.e voet nuud (3), tvtichael_ (2) en
LeurÍnho (t), naymonO heeft er tvee doorgel-aten. Roger speelde ook uee.

Afz. Balmontl en Michael,

Juventas E1 - LENS E3: 6-3
In de kleetlkarners was het al duidel-iJk dat onze helden bang waren om veer te verliezen,
maaï een stemting maakten, vaaldoor het leek dat lre d.eze wetlstriJd. nooit kond.en verliezen.
Niels was er, na ziJn kleine operatie, h.eer bij en dus een perfecte &anvoerd.er.
A-l- heel snel krÍau Juventas op voorsprong, Zou het ïeer zorn zlrare nederlaag als d.e vorige
keer '.Ioralen ? De I,ENS - spelers vonden dat tlit niet kon. Ze zïoegd.en en probeerden de
tegenstanders steeds ver van het doel, van Tonry te houden. Kwaroen ze erg dicht biJ, dan
re.ld'eTomDymenigrnaa1.De]ruStstand,Uasd,aaÏom.'s1echtsl'\-].voorJuventas.
fn d.e tlreede heLft verd keihard gel'erkt om tloelpunten te neken. Dat, lukte voor Ëeide ploe-
gen twee naal. lle zagen een goetl, sportief en keihard werkend. LENS, dat de rrealstrj.jö van
vorige week snel a,a6 vergeten. Jul]Íe zien dat Je tegen een vee] sterkere tegenstander ook
kunnen presteren. Houdt de tBoed. er Ín en goeal speJ-en, dan hoeven ve voor geen tegenstander
bang te ziJn.

Hans .

Duno E2 - LENS Xl+: 0-6

Laakkwartier El+ - ïJENS EJ: Q-2

Jongens om 9.L5 uur moesten we verza,nel-en en het wes nogal mÍstig, Gel-ukkig ging de ued-
striJd.door dus o! naar Laakkvartier. Hel-aas hadden Ricardo(ziek en Raymond(ziek) afge-
beItl. (van barte beterschap).
Met ldustafe (re irerrt) in het goeal ziJn we begonnen en ik zs.g een G0EDE 1e helft met een
paar kansies. In de rust zei ik tegen Jull-ie alat ik ZEER TEVREDEN ves rDaar dat jul1ie
mee" op het goal noesten schieten.
In de tlreede helft Det Oner als keeper gingen Jullie veer goed sua,len spelen en door sa-
menspeL tussen ozkan en Abdoel kon Ozk8n socren. (orL).

Tien uur xnoesten wij aftrappen biJ Duno, d.u8 om negen uur verzamelen op LENS, en vat vier
bii op ? Kwart voor negen rÍas heel LENS Xl+ aL aanwezig Eet vooral een opvs,lIend goed hu-
rneur en een positiefe Ínste1Iiug, Dat beioofde vat, nou ik had.het nlet nis vant wat ging
het goed zeg' Gelutkig konden wiJ tnet aLle negen Jongens spelen ontia t Duno er ook negen
had en alus nienaEd la.ngB het koudige ristige vel-d moest staan,
opnieuH kondea wij voetbaLlen zoals viJ het graag doen. Alle)traal jegen op d.e bal, on hen
zo in on6 bezit te kriJgen en te houden. De eerste helft speelden vij op de helft van
Duno, díe IBet man en nacht verèedigde, toch wisten wij er door heen te breken,'en Dogan d.e
gelegenheÍd gaven tot 3x toe te socren 0-3 dus.
Na de rust veer een goed harèverkentl LENS. Ricky dÍe tot nu toe niets te doèn had moest na
viJf minuten Laten zien dat hÍj er ook was en perfect stopte. Met drie goede afstand
schoten zette Roy d.e eindstand. op 0-6. Terug op LENS gekomen was het hwneur nog steeals per.
fect, omtlat de Jongens s,l-1eD&41 het gevoe1 had.den vooï deze overwinning geknokt te hebben
(en ao vas het ook). Bond half een ging ook ik naer huis met een perfeót humeur en een
goed. gevoeL. Klasse j ongens.

Teun,

1



J,a&kkvartier kreeg ook zrn kansen en we noesten echt alIenaal yerdedigen orn oDZ€ voor-
sprong vast te houden, I{ij begonnen weer net goed saÀenspel- en d,oor Danny weral het 0-2.
Na afLoop heeft Omer 2 penaltyrs gestopt (klasse).
Ik uoet ju1Iie feliciteren Bet deze tr'antastische wedstrÍjd. Zaterdeg tegen LENS E6 en dan
.Laten ïe zien waarom wij deze $etistriJ d gewonnen hebben. Tot zs.teralag,

Jul1ie Leider Melis.

IENS I'1 - H.B.S. F'1

Dst het DoeillJk voetla]Len is tegen een tegenstander d.ie een man Dinale" heeft, bl-eek ook
afgefopen zaterdag. Het duuïde tlan ook tot de l-9e min. van de Le helft voordat Cock net
een hoog en hard. schot d.e keeper kon verslaan, 1-0.
Voordien pakte hij regeloatig een aantal prachtige baIIen. De 2e hel-ft begon een stuk be-
ter, a1 na drie ninuten was het Stefan die 2-0 naakte, hierna verd. er door sonmige speLers
toch te veel gepingeld. hÍerdoor werd lraa.k onnodig bBlverlies geleden. Het duu?de dan ook
tot d.e 26e nin. toen Kevin (ziJn 1e) en LENS Je doelpunt scoorde,
Toen gelooftle de Jongens van HBS het wel, in d.e 17e rnin, vas het weeï Stefan tiie d.e score
op l+-0 bracht en tenslotte mocht Kevin er in de laa,tste minuut nog ,-O van naken,

LINS E2 - Schevenlngen : 5-1
Na enkele vriendscbappeliJk vedstriJden begon d.e conpetitie veer. I.le moesten er getiJk te-
gen aan went de tegensts.nd.er vas Scheveningen. Daar hadden lre uit met 2-O van verloren.
AI snel bleek dat LENS vandaag te touwtjes in hand.en had.. Door goeal voetbal verd het a.l
sneL l-0, De verdedigins (Michoel en Dennis B) hield göed sts.nd.. Het nid.d.envel-cl ( Rarnon,
Lennard, Stefan en Randy) deed ook goed. mee.
De Yoorhoede (Kevin en Dennis M) J.iet ook een p8ar uooie passes zien. HÍeraloor verd. het al
snef 2-0 en 3-0. UiteindeJ.iJk uerd. het !-1. Bedankt Kevin en Stefan voor de goede inzet.
].Ían van de wealstriJd: het hel-e team.

Jul-Iie .leider:
Hernan 31om.

Afgelopen zaterda.g ben ik trliJn donkerblauwe UI.IBRO trainingsbroek in de kleedkaner 5 kriJt-
gereakt. Wie heeft In gevond.en ? Alvast bedaukt.
Lennard F2.
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I/AAT DE REDAI<TIE

uÍter$e inlevertermiJn kopij: .

moondog 20,ffi uur ln het klubgebouw

ry]qsqqql'ffis
(I4elkcrn jrl Utgpia)

'.t'

Iedereen maakt, zich zorgen over de toenererde
verru*irg bij tet (jsrgd)- a$ateuwoetbal, zorrel
rran de xs44prÈers' largs de lijn als \ran de
qElers op de gr:asnat

we slaan niet direkt, sEÍj l. adrtercver aIs er eens
een verleerd hrcord \raft maar het sdlijnt dat
iedereen steeds rrer nEeite IsijSt net de
elqrentaire fatsoensnomen

Iilen schefdÈ, vloelct, tiert,, r:aast en d.issi:nineert
tijdens de wedsbijd en na een verlies rnrdt
ÍEesEal rqel iets vernield uit prre qmac.trt en dit
is voor de voetJcallerij en \rmrr de club
slecht..,ze€r slecht.

oke; u mag best vrel erÈircn:siast en fanatiek zijn
naar l-aat dit niet orzeo:sIaan net het daadrrerkelijk
berÍpeien met de r@strijd,

nrEngirq in welke vo[Ín dan od< (d@r zogret sIEIers
als supportes/ouders) passen niet bij het
q:eI1etje voetbal

VeeI lpnsen zu-Llen er nreite nee hehberi, maer als q
nu Ce orrierstaarde vijf gedr:agssrds irr ur*
voetbalharE needraagb dan' zal vetleàI ..een shrk
gezellige r!,Drden en Isïtnen ue ueer spu:el<en rnn :tWat is het rreer fijn birrren eh targs' ib lijn. tt

tl',

1. Heb respect voor de scheidsecàt€r. i
2. Heb rsspect vw je tegenstarder, '

3. Beheers je. .:'

4. tlaak je íiet dnrx.
5. Heb je een uitrredstrija gedraag je als gast.

LENS

Samonstelllng Bsstriur

Vrnrzlttor:
H, v,d. tlllk
Mollotmo Gondlstroot 74
e552 PC Deo Hoog
tol.: 070 . 3979359

s?,kÍetoÍl(:

[U,M. Hoiruenhoven
grom Fíosstrmt 9l
955t CZ Den hoq
tel-: 070 . f912474

PennlnOmeeqleí:

R,H. de Grogt
Pcrrlkloon 95
25ó4 TV Den Hqog
tai.: 070 . 5951550

IJd,
H.M. Coret
Hengololoon 589
2544 GB Den Hoog
tel.: 070 - 5ó7109ó

ll.t.
F. wn Dljk
Jon Eorendseloon 199
!ó85 6V Po€ldljk
tal.t 01749 . 47255

i[



Zijn en vcblen viij ons diep in het harÈ diet alIsnaal Don Qtdchots ?;;aL1een
oppassen dat de Dqr auichots geen VoetJcal Don Jugs r,qorden. * ,'-. : 1,. 

, ,
ir -. ; -': ..' . .

mi:ten rre

zijn echt geenr .fatsoensald(e!:s- maar'. gr:aag hadden wij u .r,vell<omWij ran de redaktie
geheten in utcpia,

i'
DeÍ redaktie

.!.

HeIp , de redaktie verzuipt !

Elke veek vord.t de realaktle bedolven onaler de
vele versla6en van zolreL juni- aLs senioren.
Een goede zaak, were het niet dat viJ ons te
houden hebben aan een budget en een aanta,l
bladzijden per iENs-revue.

Dat wÍJ op de ra.nd balanseren van budget-
overschriJd.ing is u tluialefiJk, n8ar omd.at
iedereen recht heeft dat ziJn/haar verhael
gepl-aat st 'word.t , vÍLlen wiJ U verzoeken zich
aan een paar simpele spelregels te houd.en:

* houdt het verhaal kort en bondÍg; rn duid.e-
l-ijk neeïgezette regel vertóIt meer d.an
een half yerhaal. .. . .

n lever het verhaal tijdÍg in biJ redaktie-
koEnissie- of bestuurl-etlen.* gebruik tiefst een schriJfmacbine, dus
grsag een duialeliJk Leesbare tekst.

ll)"

Bij rrovertredingrr behoudt d,e redaktie het recht
voor stukken in te korten of niet over te gaan
tot plaatsÍng.

nznl \/zoveel
\=Ko

,l/

c+A

.t:

rrrt?tta?ö!avtrt?0at?t*r?ttr?0+
! Qrxxr-u $ry,qE GEzELl,ïcE KrÀvsRJ-ÀÉ_ slr ,rorcE^R';ívo^ND;r,i,,' f
Ï--9t.9i..Y:1]91g?',,5maarÈ,:.19maarten2aP!irr . .lnscnrt] ttormulie_ren 

-verkri 
jgbaar aan de bar- ir]r/J,r . tr r ir ? 0 +r ? I li I r. iï r e aiïar ? r r=í? 0.
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LENS

Een veekénd zond.er yoetbalvedstrij d van LENS blijkt telkens seer incom-
pleet. Goed, Je kunt reer eens anAere dingen doen, naar een gemis bliJfb
het. Via de heer Roodbol (zíe hieronder ) kreeg ik er tvee ]eàen biJ.
IIet is 1euk, dat Juist de oud.ere garale zo actief is uet het steuneu ve.n d.e
ectie. Aantal ted.en: 83. . .

. No6 vlJf vedstriiden eE ve Heten ia velke klasse ve volgenil Seizben spelen.
Dit is de kiens van ons leven op voetbalgebied. !,-.Ik geloof, net afs vele ande. ren, in prono-tie' Afl-éeí kan ib ruet niet voorsteLren, aót d.ie vi.Jf wed.strijden urg g.mekteiijr-r"iiÀt
r"orden. Die tegenstand.ers hebben belarlgen n.b.t. degradatie of Je periodetitëi àn zul-Ien
hun huid duur verkopen. r
Dat probleen kennen onze concurrenten echtex ook. Er zuLl-en dus iets meer punten vorden
verspeeld. tloor de toppers. DeLfia is de eexste k1uÍf en tegelijkertiJd één vari d.e zvaarste
tegenstantlere. fk ben de thuievedstrijd nog nlet vergeten en en Delftenaren ook niet,
neem 1k aan.
Enfin, in oktobex schreef ik al over pronotie naar d.e treed.e kLas en aan tlat itandpunt
houd ik me nog vast.

P,en saaie zondag.

lJtí sponsor-contactman
Jobrt van d.er Luble,

tel:3233525,

TienduÍzend gul-den !

Í l-0.000 voor LENS.
steun de ectie van John van d.er ï,ubbe, tel: 3a335a5. op naar het kampioenschap en naer
de 100 l-eden !

]ll februari .: 81 leden
18 februari : 83 leden (heren 0ostrom en Van Gastel)
83 is plachtig
90 is EechtiB
ben je bedond.erd
op naer d,e honderd.

Met vriendeliJk groeten
r J, Roodbol.

GIí@ €vonam @nlon Ho,mm issia
Konlaktpersoon: Marianne v.d. Donck, tel. 397.65.32

Zvermen a1]e D-kl"asÀers zèteralag ZT -p-, 93
Zie Juko

Scha8t6en el-le C-klassers donderdag h-3-'93
Zie Juho

Playback show

Nog enkele veken en tlan ig het zover: op zaterdag 2? Eaart een te gekke pLay-back sho*.
Wij verwachten echt heel veel publiek, die onder het genot van een HapJe en een drànkJe
kunnen genieten van een goed georganisee"d. spekt€,ker. Dit spektakel_ ii-on + 22.30 uur
afgel-open en clan Saen ve direkt verder net een gezellige DÍsco tot in ae kleine uurtjes.
0p rriJalag 12 naart houd.en ve een gene"ale repetitie in het Lxss krubgebouv. on 1"9.30 uur
vefia,chten ve a]le medewerkers, kon dus op tiJd ! voor de Densen die p]àybacken: neen
3Lt-e11af Je eJ€en C.D.. of bandje mee (van goede.kwaliteit t).
Het klubgebori\+ is deZe'avonal uitsLuitend.' geopend. voor neclererkers, playbackersp presenta-toren' en..de xko,"dus leen toestuorvers . . . . , . 'nu Juryleden noaigen iriJ" rrit o, aer. à.,orrathuis te bLijÍen biJ eigèn hàard. en2..... De inschriJvÍng is voi: ve iebben.precies 12
groepen en/of ind.lviduen. "." r



Beste aensen heel yeel sukses met oefenen en tot vriJdag 12 maart.

H.G. Eko

S(eIí@ Sonioren Hommissia
Uitslagen van het afgelopen week(end)
O.S.C
ADS 2
DVC 2
LENS 6
LEN§ 7
B.M.T. 6

- IJENS 3
- I.,ENS \
- I.,ENS 5 ,

- vros 7
- v.v.P. I
- LENS B

2-2 
.

7-3
2)1
afgek.
afgek.
0-1

2

Zon 28 februari
wPL
IIMSH 2
svfl 1
$chevenlngen 4

LENS 5
rntcs 6, ? en B

- I.,,ENS ].
- LENS 2

- LENS 3
- I,ENS b

- Scheveningen I
- zijn vriJ

W. NB u1e scheidsrechter
vr.

tooS /62t
vT.
vr,
vr.

to?8/53a
7095 /621
3079/55\
3]-to /56\
3732/568
3229 /622
3320/6\9
TT/68]'

J. Penninkx Jr.
A. v. Aalsburg
A.A. de Lyste}

n
G

H.B. vd, Enden

vel-d.
l- .00
10.30
th .00
11,00
1t-.00

uur
uur
uur
uur
uur

Zondag 7 maart

2/3

2/3

14. 30
11. 00

.00

.00
,00

10. 00
l-0 . 00
13 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

De}fia. 1
LENS 2
KiJkduín 2
IENS !
LENS 5
v10s 7
vw8
LHrIS 8 ,

IENS ]-
llermes DYS 2
Ï,ENS 3
Yredenburch 6
DVC 2
IENS 6
IENS 7
BMÏ 6

l_

12
1a

11 11Purc
n

n
n
n

n.
n.
n,

OPSTELï,ïNGEN: a1s vorÍge veek.

AfschriJven:
TU!S
LENS
],ENS
IENS
IENS
irus

h:
q.

6z

B:

tel:

tel:
teI:
teL :

tel :

Jan Heíns
Fred v. KaÍJff
HÍI HeiJnen
Gerard. luivesteiJn
Bené Keus
!. öark1a

36ï3673
3897t76
3l+61oBB
01891-1791+3
36015t1, b.s.s
39BB?9?, b.B.g

tel 3522L06 .'
ter:3h7BT)+6

J
N

persoon Ben osse, tel: 3298353, vrijdagavoncl 19.00 tot 20,00 uur.

Pronk,
Hafdi ,

H.l,í
s.v
Sch

Bi.l problemen: kontact

],IGGIÏG TEBBEÏNEN:
.P. - Zuiderpark, tel: 3BBT)+2,
.S.H. - Vredenrustlaan, te]: 3615270
.H. - Erasmusveg t.o. Dedemsvaartweg, l-el t Oa7\2-96611-
eveninBen - Jloutrust, tel: 3653131.

H.H. teiders c.q. Aanvoerders:
S.V.P, Doelpuntenmakers op achterkant vedstr.iJ d formuliei vermeld.en !! ! !! ! I !

à i ? t a'ö ? t t l t t t a ? t t t ? c à a I 0 a I ? 0 a
DENKT U ÀÀN DE GEZELLIGE KIJÀVERJAS- EN T'OKERENÀVOtrIDEN I,

op. de vrijdagen 5 ruàa=t, 19 uaart en 2 apriJ. t
Inschrij fformul-ieren verkrijgbaar aan de bar unrur .. Iet? trr? tet?tra?til ? öià? ta^ ? tr

Vt
I
*
A
?t

I



Tussenstanden senioren zondag t/m llr februari
I,ENS 3

Ons 3e elftal draeit met genek in de
bovenste hel-ft van d.e rangl-ij st nee.
Goede vedstiiJden ïoralen helaas
,nog te va,ak afgevÍsseld met sl-echte.
De kampioen lij)<t net nog vÍer
vedstriJ d VIJC te word.en. Ook naar
and.eren hoeven de boys van Heins'Diet l[eer te kiJken. Lekker de
ko[petÍtie uitspelen en volgend
seizoen zoafs belooftl ke.mpioen
lrord.en.

LENS L

Kende een slechte seizoenstart. Met
veel moeite werd. een elftal op de
been gebracht en punten varen duur,
De laatste nes'nden zit er duide-
lijk Yerbetering in. De sfeer Ís
goed. en d.an koraen de punten ve.nzeLf.
Toch noeten er nog we1 even een
pa€.r puntjes vord.en gehaal-tl on zeker
te ziJn van kLasse-behoud. Er d.e-
gradeert één ploeg.

TENS 5

Draait .zoa1s gewoonliJk bovenin rnee,
ooh dit Jaar àiJn er weér kampioen
kansèn, Na d.e overwinning op .DVC

bliJven er nog drie kaididaten over.
IENS ontvangt, QuÍntus nog thuis,
en o1iveo en Quintus ontnoeten el-haar
ook nog een keer, dus all-es is nog
mo6e1iJk. lÍiJ bliJven dit met argus-
volgen en houden u op de hoogte.

IENS 6

Is een hele goede midd.entroter, Als
dit eLfbaL in hBar sterkste opstel-
Iing kan spe].en hoeft men voor
nÍena.nd bang te ziJn. BecenteliJk
werd kcpl-oper Westfandia nog keurig
op een 2-2 geliJkspel gehoud.en. ïet
elfteI loopt één op één qua spel-ers-
potentieel en veèstrij dpunten. hÍÍJ
gaau zeker uit vón een \e plaats dit
seizoen en rekenen volgend Jaar nu
einalelÍjk eeDS op een ka.urpioenscbap.

I

3
rÍ I+

WC
CeLeritas
Velo
I,ENS

7
3
6
3

a6-26
1q-rl
t6-2L
15-18

! tr\:1l1Speed
6 croen Wit'58
7 RKAW
B EOc

! Duindorp SV
i,0 Naa1dwiJk
11 KiJkduin

3

6

3

Bi
6
11'

5

3
3
L

Í6:Í6
t5-t7
16-rb
15-10
16-10
15- B
]-3- ,

t5-2'.1
t6-zo
t6-20
1:6-r9r
t2-16
1l+-16
t6-L5
16-10

l-
2

3
h
5
6
7*B

WC
Voorburg
Vredenburch
WIK
Gr WII VAC
DTJNO

Wassenaar
].,ENS

I Kranenburg
l0 Zoetermeer
1]. RKDEO

l Quintus
2,o]iveo

-!ENS
DVC

5 Delft
6 Den Hoorn
TDHtj
B MOEO
9 WippoLder

10 Vredenburch
11 DWo

l l,Iestlandie
2 PostalÍa
3 Groen Wit ' 58
l+ Di,to* 5 LEN§
6 quick steps
7 Te Werve
B Tonegido
9vtJC

10 Vros
1I Vredenbulch
12 de Adeleers

5
2
l+

1r- I
16- B
1l+- T

15-23
1"\-zz: 15-19't5-15
r6-15
t7-15
Lu-]2
r6-r,o
16-]o
1T- I+

1q-rq
1C-rL
r-ll-21
}U-16
l-l+-16
16-Ll+
16-14
15-13
15-13
1l+- 5
1U- 1
0-0
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7
"7,

.2,7

6
6
6
5

7
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6
B

6

3
9
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T
l-0
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IENS 7

Ging aLs een speer ven start. Er ont-
stond zelfs een wekeliiks terugkerenal
Journaal Echter op de heLft van het
seizoen kvam er door bLessures de
kl-ad in de resuLtaten. Gelukkig heeft
dit geen gevolgen voor de sfeer in
het team. loch rekeneh se ook hier
voor dit el?teI nog vel oP een )+e

plaats in de eÍnd.rangschikkÍng.

LENS B

DÍt e1ftal werd vat fater in de com-
petitie ingedeeld.. Zovel de sfeer als
d.e resuf-teten ziJn gewoon goeg te
noenen. Misschien is zel-fs de 2e plaats
in de eintlrangschikking nog !Íel hè41-
baar els de bond a1le nog te spelen
wedstriJden laat doorgaan. Het Í6 in
elk geval ieclere week ]euk fangs de
en zo moet dat ook maar bl,ijven.

l Toofan
2 Mara.thon
3 Tonegido
lr Teöo

LENS
{ADS Kr

7 Cel-eritas
B SpoorwÍjk
) Azztrri

10 WP.
11 Triornph
12 §AVA

l Quick
2 SOA '

3 BI'{'I
L DsO

I Postalia
fi 6 I,ENS

l+' ' i

'B

,
3
B
b

9

'I7-t ?

'16-12
'- 1l+-11

1)+-10
-11{- 9
1)- b
-t.

1)+

6
Ll+

5

l+

3
;lí3 ":.i:

S :'r,
7'

76-32
'I )r-rc
t't-2,
16-1ï
1q-rL

ll+-26
t6-22
l-r-t9
1q-I 7

r3-16
lr-r2

? RKSVM

B l{vs
9 de Ster

10 Toofan
l-1 Marathon

t6
l+

6
6

13-11
1l+-10
lL-10
15- )+

t2- I

Lcrngs da =porE@n \./cr- de Zl\A lcrclcJer

UÍts.laeen van het efEelopen week(end
- Te l.lerve 1

- DuÍnoord )+

0-1
L-0

)
LXNS 1
LENS 2

Zeter februari
11. , uur LENS 2 -ADO2
Z4.!9rdpg6 rnqafi
l-l+ . 30 uur Te Werve 1 - IENS l-
l-h.30 uur Duinoord, l+ - LENS 2

W.NR/ oule 6cheid.srechter
L0L0/01-2 H.J. Moerenliout

veld

1020/001+
to60 / 072

vd. Spek
Bergh

R. B.
I{. A.

oPSTELLïNGEN: vorden door de trainer vastgesteld.

Eventueel afnelden: biJ John Boerema, tel. 39'fT213,

De HdR Side d.ee1 2:Het is Weer FiJn Langs de LiJn.
Vorige veek kon u a] ]ezen over d.e nieuwe attrectíe van LENS-zatertlag 2. De HdR-side verd
veer getracteerd. op een thuisvedstriJd van deze balviltuoos tegen Duinoord. l+, Het 1/alt op
dat de Hdï-Side weer goed is vertegenuoordigd. En HdB stelt op zijn beurt zÍjn fans nÍet
teleur. De ]-e helft 'wordt doelpuntloos afgesloten, naaï dan eL is duidelÍJk dat HdX ret
enkele listige solors de Duinoord.-defens ie uit el,kasr kan scheuren.
ook ontpopt Hdn zich a1s een kaatsende rechtsbuiten die bovendien niet te beroerd is orn

ook in. ziJn eigen strafschopgebied voor gevaar te zorgen. U begrijpt d.at het Í,ENS doel--
punt niet Lang kan uitbliJven in de 2e helfb. Een hoge voorzet vanaf de l-inkerkent vord.t
door llans met ziJn tnie( ! ) pankLaèr voor de voeten geLegal van Rob Mahieu, die ale bal
keurig in de linkerbeneAenhoek schuift, Even dreigt helj herde d.ueI nog te onts€.rden in
een ordinaire vectltpartiJ, ms.ar doordet Hans zich gehee] afzijdig houdt loopt het gefuk-
kig' niet uit de hand. .. :i

ffi i: E:l §;.-l- L.,:



LENS speelt d.e lredstriid op routine uit en steekt ]reer 2 punten in de zak. Da.rÍres en heren,
volgende \,reek is ale topPer in d.eze klasse tussen IENS en ADo die besl-issentl kan ziJn voor
het kanpioenschep, Kon dus kiJken en sluit u ean bij de HdX-Sid.e !

de HdR-Side.

ZRNL
Uitslagen

VO€TBRL
nAvA 3
RAVA l+

- LENS 2
- LENS 3

q-?
10-2

Dins 02-03- |

19. ! uur De Baron 1 - LENS 1

Ditr,l4ee 09-03- | 93
19.!5 uul VCS 1

Woensdae 1Q-03- r 93
L9.l+5 uur Attent Z|TS 3 - LENS 2'

LiAsins sDorthal-l-en

- LENS 1

- Houtrustweg 108
- Slicherstraat 11

3A Houtrust 2

nlB oranJepLein

KLaose zaal
3A Houtrust 2

gcheid.srechter
H, Angin

J.W. Verhoef

A.J.M, Anmerlaan

Houtlust
oranJ eplein

Aanvoerders: S.V.?. uitsl agen d.oorgeven aan Ben Osse , tel: 3298353.

t l, If@ VBN HÉT J€UGDFBONT: Algemeon kontoktpersoon:
Poul v.d. Sraan. (hooinsrroo! 103. P55l SV Dan Hcog, rel. 397.01.54
Bif qaen qehoor: firnold v.d. Don(k, tal. 397.65.32

Wed stril dprosranrna A-B-C-D-E en F J eusd.

AfbeLlen voor onilerstaanale wetlstriJ den aIleen bij PauI v.d.Steen (39?0151+)
zo sne.]. nogeliJk doch uiterlijk de dag voor de vedst"Íjd voor 19.00 uur. Bij geen
gehoor be.l-Ien naar Arnold, vd.. Donck (lgt6SlZ). fn uiterste nood nog op de dag zelf
be].].en naar IENS (366].31)+) biJ ienard van d.e jeugdkomniGsie.

El-fta1 datur aanvang tegenstander uit/thuÍs terrein /veIcI sam. k. T,ens

A1

A2
BI
B2
C1

c2

C3

D1

27 febr
1 nrt

27 febr
27 febr
27 febr
2? febr

l+ mrt
2T febr
lr mrt

2T febr
! mrt

27 febT

vriJ
19, 00
l-u .30
1\ .30
1[. 00
l-2 , 30
15.30
12.00
15 .30
1l*.:O
15 .30
11.00

(zie bij opstellins LENS A2)
Scheveningen A1(vr) thuis Y2
BKAVV AA thuÍs Y2
Tonegido 81 thuis V1
VIOS tsz uit Me1is Stokelean
DHC CI thuis V1
Scheatsen, eten, bingo (zie kopy )
VIOS C2 thuis V3
Schaatsen, eten, bingo (zie kopy )
VIOS C3 thuis V3
Schaatsen, eten, bingo (zie kopy)
Tonegido D1 thuis VI
Zwenmen, eten, bingo (zie kopy)
Quick §teps D]. uit Nijkerklaan
TonegÍtlo D2 thuis V1
Zl"enmen, eten, bingo (zie kopy)
LENS D3 thuis \2
VIOS D2 thuis V3
Zwemmen, eten, bingo (zie kopy )
LENS D2 thui6 \2

18 L5

30
t,
30
l+5 ( auto )

l+5 ( auto )
11.
Lll ,

'l?
'1?

'l?

11
1)+

D2
3 mrt

27 febr

1 ru.t
2.J febr

19
9

't?

tT
o

1à

t7

r-\ .00
1\ . )+5 ( auto )
10 ,00
12.)+r(auto)
18.oo(auto )

9 .00
12.!5(auto)
l.7.a5

9 .00
12 . l+5 ( auto )

D3

1 nrt

.00

.00

.30
,00
,\5
.30
.00
.l+ 5

t



DI 2? febr

E1-

E2

1 urt
2? febr

febr
febr
febr
febr
febr
rLtr
febr

9.30
13. 00

10. 00
18.0c
L0.00
L0. 00
10 .00
11. 00
1L.00
1L.00
r.7.00
t 2.00
u,0o
11 .00
17 .00
l-l- . 00
l-? .00
10 .00
1? .00
L0. 00
17.00

SEV D3 thuis \12

Z'weEnen, eten, bingo (zie kopy)
geen training.
Westlandia El uit Hoge Bornen

oDB E1 (kunstgras)uit Àlbardastlaat
Westlandia E2 uit Hoge Bornen
I,Iestlantlia EI+ uit í Hoge Bonen
Westlandia E5 uit Hoge Bomen
Westlandia E6 uit Hoge Bonen
IíestlBndÍa ET uit iloge Bonen '
llestlandia E3 uit Hoge lBonen
Extra training tr'-klassers T en B Jaar
Westlandia tr'l uit Hoge Bonen
D<tra training F-klassers ? en B jaar
RKAVy F3 uit K&stel-enring/Lr d.am

Extra treining tr'-kl-assers 7 en I Jaar
RKA1rV F\ uit Kastelenring/L r dam

Extra training F-klessers f en I jear
RKAvv Í5 uit KasteLenring/IJr d8lr
Extre training T-k1a6sers ? en 8 jaar
RKAW F6 uÍt Kastelenring/L' da.ur

Extra tre.iníng F-klaesers 'i en B Jaar

9.oo(auto)
17 .15 ( aut o )

P.Oo(auto)
9. o0 (auto )

' .- 9,00( euto )
. l-O,:00 (auto ) 11

l-o .ioo ( auto )
10 ,00 (auto )

.]6.\5." 11.00 ( auto )
L6.l+,
10. 00 (auto )
16.\5
10.00 ( auto )
16 .1'

9.00
re . lr, (auto )

.OO(auto)

.l+5

. 0O (auto )

.\,

.l!5
E4

-ub
Fl-

25
z',(
1l

1l
27
2'l

1
1l

1
2'l

1

T2

rl+

F5

T6

1 nrt
27 febr
l mrt

27 febr
nrt

rt
?1 febr
f mrt

br

br

fe
,-+
fe 9

t6
9

t6

BIJZONDERHDEN:

- aanïezig Jeugdkomissie: A. vd.. Donck, F. Grens en P. vd' Steen
- l-ees onderstaande kopy eens goed door.
- ziJn de kontributÍes en de relsJes nu aI betaald??? Zíe kopy !! !

- opstellingen als tekend net uÍtzondering van:

o IENS
o LENS
o LENS
o I,ENS
o IENS
O Í,ENS
o I,ENS
o LENS
o LENS
o LENS
o I,ENS
o LENS
o I,ENS

A2
B1
82
cl,
c2
D2
D)+
tr.?

E6
F1

T?
Fl+

F6

met H.
uet . T.
net J.
zonder
zonder
zonder
zonder
zonèer
met M.
zonder
zoUder
zonaler
zoDder

v. Diemen, S. Merencia en B. Niana.t (neem eigen kleding
Heins en zonder S. Iloefnagel- .1 '

Alrgusta en zonder M. de Groot en D' weissenberg !'
J, el" HaddiouÍ
L, Peek èn P. VreesviJk en met D. Tieze (ook C3)
$, Buitenhek en [. ],eder
M. Leidekker en J. v, Loon en met D. Niyen8l
!, VreeswiJk
de Srabander
M, ter Linden
M, Drosten
A, eE F. vëeren
T, íassan en bet M, de Geus.

mee )

",. i

Afgekeurd of niet ??

Aanstaande zaterdeg olfemaal vrieud.schappeliJ ke wedstrÍJalen, Dit betekent d€,t er geeD af-
keuringen via de TV worden door gégeYen. Bii tviJfelachtig veer mogen deze keer 8.Ue
,;eugdsfelers vanaf 8.1,, uur naar-LËNS betre; (36681h) of het voetballen doorgaaíiE niet.
Speel Je later beL dan ook later. Dat voorkomt overbezetting vBn de l-iin.

Sc oErarma

BiJ afkeurÍng van d.e wedstriJ dpïogïarme doen ue eens een keer helema8l nÍets. Dat is ook
veL eens lekker. Bel vel eerst even naar LENS op om er zeker vaD te zijn tlat Je wedstriJd
niet doorgaet. Afgekeuril; dan bag je yoor deze ene keer èus thuisbliJven. Al-l-een de spe1er§
van D1 t/m Db niet want die gaan dan zwer ren om 13.00.uur. Iees de kopy hierond.er naar
eens (na het scheetsfestiJn voor Cl, C2, C3).

SchaetsfestiJn voor C1, C2 en C3

op d.onderdag lr maart feest voor de speLers van C1, C2 en.C3, De evenementenkoDmi ssÍe gaat
met JuII1e schaatsen op de UÍthof, We hopen op"voltloende vervoer naar neeE voor d.e zeker-
heid alleneal Je flets of een strippenkaart mee.



verzamelen voor al-Le- spelels, lei.alexs. en trainers van cl-, c2 en c3 om rk.l+5 uur op LENS.
Neen wel--een paar schaatsen rnee. LENS betaalt de entlee.
Na het schaatsen terug op IENS. DEer steat het d.iner kLs.ar. Ne. het .eten'rrfr 

ur"n gezerlig
een bingo net o.a. leu](e priJzen van tr'ree Kick Sport ean d.e WeiEarstraat. Neen zel-f even
een pen of potlood mee. On 20.J0 uur is het feest afgelopen. Veel plezier eir allemaal
komen hoor. 0h Ja, d.e C-selelrtietïaining .gaat deze keer niet door.

ZHemfesti,in voor D1 , D2 ,. D3 en' Dl+

0p zaterdag'2? fèbruari (na de voetbalvedstriJ den ) gaan de spelers van D1, Da, Dl en D\
lekker zvermen net LENS in de Boetzelaer te Monster, We verwachten aIle spóJ-ers van Dl- t/n
DL oru 12.1+, uur'op IENS Det bij zich een zvembroek en een ha.nd.aloek. Met tle auto gaan JuL-Lie naar het zweurbad.. LEIS betaal-t de entree.
Na het zveDmen (t t6.Oo uur) terug naar IENS. We kriJgen d.an eèn diner en speLeD en bingo
met allreer leuke prÍJzen van o.a. Free Kick sport s,an d.e weimarstraat (bedankt!). Neen
zelf een pen/potlood nee. Veel plezièr en om 20.30 uur kunnen JuLl-íe lrorden afgehaalal op
LENS. Ons advies: kon all-euaal.

Met Ï,ENS naar het ilshockey
0p vriJdag 26 februari gaat de A- en B-jeuad van LEI'ls naar het ijshockey toe. De Jongens
d.ie 'Ínteïesse hetben kunnen de kaartjes a.s. donderdag afhalen op LEIIS voor 1S,00 uur. We
hebben vÍa Free Kick Sport ,0 kaartJes gekregen ( alweer bedankt ) voor de vedstriJd HiJs -Flyers. Dit is een vedstriJd om prornotie naar de hoogste klasse. Spanning en sensatÍe 6us.
De vedstrijd begint op Z6/2 on 20,30 uur en d.uurt tot ongeveer aZ.1i5 ur:r. Geepeelt wordtin de Uithof (tre& 6)'en iedereen moet er op eÍgen gelegenheid naar toe kornen.

VïiJdasayond training A+B-kla,ssers

0p vriidag 26 februari Ís er geen extra training voor I,ENS 41, ve1 wordt eI getraind d.ooï
3I en A2 en 82. De tlj.den zijn:
31 : t7,OO - 18.0e uur
A2 + Bz: 18.00 - 19.00 uur (zie ook kopy extra traiDing C2 en C3).
Bij twiJfelachtig veer mogen julIie vanef 16.00 uur (niet eerder) naa,r IENS beI]en(36681\) of deze treinÍhg doorgaat.

Extra trainlnc C2 en C3

0p vriJdag 5 mèart begint ook de extra training lleer voor de spé.1-ers van c2 en c3 o.r.v.
Piet v' GiLs.' vanaf heden veer on de week deze extra training. op 5 ma,art JulJ-ie en op 12
D.aart lle-er A2 en 82. Dit tot ean elnd. aprir. 'rIeJ. aLlemaa} komen ( d.us ook c3) en vergeet
ook de ciinsdagavond. niet. De tiJden zijn:
dinstlag 19,00 t/n 20.00 uur (iedere week)
vriJèag 18,00 t/m 19.00 uur (om de week)

Extra traininA E+tr'-kl-assers
op naandag I me8.rt start de extïa training ïeer voor r'-krassers van J en B Jaar, Joop
Groos, de trainer, kan echter op L naert niet maar Hans Ruyters valt dan voor, hem in. AL-
lemaaI konen hoor en'het kan ziJn alat Theo HoefnegeL er soms eens 'rat spelers uithaalt
on biJ de E-selektie riee te trainen als hiJ van vakantie terug is. Dat nerken Jull-ie dgn
vanzelf veI. veël plezier. 0p B maart zlJn de spelers van E3 t/m E6 aan de beurt. zo gaat
het oE d.e veek door t/n eind april.

Blessureleed
Naast de 'roude" bLessureklaDten t.'w.: I,Íenno de Groot(n2), lesl-ey peek(c2), MB]'co r,eÍdekker
(l+) tretlen ve er veer een paar bl-essures biJ. Ted Heins van 81 tobt aI even met zrn lies.
lsmaël eI Hadalioui.van C1 heeft klachten in zrn aaag, Jochem van Loon, d.e nieuwe aanwinst
van Dl+, loopt met, zrn.arm in het gips en Michael ter L,inden.van tr'1 tobt met ztn gezontlheid..
Bovensteand.e spelers. zijn aIIenaeI voor een langere periode uitgeschakeld voor het voet-
balLen. Dat is een heLe olgave, Jongens veel sterkte.



L0
L2
24

ó
15
20
22

apri
aprl
apri
mer
mei
neí
meL

10
L2
L7

.24

15
20

I
1
1

vcs
RCL
ZWALIJWEN
Wf LHELMTÍS
MSV MÀÀSSLUIS
EXCELSÏOR MAASSLUIS
LENS

aPril
aPri I
apri I
april
nei
nei
mei
mei

aprÍL VCS
aprÍf SCHEVENTNGEN
aPrÍI ZWALUWEN
NEl TONEGÏDO
MEÍ LENS

.tr b

vcs
RCL
HMSH
ZWÀLI]WEN
WIÍJ,IELMUS
MSV MÀASSLU]S
EXCELSIOR MÀASSLU]S
LENS

E4

ARC
ZWALIJWEN
FC ZOETERMEER
DEI,FIA
EXCELSTOR MÀASSLUI S
LENS

E_€

vcs
ARC
ZWALUWEN
ORNAS
GDS
EXCELSIOR MAÀSSLUIS
LENS

_ë.1

vcs
SCHEVENINGEN
HI{SH
ZWAI,III^TEN ,
LAÀKKWÀRTIER
WILHEI,I{US
GDA
LENS

E-4

3E

10
24

1
a,

L5
20
29

L2
24

1
8

20
29

meL
mef,
me]
nei

aPril vcs
april ZWALITWEN
MCi FC ZOETERMEER
NEi DELFTÀ
mei BTC
MEÍ EXCELSÏOR MÀASSLUIS
MEi LENS

E5

ARC
ZWALIIWEN
VVP
EXCELSIOR MÀASSLUIS
I,ENS
, S.GRÀVENZANDE

F1

apriL
apri I

72
24

20
29
31

10
r2
24

L
15
20
,o

aprÍ I
aPrif
aprÍ1
mel
lneÍ
nei
mei

apri 1
aprÍ]
mel
nei
nei
nei

11
L4
24
30

15
))

april
april
apuil
aprÍI
april

aprl I
aprll
april
aprll
neÍ
meÍ
nei

vcs
SCHEVENTNGEN
ZWALIJSIEN
I.,,AÀKKWÀRTIER
I{ I I,H EIJ4US
VREDENBURCH
I,ENS

11
L4
!7
24
30

19
22

mei
ner
ner

F3

11
t4
24

8
15
29

1l-
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Haegse j eugd

RÍcky Kreuler en Henk de Zeeuv, beide van LXNS Dl, spelen op voensdag 3 naart een toer-
nooi op het terrein van DSo net het Haagse Jeugdel-fta1 ontier 1"2 Jaar'. Jgngens, doe Je best

TrainersbÍ j eenkonsten

in maart gaan r\re weer met d.iverse trainers en konnissieled.en om dè tafei zitten t.w.:
Rog, P. Bos, G. SteenviJk (t,reiners ) , I'. v.i Dijk(Bestuur) en F. Grens en
vd., Steen (beide Jeugdkorunissie). ,t- .
Bos, F, Spa, I', v. Dijk, Th, Hoefnage] ( treiners ) en F. Grens, A. vd. ..Donck
P. vd. Steen (_Jeugdkoumissie).

1 maart:

L5 meert :

M..
1l

en

l'le vergade.ren van 21.00 t/m 22.00 uur,

De toernooi-agenda '

De toernooi-agenda oveizichten hangen netJes ap het publihatiebord in de haaL vÈE,ons
klubgebouw (beaanXt Cees). Hier en dear kan er nog weL lets viJzigen c.q. bÍjkonen. Wij
houden julLie op d.e hoogte en vragen om met het maken van afspraken, het plannen van va-
kanties /veekends etc. rekening te houd.en met d.eze toernooien.
P.s, op ) rnei is er nog een spelletjesdag op LENS voor CL t/n!6.
Reis es eind.e seizoen

0p d.it moment noeten vij de rneeste zaken d.efinitief gaa.n regelea. We denken aan de in-
schrijving van d.e toernooien, het regelen van de overnaehtingen en het veryoer etc, etc.
Bij de meeste zaken noet er een aanbetaling vorden gedean voor 15 uaart. WiJ moeten den
Ue1 de zekerheid hebben van d.e d.eelna.me van d.e spelers van C1, D2, E1 en E2. Onze oproep
oE alvast vat. te betalen voor aleze reisJes is sLechts in geringe mate beantlroord. :[,le ver-
zoeken de oud.ers nogrnaals on tle eerste Í l0r- over te roaken op gj.ro 201392 tonv. Paul vd..
Steen, reisjes voetbaL te Den Haag. Kontant betalen op Í,ENS kan ook.

Kontributies
Een aanta.L ouders van jeugdleden beloofden ons uiterLÍJk eind van deze naand de kontlibuti(
te betalen. I,lij stemden hieïTee iu. A.s. zateldag ís het echter zover en viJ hopen het
geld danook kontant op LENS te ontvengen.

UITSIAGEN JEUGD:

,í

LENS A1
SYI3' 42
Lyra BI
LENS 82
LENS C2
Dynamo'6? CI
LENS D]
LENS D2
],ENS D3
LENS D)+

- DSO 41
- IENS A2
- ],XNS 81
- Die Haghe 82
- T,oosduÍnen Cl
- I.,ENS CA

- Westfandia Dl-
- Die Haghe D1
- BTC Dl
- Cromvliet D2

Quick E1
Crouv.l-iet E1
Die Haghe E2

Quick EJ
LENS E5
LNNS I'1
LE}IS F2
i,ENS F3
IENS F[
IENS I'5
LENS F6

LENS El
LENS E2
LENS E3
LENS EII
I,ENS E6 

4
VCS F1
OSC F1
Quick 15
Vredenburch tr'3
RVC F3
Quick I'B

r.-3
B-1
0-h
l"-l-
!-Il
\-2
5-0
ll-3

f-0
6-t

Er verd veer voLop gevoetbald en het !Ías echt een gekkehuis op LENS. DankzÍj de medever-
king ven veeL oud.ers en leid.ers liep a]lds echter gesrneertl. Dank, dank, dank, Door de
drukte zijn er vel vat shirts of verwisseld of per ongeluh nee naar huis genomen door onze
E- en F'-klasser:s. Dat Jral gebeuren. Neen a,s. zaterdag wel- alles even ltee en geef het af
aan de ]eihers. De ontvangen verslagen:
LENS A], - DSO A1

Wie efgelopen zateralag deze schitterende pot voetbal heeft kunnen meebeleven, moet tocb
zeker óok genoten hebben vau het vertoond.e spel, vat door beide ploegen gebotlèn verd.
De nr. éÉn uit onze poule, met enkeLe zeer behendige bassJes in hun ploeg, tggen e9n zéér
genotiveerd en hardverkend LENS AL.
We hedden nog iets goed te.maken uit het begÍn van d.e competitie, de ?-0 nederl,aag in Zoe-
terneer varen ve n]. niet vergeten.

1 C-'
2-t
3-0
7-2
3-3
l+ -o
0-L0
0-r
r-2



Met een beetJe nHaagsche blufrr trohken ve vaD Leer, en heken na 10 rnin. spefen beteuterd.,
door een min of neer verdvaald.e bal, tegen een 0-1 aclterstand aan, Binnen twee mintten
was de zaak echter weer rechtgetrokken, na een corner van Daniël, werd de bal- voor de
maat )r2 van Habib 6eschoven, die koelbloedig de gelijknaker kon aantekenen. 1-l-.
Dat beloofde eeh interessante pot voetbal te uorden,, nè 25 nÍn spelvreugale, een corner van
Barry, a1le posities bezet, vinger orÈoog bÍJ de hoekvlag, en, de bal lag reeès tussen
de palen 2-1. i
Na de thee toch ook veer kanscjn om naar 3-1 toe te sJokkeh, de geLiJkmaker. Met nog een
kvartiertjq te g&an een slippertje achterin, vat DSo, alat overigens ook ve] vat kansen hati
laten liggen, de Àe]ÍJkmaker bezorgdè 2-2. Ec}ll, niet de nindere van tleze gefierde koplo-
per, dan toch maar tevreden met een puntendeiing.
Nog tien min. te gs.an, een zeer ongeluk]{ig momentie'v1ak voor eigen doel, er"I D.S'.o. bond
LEI{S aan hun veeL te zvaar befad.en zegèkar. 2-3. Vriend en vÍJand., en zelfs de prima 1ei-
d.end.e neutrale scheidsrechter noest het beanen, ve hadden(veer!) onVerdiend velfoven.
Zo ziJn we d.us eigenlijk heel vat wed.strÍjden, en ve vorden er een beetJe ,,gek van", det
Iege handen komen te staan.
E/en bal-en, op naar de vofgende vedstriJtl en geloof me, er ziJn imners veel, ergere d.ingen
op deze ,aardkloofr.

Eans Borst.
LENS 42: tuee slinme spelers met ke.potte schoenen bl-even zontler iets te zeggen in bed lig-
gen totdat viJ ze eruit belden. 42 Eoest met 9 spelers bijna de hele weÖstriJd spel,en.
Det ging niet op. Sl.im hoor en l-ekker sportief tegenover je teangenoten,

Lyra - 81. Uitslae: 2-1

I,I6.t is de overeenkomst en het verschil tussen vcetbal en schaken ?

ik zal- Jullie snel de oplossing geven : de overeenkomst is dat je biJ a1l-e tlíee Je hoofd
erbij moet houden en moet natlenken - het verschi.L is det bÍj schaken de stukken soms heel
Iang stilstaan en bij voetbeJ- nÍet.
De vedstríJal in tsukkersgat (voor àe carnava.l-vierders ondel: jul,l-ie geen onbekende v1s96) ver'

- liep niet zoaLs ve geuend. waren; de stukken bl-even te lang stilstaan en er verd te veinig
gecombineerd en te veel- afl-eèn gespeeld. (É6n mannetje uitkappen is ]euk - naar geen d.er-
tÍg), Ook el-kaar coachen Ís ju.].lie totaal onbekend (Janrner) en maar rnoeizea.m kw€men ve- voor de rust op voorsprong (0-1).
De tveed.e helft gaf het zeLfde beeld alleen met alit verschÍI dat het koppie er niet meer
bÍj Herd gehouden : passes k\ía!óen niet aan (veI bij de tegenstander) en de frustatie sloeg
toe bij het niet kunnen komen tot scoren. Gevol,g : een beetje d.orn een voorsprong uit han-
öen gegeven. Kom op rnarnen dit kan (en JufLie kunnen) beter vant denk er aan het degrada-
tiespook staat op de deur te kloppen d.us aan Jufli? de taak om met zrn aflen niet opeD te
doen ! ! Rest mij nog te bedanken PÍet voor het vakkundig invaflen voor Gilbert en d.e spe-
l-ers van C1 voor de assistentÍe. (klesse jongelui - prima voetbal ten best "gegeven).

Cees.

LENS 82: voor rust nog 0-0. Na rust goed afgemeakt. I,lat ons minder beviel vas de anino
voor de avondlredstrÍj d. tegen Cl. Te veel huisverk ??? Volgens ons varen juu-ie bang,
l,EI'lS C2: een late vedstrijd maar \íeI bÍj vlagen heel goed voetbal. Loosduinen verd met J-2
verslegen. Goetl zo boys.
LENS C3: weer te veinig vervoer bÍJ dit team. SorunÍge op de fiets en ale rest met de auto.
Een 3-1 voorsprong verd helaas weggegeven tot een 3-3 eÍndstand. Toch een leuke wedstri.Jd.

LXNS D1 - l{estlalrdie DI

We begonnen de le helft geliJk goed. Na een aanyal van ldestLand.ia werd de bal ontlerschept
door MertÍn vd. Donck, IIÍj gaf een pass aan Danië1. d.ie hem vanaf_de conreïv1ag over d.e
keepeI heen schoot. 1-O voor LEN§. tla ongeveer 10 minuten een cornet aan d.e rechtèrkant.
De bal schiet door naar de 2e paal, daar stond. DanÍëL klaar on het af te maken, 2-0. In
de slot minuten van d.e Ie helft k\ían Tim er goed langs en gaf èen strakke baI die precÍes
op het hoofd'lIeD Marvin kvam dte bem keurig Ín het hoekje kopte 3-0.
De 2e helft begonnen ve [atig. ongeveer 10 rinuten haaden ve gespeelè; RickÍe passt de bal
het cent}uB in en de keeper kwafl te Laat uit zÍjn goal en Tim lopte de ba1 net Links over
de keeper in de -tinkerkrui sing , l+-0. Daarna klÍam Westland.ia goetl terug, maar het bleef \-0.

Henk en Jos. 1



IENS D2: tea,ns a1s RVC, vios en Die Haghe zitten te Leag en LENS D2 zÍt te hoos in6eaeeld.Dit is Janmer want d.e uitsl-agen staan v8r.k biJ voorlaat vast, IENS D2 probeert het ïeI netyerzorgd voetbal-Ien op te lossen. Helaas Ís het nivoverscbil- te groot. Geef d.e noed. nietop Jongens.

BTC een zeer geduchte tegenetander die eLke $edstriJd. vint Íet ruine ciJfers. Met dit i!ons achterhooftl begonnen ve a&n deze Looclzr,rare klus met a1s opdracht : lportief rknokkenl
ervoor' Nu dat deden ue d.8,n ook.en zie in de eerste helft hadàen vÍJ het betèr" 

"p"i "n--kregen ve zelfs scoringskansen maar dan rnoeten deze weL benut roraei. (missen voor opendoel is natuurlijk een blunder).
rn de tveede helft was het {te tegenstander tiie een stornaa,nva.l- op ons döe1 begon en daarniet ureer nee ophield. Er verti d.oor ied.ereen goed. verdedigend veik ve"rlcht rnaer helaasdoor weer zo'n vervelend. boogballetje glng de ove$,inning naa.r BTC.
Mè.nnen een prima ïed.striJal en goed levóetbal-d. I
Zaterdag maken we er een gezelr,Íge d.ag van'net voetbal, z!,'enrDen, eten en een bingo; dusallenaal kouen t !

LENS D BÍC UitBl-sa: 0-L

. Cees.

!EI§-È: een hele l-euke wedstriJd. Met rust 2-O achte:.. Na rust een hardverkend IENS metheLeas veel geniste kansen en slechts één doelpunt voor D\. j"r,-er jongé.r",- - --

iek El- - IXNS El-: 1-

Cromvliet E1 - LENS E2: B-1

Quick E7 - IENS El+: 1-1

I,ENS El Eoest tegen Quick E1 spel-en, !íij hadtten eerst B-1 gevonnen van euick. El Eoestuit speren, waar ? sav. Lohrnanlaan. Dus moesten ve 9,r-5 aanvezig zi;n.' Èn ro.oo uur tàgon-nen ve de spel-en.
Quick nan de e,ftrap. Hun hadden veel, kansen. WiJ kregen de eerste kans, Michael tikte de ba.naar Ruud, Huud. schopte de baI tegen de keeper àan, d,e bar kaatste terug Buud deeal eenhakÍ en hij zet, eerste doel_punt. De eerste hefft a,a6 afgelopen.
lJÍJ hebben de aftrep genomen. rn een minut scoorde lriJ o:2 ,ào, or". Hur keeper ging spe- _Ien, dus-een andere slerer glng keepen eu hij was snel. Ze kregen een corn"r, ae-teàpei -

kopde erin l--2 nog 10 mÍnuteil te spelen, l,ourinXo scoortle 1-3. Toen was de wàdstriJd afge-lopen .

Van Civard Sprockel.

Na het fluitsignaal begon LENS goed te voetbalLen. Dat uitte zich i.n een 1-0 voorsprong inhet eerste kwartier, Daarna ging het niet lekker neer; rust 3_I.
De tveede heLft was voor crobvliet. onze Jongens stonden ars aan de gron. genagel"d., verde-digend kl-opte het van geen kant (;ongens Éouà 3e lr.sat. dar gaat het veel Ë"t"i). óorukelper heeft er veL B doorger.eten, maar heeft óok- zeker g goËau ,"àoing.., gea""n (xià"sehoor). Kon op jongens, volgend.e kéer beter,

een ]Iadeï.

Zeterda8ochtentl noesten wiJ n8,ar Quick, dat het d.aar lèstig voetballen is dat tristen Hija1, en dan ook nog zonder drie vsste spelers (Boneo, Fayas afgebeldr) en Manpreet ? er$ramoeil-iJk dus. Gerukkig konden riJ gebruik maken van ouui speràr ""n'r6 
(i-"àànxi or"ij,--zoaLs Eezegd een moeiliJk begin toch varen wij niet de minàere van Quick zerfs aanvalLenderen met goed samen§pel konden wij S}ick tot vertledigen dvingen. Met veel geluJr hielden ziJstantl tot viJf ninuten voor rust toen Roy van afstand. verwoestend. uithaalde en Ja hoor0-1 verdiend.

De tveede helft begon 208.1§ èe eerste, na ongeveer tien minuten werd het onrustig in onstesn dat gaf Quick de gelegenheid om terug te konen. Met zeer goed yerdedigend. fferk vanZakaria visten uiJ lang d.e voorsprong vasi tu houden, toch dooi wat geromnel e.chter invist quick op het nippertJe geLijk te rnaken,
Dat de tveede helfL langer ïas d.Bn d.e eerste mocht Quick niet baate. Toch voor ons de kaDs,Dogan die alleen op de keeper afgiDg en zag dat ziJn schot werd gestuit door de keeper,uaardoor Dolf d.e kans had d.e ba] er zo ln te b.Lazen, maar d.e scheidsrechter bIÍes het eerst.



Afgelopen dus. Toch Jongens ik ben tlots op juLlie en vooral op Jul-Iie sportief gedrag.

. feun.

LENS E, - LENS n6: L-h

Jongens na 2 gewonnen vedstrijtlen dan nu een gelijk spe1. Tn de eeïste helfb kranen re
net 2-0 achter. In de tveede hel-ft lieten ve zien wearon wiJ d.e laatste tiJd. zo góed spe-
len en !Íerd het aI gauw 3-2 voor ons. Doos een foutJe net de ingooi werd het 3-3.
Hij lieten .het echter niet op ons zitten en ecoord.e l+-3.
In de laatsïe minuut $eïd het j arnner genoeg toch noch \-4. Jongens zaterdag veer geiijk
goed begonnen en we vinnen dan vast veer. Tot zaterdag.

Jul]ie leider Mel-is,

LENS I'5 - RVC. Uitslag: 1--0

Lachen gieren Srulfeu en het vas weer een thuÍswedstrijd om van te smu]len. Tegen oranJe-
pJ-ein gingen lJe ve1 ten onder maar toen hebben Ju11Íe ook a11es uit de kast Behaald;
wat een team ! ! Tegen RVC kregen ve ln'at }re verdienden: een mooie goaf v&h Ricardo b}acht
ons'de 1-0 op het bo"d. Eh ïat B.v,C. ook probeerde ze kwe.uen er niet tlooï heen Jon8ens.
Ik ben trots op JuUie, Wat een inzet ga zo door.
Man van de veditriSd: Het hel-e tean,
De l.eider Ghiel Blon.
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Algémeen sBkretarlaat r

Brom Frcsstroot 9l
955? (2 Den Hoog
te.l: O'lO - 39194?4

Seketarlaat sonlorEn
zondag
B.J. Osse
Joo6\eldstíoot 99
9íö (l. De,n Hoog
t€l:070-3998155

Slkl€tarlaal Toto/lotto
G. HompeÍmon

: . Burg, Hompsóoe{stÍ.go
9ó81 HH Monsteí
tal.: 01749 - l9ó09

Sponsozakcn
J. v,d. Lubbs
V leóoomstÍoot 3Of
l5ó4 Jn Den Hoog
rgl.: 070 - 3233595

Tralners
Solektle zondag
M. BoS
Ni(oloos Bsatslo. 198
9973 RH VooÈuíg
rel.: 070 - 38óó392

SoÍoktl€ zaterdag
J. Eoeremo
R, Diepenbrodfiof I I
9551 H€ Den Hoog
te.l, O7O - 19772'13

KontÍlbutie
betaling.
Postbonk 33ó7'i I

Bobobonk
129q24999

Terreinen en
Klubgebouw
Hongeloloon ó00
rot.070 - 3óó13t4

SekretÀ aal ssnlor€n
zaterdag
.1.C. Hom
Molis Stokeloon 184ó
954I G( Den Hoog
t@l :070 - 3ó79ó87

SekIeta!laal Jeugd
P.von den Sre@n

ftoplnsLroot 103
9551 5V Don Hoog
hel.: 070 - 3970154

sekretarlaai zaslvoétbal
B.J. Oss@ ' " + 1:

JooEveldstÉot (»
254ó CL Den Hoog
tel.: 070 - 3998353

Sel(relarlaat redalnle
A.( .J. Mlltenbuíg
H€rEeloloon 981
9544 GG D@n Hoog
rer. 070 . 3213285
for 070 - 3ó783ó9

I/AAI DE-FTEDAI<TIE

I,BNS

Ls

niet voetàal alIeen

oÍtdanks heÈ slecàte weer Í,Erd todl veel
wiendsdrappel-ijk ge\retlcald uarÈ daarvoor ncetje bij LENS zijn maar :

dat IiENS niet alleen ntaar staat voor vroetba]. daÈ
berrijst we1 alle ardere èveneurerÈen èie urp club
otpniseerè Uriten het vetJca1gebaren on.

uiterste inlevertermIn kopij:
moondog 20.ffi uur in het klubgebouw

wat dacht u van die gezellige Jd<er-err
klaverjasavord dat a.s vrijdag \ran starÈ gaat en
die zijn vervolg ]aíjgt cp 19 maart en 2 atrriI.

De ppJ-J. van de t{EeJ<, een attijd spanrrerde dag
voor de gelukkige; gratis naar een
ijshocl<ey,rcdstrijtt (trEt dank aan IïÉ-KicJ<
QorÈ).

Een playbackshc,s, let aansluiterd een giezellige
disco; er is te veel ml qp te rpsrcn maar één
dfuq is zeker het gebeurat altsnaaJ. bij LEI{S.Sarnenstelllng Bestuur

Vor Ette6
H. \..d, Lullk
[4ojrotmo Gondtstíoot 74
9512 PC DoÀ Hoog
tel. 070 - 3972:i59

5&hr",töris:
lU.l,l. HouuJ?nhc\ an
Brom Éros;tÍoot 2l '

2559 CZ Den hoog
tet.t OlO . 1912474

Petniàgne,estert
B.H, d" Groot
PeEikloon 25
25ó4 TV oen Hcog
reÍ., 070 - 325 t550

It4l
F M. Corel
H@ngololoon 589
2544 Gg E@o Hoog
tel.:070.3ó7109ó

tld'
F. wn Dilk
Jon 8oÍ€ndseloon i92
2ó85 8V Poelclík
rol,:01749 - 47955

Dat een verslag \rian een wedstrijd
ovenleruEn uit een arder c}rblad
\Ën dhr. X (wil liever niet beked
uedstrijd beterrl.

l'Íaar afgelcpern zateniag was ueL de 'B4ail-erzenttrdat de grcnerrrpsrtenl<cnmissie organiseerde; u
leest alles over Die Èe bij hun ruÈuridc.
Ilenslotte lrordt, hët seizen afgeslot€n net een
grardioze rycEtdag cp 5 rei.
Het 

- 
stukje over l<eepersErainirg bevelen wij

.speciaal order rry aarxiaàt aan en trienrit UfijÉ
v/el weer dat veel rensen het naar niet )<ururerr
lateri' hrrl cperfirgen largs de lijn of aan de'bar te spuien in plaats rran naar ile

' desbebefferrle ccuunissie/persrcn te .gaan.

Gn nog even terug te kcrrEn cE) het sb:kje orer
fair-play jn de vorige LE{S-revue verwijien wij
u naar de tip van de HeeI(.

kort en bodig kan zijn berrijst ralel een verslag: rll{e begoffEn de uedstrijd ord€r luid gesc}reqr$r
woLder) . Het liep vrcr geen nEter. lhar volgerde

De redakÈie
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T DENKT U AAN DE GEZE],LIGE KLAI/ERiIÀS- EN 

'IOKERENÀVONDENt op de vrijdagen 5 maart, 19 maart en ,r'2 aPril
à Insèhri j f f ormuÍieren verkrijgbaar aan de bar . - ,;rrl,n{ I'
Ylitt?ari?ttlltialt*lltttï ti{?

KEEPERS-TRÀINTNG

Je trcrt zo nl. en dan.ureleerrs uat. qmelal<i-rEien
Iarys de lijn van nensdn die het all€Daa1 bet€r
zien - beter kunnen maar niet het initiatief
nelEn qD h€t. mI< daadvekelijk te cloen.

zo mk zijn er qders Iarys de lijn die zidr zorgen nEJ€n over de 1ï*,al-iteitrr rmn
de trainirgen en rEt naÍE die van de keepels (fE-F niet selestie)X< len u ectrter nededelen dat trt{ zcqlgen orgegrqd zijn uarÈ de tra5nirq rran deze
)ceepers is in. harden van triee enttrorsiaste jogeren,

bij htrr il
die hetgeen hr.m geleeÈd

$,EEdt. cp h-m U:ainirq veer jl p*t}Éijk lrengert Ieerlirgentt.
LENS .mag ziclrzelf E. cp de'borse shan dat ltet bescfdlrt over zoveel feeeers-taleÍÉ en het feit dat deze nensen od< beneid zi n en zidl irr willen zetten crÍl
het geleetde over te tn:egen Cp ae jerlEd order de nqer JUIO votr .IETIGD.Bij rrprroblercnrr I nït u als erder (en dit is bekerd), het beste de trrainers zeLf
aanschieten of de leider

)

arder kan kortsluiten.
, van het,elfbal raarin r*r zoon qreelt zodat hij een en

LENSERS DOEN HET NIET ZO
' ' > .. ,

i

l



Von dal Bes[uur
OFFICIEIL:
Nieuve l-eden.

3t7
3158
3159

3156
ztlu8

S. Mel-hachi, SEzo, oL-11--1956, Populierendreef 2\8, ?272 HA t'oorburg, tel: 38?3h29
A.ÍI.J. Stuivenberg, E, l-8-08-1983, Jacob Marisstraat 6\, 2526 A\ Den Haag,
tel:3890836.
3.D. Nd.ontoni Kiyengi, C, 20-02-1980, Zonneoord. 229, 25\\ I@ Den Ha€.g, te].: 36?3566
M. Sronsteyn, Leidster, ]^2-OL-796r, fuinziJde 28,25\3 xG Den"Haag, tel-: 3211-326 .'
J, Tea], leider, 12-01-1958, , Dr,. J. Presserstraat L6\, ?r52 LP Den Haeg, tèI: 39ur3o.

Adres wiJziging:
16'19' L.K. YerkiJk rdordt Gedempte Bur$í0.1 lza, 25a2 BI leD 'lIBdè, te1:

Af'Íoeren aLs Lid:
36U033.

3058 D.3. Weissenlerg.

Na heL overlLJden van Cor NleuEenhuizen Eochten
ÉlJ van velen yan Us verenigLog bllJkeÍt van oed6-
leven ontvan8en Elddels bricvan, kaarten en tele-
foon t J ea.

llaEens dè faDllle ï1I lk U allen hlervoor hart,e-
11Jk bedanken.

HÈt 1B flJn te íeÈe dat Cor zoveel vrlenden had.

tïJJ"^-
E1Ile Tetteroo- eu!,enhuÍzen.

Ons aller Joop lJil1ens (er is geen functie binnen LEIÍS die hij niet bekleed. heeft ) is op-
genomen in het ziekenhuis (Leyenburg).
Joop nanens heel LENS beterschep en ne hopen rleer snel van Je wiJze lessen langs de liJn
te kunnen genieten.

Verlederr en heden

Een verríssend telefoontJe ven d.e heer C,J. Vlsser deed hed.en en verleden ir:
elkaar smelten. De heer Visser is )2 Jaar lid van LENS, vas negeu Jaar 2e
penningueester, fungeerd.e aIs grensrechter veD het eerste elfbal en was ]itl
van de kantiDe-conni ssie.
Nu tobt hÍj net d.e gezondleid, maar leeft erg mee ret het vel en vee varl
ziJn LENS, EiJ blijkt heel enthousiast over de preBtaties van ons eerste
eLfbal en EeLdt zich tevens aan als lid van 'rDe CLub van L00". Volgens heu

en vele anderen kunnen d.e komende ïeken voor een vriJ unÍeke gebeurtenis in het L,ENS-be-
staat zorgen.
In nei 19?3 verd LENS voor de leetste keer kempioeD en promoveerde naar de tveede klas
K.N.V,B. Precies twintig Ja.ar Lster kan de geschiedenis zich berhelen. Een pronotie via eer:
periode-tite1 tel ik dus in dit kader even niet uee !

Ilet ls ongeloofLiJk dat een cLub als LENS tvintig Jaar oD een kampioenschap heeft gewacbt.
ïn de maard.en naart en apríI kunnen de spelers var ons eerste elfla'l historie schriJven.

LEI{S

DankbeÈulginS



Voor Jong en ouè zou zorn resultaat een ware feestdag betekenen. Op naar ate titef en n&er
de 100 l-etlen van "De CIub van l,00rr.

Uv sponsor-coÈtactÍlan
John van der lubbe.

a

Ifr{E SSrnrnoH
D

ne, i
5

t e,n@
M

rne,ne,V€

Het engelse alfabet is nlet zo moeiliJk
a1s het lijkt want : XE - Bie - Cie en
I,ENS had DIE-DEE.
De oualeren ond.er ons heeft het een hee]
andere betekenis en ziJ zuLlen dan bij

de boetzelaer

a,vem- en ÍekrealiecentÍum
het l-ezen hiervan nu vel denken : hé weer een Ínvasie maar d.an op
LENS ? en d.at vas ook zo naar een heel and.ere aI hoevel er is een
overeenkomst is n.L. deze, d.at dit ook een perfect georganiseerde

Zlemmen,zetÍsiÍl,doeffi 
operatíe was'
De D-speJ-ers begonnen biJna allemaaL net voetbal en d.a.arna vas het

verzamelen geblazen en in een bonte stoet ven veel autots (volgend.e keer s.v.p. xoet motor-politie voorop) vertrokken ve naa.r het zwembad. ,rDe Boetzelaertt in Monster.
Dit zlrembad staat bekend om zÍJn voorLreffelijke entourage en deskundíg, vrientie3,ilk behu1l
zaeJ:r personeel eri is zeker buiten LENS on een bezoek waard, VLot 1Íerden de voetbalLers on-
getoverd in vare duikeenden en plonsden rre bet vater in, ri.at (en dat viel nij erg tegen)
nat Has en je zakte er doorheen,
De toeschouwers konden genieten van aLleïIei hoogstandjes zoels : LeidertJe verzuipen - hei
compleet doorweekt maken van toeschouvers bij de glijbaan en het verliezen van sleutel-tjes,

-Na 3 uur (en zo langzamerhand begonnen er zvemv.Liezen tussen ne tenen te groeien) werd Ëg,b
sein gegeven tot onkLeden en nad.at er een sleepnet door de diverse baden r+as gehaeld- voor
eventuel"e bodemacht erblíjvers , '\Íerd.en de autots veer opgezocht die aI keurig ston6en te

-va,chten. De trip ging naar lEl[S a.]-tÍaar een flink eantel noed.ers bezÍg varen met het berei:
den van de maaltiJ d.
Maar voord.at het zover vas konden ve nog genieten van een video net alLerlei voetbs.lbLoo-
pers (vooral keepers) waarbij een leidei de opmerking naakte dat hiJ dit ied.ere week zag
von ziJn keeper (TheootJe ! ! ).
Het etensaanvals sein }rerd gegeven en iedereen vertl getrakteerd. op een fs.ntastische maal-- itiJd van patat, rol]ade, kíp, appel-troes en ijs toe; wie meegegetèn heeft (zerf vas lk Ín digelukkige onstandigheid. om dit met viJf fiefte[ige dames te doen) kan beamen dat de !ENS_
keuken nu zeker kan concureren net een drie **rÍ hotel ! !
Tot besLuit werd. er nog een steYige bingo gettraaid vaarbiJ de te vinnen prÍJzen geshovd j
werden door onze eigen tENsleontien, GhÍel. Best nÍj nog te bedanken all-à chautfàurs / ( bege ileiders/ de da.mes in de keuken/ Sarpersoneel en natuur de EKO ! ! !
ÏIeer kan e]' een Srandioos evenennent bijgeschreven ïorden bij de a1 zo fantastische LIX{S-historie.

een begel.ijder.

BEpAITKT !l
iEÏs D3 tedankt Íedereen voor de grandioze zaterd.ag met voetbal, zwemmen, video, eten en
de bingo.

AlIe spel-eïs van D3,

Klsverjassen /Jokeren
VriJdag 5 naart is de eerste kl-averJ as /j okeravond van d.e drie vastgestelde avonden (19
baart - 2'e"prÍ1). De aanvang is 2O.oO uur. Er wordt gespeeld net vàste partner vo]gens het
Rotterd.amse systeem, verpficht gaaà.

Konta



In6chri J fÉel-d KLeverJ assen
Jokeren

.. f 10,- per koppel per avond.'í 7r5O per'persoon per avond

Jan Ha.E i ,lo"'' witting,

Uitsl-s.gen van het afgelopen week(end)
wP1
IIMSH 2
svfi 1
Scheveningen l+

LH,rS , - SchevenÍngen 5

0-, gest. wegen terreinonst.
afg.
afg.
2-'
afg.

a

S(eIí Sanioron Hommissia
- LENS 1
. LENS 2
- LEÏ§ 3
- LENS b

Zorda Ioeart H.NR/ oule scheidsrechter
102 /532 J. Penninkx jr.

A. v. Aalsburg
A.A. de Lyster
J. VerweiJ
G, PurceLl

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

veld
L .30 uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuT

Del.fie I

KiJ ktiuin 2
ËENS h
LENS 5
VIOS 7
vw8
LENS B

LENS 1
Ilernee DVC 2
IENS 3
Vred,enburch 6
DVC 2
IÏNS 6
].,ENS 7
3MT 6

11,00
12.00
13,00
Ll.00
]0. 00
10. 00
13. 00

].ogr/62:-
3oT9/)5t+
3]-to/56t4
3132/168
3229/622
3320/61+9
3333/68:-

l_

3

Aanspreekpunt zonda8 7 naait: G. vd. Kley
Donder 11 I0&aït
20.00 uur lEl'lS 5

Zondqg 1lr uaart
- VOC comb. /Jan Hop Nealerlaag serie M. tr'aee

.11+ .00
10. 30

. 11, 00
14. OO

J_0.30
- 11.00

11. 00
12.00

TEI{S 1
VDI, 2
Ï,ENS 3
Voorburg J
Den Hoorn 6
LENS 6
TENS 7
NKSVTÍ 16

- ],o30/532
to96/62]-
3079 /55\
3tt3/16\
3t3t/568
323,U622
3322/6\9
3330/68t

36?3,673
3897176
3l+6r-oBB
01891-1791+3
360r.511, b.s.
3988797, b.s.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Scheveningeu 1
IENS 2
EOc 2
IaNS )+

IENS 
'Postalia L

TooÍan l+

I,XNS B

tel-:

tel :

tel:
tel:

W.H. Kroops
J. vaJl Elburg
F. Mina Da Silva

l-

L
n.n.
n,n.
n. n.
n,n.
n,n,

2
3

LUNS
LU{S
IENS
I,ENS
IEIIS
LE{S

OPSÏELIiNGEN: aIs. vorige lreek.

Afschri,lven:
3 : Jan Heins
l+ : Fred v. KniJff
5 : Wil Heijnen
6 : Gerard Dui.vesteiJn
í : J{ene Keus
B : L. Barkia

Delfia
KiJkduin
vI0s
WP

Pronk, tel: 3522706
Hafdi, tel-; 3t+787\6.

Bi,J prollemen: I(ontektpersoon Ben osse, tet: 3298353, vriJdagavond 19.00 tot 20,00 uur.

IIGGTNG TERBEINEN:

- Mozartlaan, Delft, teL: 015-571101+
- Spoltpark KiJkduin ingang I(Íj kduinsest]aat , tel: 3258258
- Melis Stokelaan, Hoek Dedeusvaartweg, te1: 36T099l+
- Zuiderpark, tel: 3BB?125.

H.H. Leiders c. q. Aanvoerders:

s.v.P. DoelluntenEakers op echterkant veclstri J d.formul.i er verx0elden. ! t ! ! l M



Lcrngs de =Port@n rzcrn de ZIV\ lcrcjcjer

Uitslagen van het afAe.Lop en veek( end )
rEtts 2 -Ano 2 ,

Zat er 6 maart
.30 uur Te i{erve l-

1,I . NR e scheidsrechter
1020/00 X.B. vd. Spek

H.A. Berghto60 lotz

veld
1 - ],ENS ].

- T,ENS 21l+ . 30 uur Duinoord l+

Zaterdag 13 meaït
Ll+ .30 uur LENS 1
11. ll, uur ],EI!S 2

LIGGllÍG TEBBEINEI.I :

Te líerve
Duinoorrl

- BSC'68 L

- DSVP ?
1020/o0l+
105B/0r.2

, van Blaricum
.8, Brons

;
w

- Vïedenburchveg 105, te1. 399T813
- IsabelLaland, teI: 3\7\399.

QFSTEI,LINGEN: vord.en d.oor d.e trainer vastgesteld.

Eventueel afnefden bij John 3oeïema, Iel: 3977273.

Deel 3 van de HdR-Side De teleurstel]ing.
Afgelopen zaterdag stond de topper IENS 2 - AnO 2 op het progroJlune. Omdat wij van d.e HtlX-
Side ríeten dat Hens vaak in de middag pas wakker vordt, arriveerden we pas in de rust.
LENS keek dan ook tegen een 1-2 schterstand aan. Toch hadden viJ er natuurfiJk nog aLle
vertrouven in en ds,n vooral- in'onze eigen Hans de Ruiter I
En we kÍegen gel-ijk: ODze sJ'nopathieke vríend ontpopte zich eerst a1s rechtsbuiten en laÍer
zelfs als rechtshslf tot een kilonetervïeter die zovel verdeèigenè €,1s aanvallend ziJn be-
kende steentje biJdroeg. Dit feidde d.an ook tot d.e verdiende geJ-iJkmaker door Miche1 Loka-
teI, nadat Hans in een scrirmage zeer krachtig doorzette.
Nu moest er ook voor de winst gegaan vorden ! Maar helaas, de tïainer meende Han§ al vrij
vroeg in de !Íea1striJ d een publieksvissel te moeten geven. LENS verloor daarna prompt de
grip op de wedstriJd en kon met veel noeite de 2-2 stand op het scoreboïd houden. Een te-
leurstelling dus, zowel voor ons al,s voor Hans ze1f, 'want er is een punt verloren'

De Hdï-Sicle,

Prs.: Bichaïd Blokpoel, vÍ], graag een RB-Side, Wie helpt ziJn moed.er híernee ?

ZRRL
VO€TBÍ]L

. Uitslaeen
Royal Boys 1
LENS 2
LENS 3

- LENS 1

- §enpeï Al-tius 2
- Senper Altius l+

óq

2-11

5-5

z Dins -U
L9. , uur VCS L

Vrijdae 19-03-93
2l-.15 uur The Bombers
22.00 uur The Sombers 6

0 Klasse zaal
3A . Houtrust 2

BIB 0ranJeplein

FlB
B1B

scheidsrechter
J.W. Verhoef

A.J.M AnmexsLaan
Hoensdae 10-03-93
L9.L, uur Attent Z'7r 3

- LENS 1

- Ï,ENS 2

- LENS 2
- I,ENS 3

I+ Ioosduinen
Loosd.ui,nen

l,igging sporthaUen;
Eoutrust - tloutrustveg 108
0ranjeplein :- Slicherstraat 11
Loosduinen - Gr. van Prinsterenlaan 76.

Aanvoerders S,V,P. uitsl aeen tloorseven aan 3en Osse. teI; 329835i.

n.n.
n,n.

L,ï

-El--m

o
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VRN H€T J€UGDFRONT: frlgamoon kontoktpeÍsoon:
Poul v.d. Staan, Chopinslroot 103. S55l SV Don Hooq, tzl. 397.01.54
8ii geao qahoor: Brnold v.d. Donck. tel. 397.ó5.39

WedstriJ dprogiennna A-B-C-D-E en F jeugtl.

Afbel,len voor onderstaande nedEtrijden alleen bÍJ PauI v.d.Steen (3SfOfil+)
zo snel mogelijk tloch uiterlijk ale dag voor d.e,ved.striJd vooï 1,9.00 uur. BiJ geen
gehoor bellen.naar Arnold. vd. Donck (3976532), In uiterste nood nog op ale dag ze}f
beIlen naar LEI,iS (366131h) biJ ieloand. van de J eugdkoEmissie.

Elfta1 datun aanval6 sgeqst?ndqr uit/thuis terrein/ve1d. sam.k,tens

rrËf,@

A1
A2
Bl-

B2
c1

6
6
5
6
6
T

6
l+

6
l+

6
6
6
I
6
I
6
6
B

6
I
6
I
6
I
6
8
6
B
6
B

6
B

6
6
6
6

nrt
nrt
Drt
mrt
mrt
nort
nrt
nrt
nït
nIt
[rt
mrt
mrt
Ert
mrt
brt
urt
mrt
mrt
mrb
mr-t,
urt
DÍt
Drt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
nxt
nrt
urt
nrt
I0rt
DÍt
nrt

1\ .30
Ll+ .30
1?.00
12 .30
10. 30
1r. 30
9. 30

15. 30
i.2 .00
15.30

9. 30
.t-1.00

9 .30

KatviJk Al- thuis Vl- 13.30
SV'35 A2 thuis V3 13.b,
Trainiag, eten, bespreking (a1Ienae1 konen! ) t6.30
L,yra Bl- thuis V1 11.30
Die Haghe B2 uit ockenburgh 9.30(fiets)
Schaatsen, eten en bingo (zÍe kopy) 1)+,1+5

Quick Soys Cl(vr)tbuis v1 B,à5
Schaatsen, eten en bingo (zie kopy) 1l|.1+5
SV KiJkduin C]- thui6 V3 11,30
Schaatsen, eten en bingo (zie kopy) 1l{.L5
nAVA C2 thuis v3 9.00
A-Do Dl thuis VI 10.00
Die Haghe D] uit ockenburgh 8.30(auto)
zíe kopy D/E combinaties
BTC DI uit Houtvijk 11.30(auto)
IXNS D1-E combinetie thuis \? 18.00
Crornvliet D2 uÍt RederiJ kerstraat p.0O(auto)
Quick E1 thuis 1,1? 9,00
zie biJ kopy D1-E combinaties
Cromvliet Et thuis V2 9.00
zie biJ kopy D-E combinaties
Die Ilaghe E2 thui6 Y2 l.1.00
zie blJ kopy D-E conbinatÍes
Quick E? thui6 \2 13.00
zie biJ kopy D-E cornbinaties
LENS E6 thuis \t2 f1.00
zie biJ kopy D-E conbinaties
LENS E5 thuis '12 11.00
zie biJ kopy D-E combinaties
VCS 11 uit Dedemsvaartrreg
t,raining o.l-.v. Theo Hoefnagel
OSC tr'I uit Vlamenburg
trainlbg o.I.Y. Theo Eoefnagel
Quick I', uit Sav. l,ohnanlaan
Vretlenburch F3 uit Vredenburchlreg
nVC I'3 uit sp.park Pr. Irene
Quick F8 uit Sev. lobEanlaan

( euto )

c2

C3

Dr.
D2

U5

Dl+

El-

E3

E\

E5

x6

Fr.

F2

,Ii!?

Fl+

r5
-t'b

12,30
18 .30
10 .00
9.30

E2 9.30

fI .30

13.30

11.30

11. 30

10.00
16. \5
10.00
L6.t+5

9. 00
9. 00
9. oo
9.00

.1

.U

.3

.1

.1

.1

.1

9
16

9
16

B

B

B

B

5
0
0
0
5 (auto )
5(auto)
5(auto)
5(auto)

BIJZONDENEEDEN:

- aan!ÍezÍg Jeugdkommissie: A, yd. Donck, F. Grens en tr'. Schuurman
- lees ohd.erstaantle kopy goed door.
- opstell-ingen als behentl met uÍtzond.ering van:

o I,ENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS

o LXNS
o LENS
o I,ENS
o IJENS

A1
B1
B2
cl-
c2
DU

E1
E5
E6

zonder
zonder
zontler
zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
net M.

I'l, Lut
S. Hoefnagel
M. de Groot en M. Mattheijer en met J. Augusta
J. el Haddioui
L. Peek en Det p, Tieze (ook C3)
J. v. LaeJl en M. Poot en raet M, LeÍdekker en D
Leider Ph. Hoefnegel maar net M. val. Berg en D
M. Kipp
de Braband.er

. Kiyangi

. Iauers



oll
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ENS F2 zonder M. Drosten en met D. Vermaat
ENS F6 zontler T. Hassan en net M. de Geus

Afbeflen
Nog steeds bel-]en er te veeL spelers ?as op zaterdagmorgen af. Did noet echter zoveel moge-
fijx op tle vriJdagavond gebeuren voor L9.Oo uur bii Paul vd.. Steen tel: 39ï0f51+ en dus
niet biJ de leider. Afbel]-en op zaterdBgmorgen a1leen j-n uiterste nood bv. plotseling zÍek.
Zo trlaoÍ vegbliJven is he.}en8al uit den boze en zeer onsportieÍ tegenover Je ploeggenoten.

Afaekeurd of niet ??

Bij twiJ felachtige ríeersomstand ighed.en geldeh yoor de Jeu8dspefers de ond.erstaande regels:

l) Moet Je voor 9.00 uur verzamelen dan mag je altiJd naar LINS èelIen (366131h) of het
voetballen doorgaat of niet.

2) Moet Je pa.s na 9.00 uur verzanelen dan is de TV jull-ie hulpmiddei.. Be1 dus niet naer
IEI,IS n&ar stem af op Lokatext b]'z. 602, Daar kunnen een aantaL bood.schappen staan t.v.:

a) de afd.el-ing Den Haag is afgekeuïd. De l,edstriJden van A2 t'/n l'6 zilrl alan afgekeurd.
Het schaduvprogra.rnma treed nu in verking (zie kopy hieronder )

b) de afdeling Den Haag heeft de volgend.e vetlstrijden afgekeurd net daarna een opsomruing .

van verenigingen. Dit betekent dat er incidenteel vedstriJden zijn afgekeurd. Voor de '
lredstrijd van LENS A2 - SVr35 A2 kijk Je dan biJ IENS A2. Staat IENS 42 erop dan is
deze vedstrijd afgekeurd.. Voor de vedstrijd Dle flaghe B2 - LE{S 82 kiJk Je dan bii
Die Haghe 82, Staat Die Haghe 82 erop da.n is ook deze vedstrÍjd afgekeurd. De thuisspe-
lende verenigj.ng vordt irmers vermeld. BiJ incidentele afkeuring mogen de spelers van
D1 t/m I'6 naar LENS bel-Ien (36613t1+) want ziJ worden dan niet velTel-d, BiJ incidentel-e
afkeurÍng veI naar LENS konen op de norrnale verz8.meltijd. De Leiders gaan dan er8ens I

met jul,Iie. trainen. Iieen altijd naast Je nornaJe tINStenue ook voetbalschoenen, sport-
schoenen, een trainingspak en doucheslul-len mee.

SchaduI{progranma

Bij algehele afkeuring van het kompetit ievoetba] verken ve onderstaande sltern8.tief
pïogramre af:

Ssmenkonst LENS
13
1l+-9

.30

.30

.30

uur
uur
ul.ll'
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur

LENS A1 en A2 trainen
Tonegido 81 - I,ENS 3L
LENS B2+CI-+C3 trainen
IENS C2 trainen
Tonegido Dl, - LENS D1
Tonegido D2 - IENS D2
LENS D3 en Dl+ trainen
LENS EI en E2 trainen
IENS E3, E5 en E6 tïainen
I,ENS E)+ trainen
LENS FI en E2 trainen
LENS I'3,f1+,I'5 en I'6 treinen

13 .30
13 .00
9.30

l-l-.00
B. l+5

10. I+5

11. 30
9. 00

11. 00
13.00
9.00
B. 30

uur
uur ( auto )
uur
uur
uur(auto)
uurJ aut o )
uur
uur
uur
uur
uur
uur.

L1. 30
10 .00
12.00
11'30
9.00

11.00
13 .00

9. oo
B. 30

De meeste spelers }roeven eigenliJk nog geen eens-naar LENS te bell"en of naa.r Lokatext te
kÍJken, De tiJden van het s chatluwlrogranma komen veeIaI overeen Det de verzameltijd.en van
het vedstri J tlprogrs,rma. Neem weI een eigeí shirt mee voor a1s er getraintl vördt. Trainen ..

kunnen we d.oen ergens op een grasveld. 0p het strand, fn de zaal of op de verharde veldJes
van Kwiek Sport, De leiders /trainers besLÍssen dit. Neen aLtijd sportkleding, trainingspats
voetbalscboenen, sportschoenen en natuurlijk douchespulLen (verplicht) Inee. 3iJ redeliJk
weer g&an de F-klassers deze keer op verzoek naar het strantl. Vervoer is dan echt nood-

Extra trainine 41 en BL

0p vrijdag ! naart is er veer een extra trainlng voor. Al, en BL. Kom allenaal- dan Ís het eel
goede voorbereiding voor ale wedstrÍJd var zateralag. Geen school ttus va.t dat bet.-eft 'weinib
problenen. Bel bij tuijfeLachtig veer na 16.00 uur even naa.r IENS (36613L1+) of d.eze extra
training doorgaat, De tijalen:
A- selektie: L8.00 - 19.00 uur B-sel-ektie : l-?.00 - 18.00 uur.

a



Xxtïa trainÍnr A2, E,2, C2 en C3

0p verzoek van d.e trainere en de slelers bllJven A2 en 32 iedere vrijdagavond. trainen van
18.00 t/m 19.00 uur naast de tralning van de d.insd.agayond. ïat een enthousiasne.. Det zien
ve 8raa8. Veel spelers van C3 zijn heel- r+at nind,er enthousiest. op.de dlnsdagavoncl staat
Piet v. Gils vaak ma&r met zorn 10 spelers. (rneestal dezelftle). toth gam ue proberen ook
deze 8Ïoep Hat enthou;iaster te kriJgen. On de wéek d.aaron een extra training voor Jultie
op de vrijdagavond v4n 18.00 t/n 19.00 uur, 0p ! maart, e.s. ,vriJdag dus, verwachten viJ
Julfie' Komen hoor en natuuili3k ook gevooD ietlere tlÍnsd.agavontl ook aanvezig ziJn va.n
L9.00 t/n 20,00 uur. frainen hoort erbiJ.

D1-E conbinaties

Zoals afgesprokeri ga.an ve d.e konende naand.en oefenen met de tweede Jaars E-klessers on te
spelen op een heel vel-d en eLf tegen e1f. Een hele overgang maar volgend seizoen vordt het
toch werkellJkheid.. 0p naand.ag B naert hebten ve tvee ond.erlinge wetlstriJden gepland t..w.:

17.15 uur Tweed.e Jaers E-kLassers onderling
18.30 uur Dl-E cornbinat,ie - IEI{S D3

A]Ie spelers dienen voor een eigen LENStenue

Samenkonst IENS
-lb.4) uur
18,00 uur

(inclusief sbirt ) te zorgen. Heb Je geen eiger
shirt dal snel even naar Free Kick Sport aan de l{glnarstraat, Volgend seizoen heb Je irurere
ook een eigen shÍrt nodlg.
De opstel-L lngen

Voor de onderlinge wedstrÍJd ver:wachten ve on t6.l+5 uur op LENS:

B. Bekking, A. e]. Boustati, !1. tle Bruin, L. Buknen, A. DuwesteiJn, Z, Elbouj amai, p. y.
tr'es6em, J. tr'iets, V. vd. Geest, S. Gornbault, R. GrooÈ, D. Guaay, N. Heidel, D. Hoos, R. Jen
sen, X. Kaffa, 8. de Klerck, F, Kuik, R. Nand?er6an, F, Nazaraly, B, Oeldrig, D, petruc, ,

n. Pocornie, J. Pronk, B. Sabri, M. Singh, R. Smees, M, vd. Voort en B. VreesïiJk.
Voor tle Dl--E conbinatj.e tegen D3 verwachten we om L8.00 uur op trENS:

I,Í. Akkabi, P, Sodaan, S. Buitenhek, M. Essiad, J. Guenoun, p. Krrorr, H. Leder, M. Oenad,
A. oosterveer, C, Sprocke.I, R. vd.. To1.

Ran Je niet bet dan op vriJdag 5 maart alvast even ef: 39?0154. -.

SchaatsfestÍ.1n voor Cl-. C2 en C3

Op donderdag l+ rnaart feest voor de spelers van Cl, C2 en C3. De evenementenkoumissie gaat
net iullie schaatsen op de Uithof. We hopen op voldoende yeryoer maar neem voor de zeker-
heid allemaal Je fiets of een strippenkaart nee. Verzanelen voor alLe spelers, Leialers en "
trs,iners van C1, C2 en C3 om f!.1+5 ur:r op ï,ENS. NeeE lÍeL een paar schaatsen rnee. LENS be-,
taalt de entree.
Na het schaatsen terug op IJENS. Daar stast het diner kLaar, Na het eten nog even gezeUig
een bingo met o.a. Leuke priJzen van tr'ree Kick Sport aan d.e Weimarstraat. Neem zelf even
een pen of potlood nee. om 20.30 uur is het feest afgeLopeE, veel plezier en alrenaal
konen hoor; 0J ja, de C-selekt ietraining g&et d.eze keer niet door.

Trainins D2 ,D3enDh
Fred Grens is de laatste tiid nÍet in staat'Bí ae training van D2, n3 en DI+ te yerzorgen.
Dit duurt t/m 12 naart. Cees Al-tíng neemt het gedurende deze period.e waar. Dus bliJven
konÍen en Cees hartstikke bedaDkt,

UITSIAGEN JEUGD:
BKAW 42
LENS 81
IENS D1
IENS D2
SEV D3
I.IestLandis. E1
Iíestlandia E2

. IENS A2

- TonegÍdo 81
- Tonegitlo DI
- Tonegido D2

- LENS D3

- LXNS EI
- I,ENS E2

Westland.ie E5
Westlandia E6
Westlandia E?
I,lest landÍa E3
Westlandia F2
RKAW F3
BKAVV I'[

- LENS Eà

- I,ENS E5

- IENS E6
- I,ENS ri
- I,ENS I'2
- I,!NS F3
- IENS I'\

l+-3

3-0
1-1
2-O
) -"f
T-1
2-l

6-].
6-?
5-L
3-3
1-3
3-1
7-3

t



i,lest.land,ia El+ - LENS E3 RKAW F'
RKAW F6

- LENS F'
- LENS F6

0-12
5-r-

Hel-aas door het sLechte weer varen veltl 2 en 3 e,f6ekeurd, Daar zaterdag 2 een kompetitie-
vedstriJd had ging ook de vriend.schappelijke vedstriid van C1 niet door. Een konpetitie-
wed.striJd gaat innexs voor een vriendschappetiJke pot voetbal. Aanlezien ook d.e vefden vaÍl
Vios en DHC afgekeurd varen Ionalén we ale wedstrijden va.n 82, Cl, C2, C3 en D\ niet omruilen
3ij A2 en D3 lukte dat veI.

SEV _ LENS D3 . UÍts1as 2-7

Sneeuvstoreen, hagelbuien, kou - IIETS kan dit elftaL tegen houd.en om te voetballen. Zo

kon het gebeuren dat SEV ziin krachten wel- net ons wifde meten.
Jarmer gènoeg !.res tlit elftaL een pear maatjes te klein voor ons, (vandaar ileze nonster uit-
sLag) màar een prina sportieve wealstriJd net veel (eigenliik nog te veinig) sa.neuspe.l.
Kom op mannen, probeer het spel breed. te houden en vaarschuv el-kaar ook zodat Je veI tegen
de tegenstander speelt en NIET tegen Je eigen speler.
De oefen{edstriJd tegen D2 dat bel,ooft (voleiens de kermers ) een interessante Eatch te vor-
den ,

Dat vas pech de wedstrijd afgekeurd en ik begrijp best Jongelui det jullie teleurgestefd
waren. Mear echt het ve1d. vas l-evensgevaarliJk on t'e spelen. ook verd er niet getraind om--
dat veeL spelers niet de juiste schoenen biJ zich ]radden.
Dus: neem al-tiJd a]les nee, zowel voetbal- s.Is sportschoenen en je traint altiJal.

Cees.

Quick EI - LENS EI: 1-3 (nagekomen verslag)
WiJ gingen near Quick toe. Toen ve daar waren dachten vij het woralt heel mekkel-Íik.
Maar toen ve begonnen hadden ve meteen door alet de Quick aanvoerder meer dan 3 uannen kan
d,o1len. Ze kregen heeL veeL kansen..in de eerste helft eu toen kregen we een k8ns.
Toen schoot Michae] tegen de pael- en toen heè Ruud een hakkie gemaakt en toen was het l--0.
fn d.e tweetle helft beBonnen ve goecl te voetbal-len Michael en lourlnio uaakten goeie akties'
Un Boy bleef ook veel meer echter en Michael ook-. Lourinio ging ook veel neer naar voren'
Toen naakte hiJ een é6n tvee met hichael en scoorde 2-0.
Toen visselde Quick de keeper voor een speler en de keeper ging voetb&l-len en hiJ scoorde ,

2-1, en toen d.e laatste ninuten scoorde Lourinlo 3-L: 1 Buud + 2 Lourinio.

Lourinio Bukman.

Westland.ia E5 - LENS E)+ : 6-1

Westlandia ging voor d.e oyerwinning door veel meer inzet te tonen. Toch kve.men lrij op voor-
sprong 0-1. ( doel,punt Roy). Daarna ging het steeds slechter, sorrmige probeerde het Hel,
maar het tearnverk vas zoek, totaal geen inzet,
Westlandia lÍíst de eindstanal op 6-l- te zetten. Jongens laat volgende veek zÍen tegen Quick
dat wij wel e1s een tesfl kunnen knokken voor een overvinning.

Teun

l{estlandia E6 - LIINS E5 : 6-2

Jongens vat ïas het koud hé? Moesten ve toch nog voetbaBen. WestLardia had maar 6 nan en
er kva,nen er nog 2 bij die hoger spelen. Wij vs.ren met 9 man maar ve kond.en er toch niet
van profiteren. fn de eerste helft weld er niet goed gevoetbald en kwa:nen ve net 5-l- achter
De tveede helÍb ging vat beter en ve kregen genoeg kansen. Er werd er jammer genoeg rlaar
één gemaakt(5-2). Westlsndia maakte op het einde er nog 6-2 van. Jongens ik neem aan dat
het door de kou kwam en laat dat zaterdag maar zien.

Jullie feider Melis.

llestlandia E3 - LENS F1: 3-3

Koud, koud en nogeens koual vas het. Maar de boys van ons team haèden er zin in. Zonder de
zieke Cocky, en de herstell-ende Michael T. L, begonnen ve aa,r d.eze wed.strijd.



I Direct na ce s,ftrap rrerd. het door sne.L en goed overspel geJ"iJk a1 aloor Stefa.n 0-1. Dat was'een nooi,begin, en onze aanhang Liet rnet a].l-erlei Je1len horen dat ze het ook vel- leuk
i lionden, Eir.genlijk had Westl-andia in de eerste mÍnuten niks in te brengen. En eIE ze dan
I toch richting ons goal gingen, 'ïas het of de verded.iging of Reneo die een. tegend.oel-punt

visten te..r'ooikomèn. Uit een van d.e vele schitterende aanvalLen (ef verd vandeag zeer goetl
övèrgespeel.d ) vist'de verdediging van Westland.ia de ba.L nog veL lÍeg te verkenr' maar a1s

ize dan de baI in.d.e, voeten van Kevin spelen is het vraeien om Ínoeilijkheden, en. Ja 0=2.
LENS.bleef het §pel d.icteren. En uit een perfecte corner van Stefan hoefde Kevin àe bel eI-

' leen Eaar Eèn"te Ïaken en het rTeral 0-3. Xen steed.s meer groeiende IENS aanhang bleef maar
zingen, klasse. Tegen het eind ven de eerste'helft klian Víestlandia nog een paar keer rich-
ting Renco. Maar SErt, BichEral en MÍchael- V wisten \íat ze moesten d.oen, en zo verè er ge-
rust met eeu 0-3 voorsprong,
De tueede helft was hetzelfde als de"eerste naBr tegen het einde van de ved.strijd. kregen
onze jongens heti toch wel moeiliJk. Jamraer dat we de kansJes d.ie ve toch nog kregen net
niet benutten konden. Hoelrel het ook duiilelijk verd dat Maurice al- net E1 had nee uoeten
doen. Met drie afstand schoten uist het teafl van WestlaDdia de stand op 3-3 te brengen,

. l.Íet zes zeer verrooeid.e en een dooalverEoeÍd.e spel-er verd de wedstriJd met deze 3-3 afge-
1 sloten. Jongens ied.ereen die heeft gekeken is erg trots op Jul1ie.
Dit doen ve zaterd.ag gëvoon over, en dan is het gevoon 2 x 20 minuten. Want dat jull-ie
vands.at 2 x 25 ninuten moesten spelen hadtlen de leiders nool vergeten te vertellen, Sorry,

I Maar vandaar ds.t vÍj weL noesten l-achen om de opnerking, die onder het d.ouchen wertl gemaakt
Was het maar 2 x 20 ntinuten ger^'eest d.an had.den ziJ nooit in de 2l+ste min. geliJk kunnen

.maken.

Buud,

Westlandia F2 - IENS I'2 : 1-3
Vantlaag moesten we aantred.én tegeD een goed. gemotiveerd l,lestlandia. Ramon had 2 prachtige
kansen, J aDroer Senoeg belandde ze op de paa], ondanks dat viJ sterker speelden zag liestl€.n-
dia kans 1-0 te naken, DÍt lieten wÍj niet op ons zitten, d.oor goeè Ín de aanval te tfij-
ven ga,s.n. Besultaat : d.ooi een mooi doelpunt hoog Ín de kruisíng kon Dennis 3 1-l- aanteke-
nen, en ve gingen door.
Chris maakte er 1-2 van en door een pracht solo van Ranon over de LÍnkerkant uerd. ale- eindstend 1-3. ConpliEent jongens, een beerlijke vedstriJd. !
Danny, bedankt voor het keepen, :

- Man v.d. vedstrÍjd: Chris, Jul1ie leiaer Herman 3Lon,

IENS [5 : nrlAYV F5 : 12-0

Het was een mooie dag. Ze ïilden dol graag voetbalLen. onze Jongens varen in topvorn tlat
kon je wel zien, A-l-l-en jongens \íaren even goed. Ze speel-den heel goed over. En zo kvsnen
er veel doelpunten. De keeper fag te slapen: Ricard.o \x, Il1han )x, Erkan 2x, Roc§ Jx.
Volgentle keer veer zo goerl spelen aIs èeze wed.strijd. Doe goed je best de volgentle keer.

AchBed,
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De nieuwe LENS-revue maken begint aI,
terwijl de 'rouderr nog bij de typiste ligt
op dinsdag met verhoogde hersenactíviteiten
voor nieuwe itenis. -
Ruwe copy rrJordt reeds gemaakt en er wordt
gespeurd naar nieuwtjes - bezoek gebracht
aan buitenvoetbaLse LENsactivitëitén en
natuurlijk wordt er veel naar voetbal
gekeken op de zater- en 'zondag.

Het hoogtepunt ligt op de maandagaovond
waarbij het een kwestie lijkt van gewoon de
aangeleverde copy doorlezen - schrijven -
schrappen.
Dit afLes is rnaar schijn want er wordt
overleg gepleegd met de diverse Komnissies.

Steeds uet een half oog op de klok gericht
!'rordt er koortsachtig ge!,/erkt aan de Iay-
out en inhoud van urr LENS-revue r. er is
overleg tussen de redakteuren over welke
artikeLen en met welke logors op welke
pagina's geplaatst moeten worden.
Net als de Revue in eLkaar gezet wordt in
de definitieve vorn moet er nog een actueel
berichtje inr' nadat aLLes nog eens wordt
doorgelezen wordt de revue net evenLueel
wat aantekeningen voor de typiste in een
speciale enveJ.oppe j.n weer en wind
weggebracht. .:

Nu kPn de typisÈe aan de slag met het
nodige type-knip- en plakwerk en $rordt, de
revue in het net gernaakt; ook zij zit
geËöhden aan "een deadl ine want .dè kiant. j

VooÍzrtteÍl

l{. v d. Ltlilk
Molrotmo GondiilÍoöt 74

moet'iveer optijd klaar zijn vo 'or= het - sdén-ci lwerk ,
Terwijl. de paginars uit de rnaahÍne schieten vro
ornslagen gesorteert en op postcode gelegdi ook
rrordt de tijd weer scherp in de gaten gàhouden
mensen de van de vergaarafdeIing staan te pope
de LENS-revue in elkaar te zett,eni via TanÈe. p
het optijd in uw brievenbus.

T' I,EESÍI WEL : KRÀNT UÀKEN . EEN STRIi'D TEGEN DE KLOK !
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DaÈ er soumige mensen helaas niet het veiscfril rieÈen tussen
UI.IN eD DEIN blijkt regelnatig. :

Àfgelopen week r4ras heel D3 hlervan de dupe,. getukkÍg
was. het voetbal-vereniging BTC dÍe alles priura en
correct' afhandelde én danook een groot conpliment verdiend.

en dan je sporÈtas

De redaktie

On diefstà1 te voorkonen en niet roet de handen in het haar testaan volgen hieionder wat tips :

. Neem NoOIT lraardevolle dingen mee naar voetbal.. ceef geld/sierraden ÀLTIJD af aan de leider.. Kan de kleedkaroer NIET op slot ne
met je spullen uree naar het ve1d.

1
2
3

I

0p woensdagavond bar dienst draaien is Leuk - herl ïs,re het hiet dat er op t.v. veer enregelmatig voetbaluedstriJden .worden uitgezonden.
Nu Etaat,er op I,ENS een t.v' maar de entenneaans ruit ing is niet vat je noent optimael.
fs er onder de LENSEAS iemand die dÍt kBn verhelpen ?!!?

Nooalkreet ! !

OFFIC]EEL:
'Nieuve 1eden.
2313 I',1. Ruytel,aar ,
?678 14. Urgert, B,
3160 n.P.L. Korst,
3161 D. Vermaat, E,

De biJ drage voor de E+J TROIEE kvam deze k
Rene is de irspÍts't van LENS T, een e1ftal
kijken en de gr,ote stimul-ator achter het n
goed geÍnformeerd ziJn, binnenkort ïeer ve
Ook -achter en voor d.e bar is hiJ regeLineti
Rene betiarikt voox Jouw 'r alternatiever, (en'

0!-01+-19?6, I{enge]o1àan, 619, Z:)\l+ GD Den Haag, te]: 36?2983
-10-1976, -Hertenrad.e 193, 25àl+ Hc Den Haag, t;I: 3a99191
08-09-L982, Ls.rensestraat 3\, Zr"(lt VK Den Haag, tel'. 3A38662

0-01-198)+, Sterrenoord 6r, Arll)+ JW Den Haag, tËí: 32f2:Ba.

Vcrn Het l3qSEUUT

€-FJEr ofqe

A,
)n
E,

J

een bar tend.ex,

eer van Aene Keus .
dat.zeker de noeite vaarè i.s om naet te gaen
u aI .l-egend.arische LENS ? - journaal dat, als viJ
rschiJnt in de LENSrevue. .

g. te vin(len.
rlÍt is kennerkend/typerend voor trein ) biJd.rage,

de redaktie.



Er ls miJ gevraagd. tiJd.ens de ïedstriJd. Delfia - LENS punten te geven voor tle i * .f mffps
en op zich vínd ik dat best uel- l-eut. dat ik hiertoor gevraagd. ben, mad,r ik doe het'rrel- '
op een endere manier. Het ls een beetJe vreemd om biJ een teamsport intlividuele purten te
geven want het gaat tenslotte on de resultateh'vsn het íea.o en niet bn de ièsultateri *

van de speJ-ers índividueel . ,
Daaron wil- ik de speJ-ers, trainers eD a1le and.ere begeLeiders vao de séLectie ( LENS 1,, 2
en 3) een dikke vold.oend.e geven voor het creeren van d.e prima sfeer d.ie zo brootlnoilig ;is
cn resul-taten te ha1en. i
Dit Yind ik teJ-angrijker.

.r ' r,. rrspits't LENS ï: l

P.s. Delfia - IENS 1 ? dat kolnt n'el- goeat'! ! !

MET EEN VIAGGETJE, EEN I{OEDJE EN EEN TOETER ?

." Het is leuk, dat we via John van d.er lubbe. herinnerd sorden aan de ge-
'.' 'luJrzalige LENStiJden in het verleden. Veel Jon6e LENSers varen nog in de

noederschoot verborgen,, toen LENS trot6 in de Eerste Klas KNVB speelale.
Al-s .het eerste efftal bovenaan staet, dan konen de herinneríngen aan ,1e

vapenfelten uit het verletlen ook veer boven. .

De period.e vanaf de oprichting in 1920 tot de Tweed.e WereldoorLog sfa ik
' : mdar even over,' omdat ik va,ri die periode veinig veet,

Seizoen 19)13-l+\ promotÍe naar he k1as.
Seizoen lgr\-r5 kampioen en lronotie naar 3e klas; Joop WilleEs vas toen trainer.
Seizoen 7955-56 degradatie naar \e kLas,
Seizoen 19.67 -68 kampioen en pronotie naar 3e klas; Joop l.lillems vas (veer) tralner.
Seizoen 1969-'10 voot'laatste.en d.egrad.atie naar l+e k1as.
Seizoen 1970-TL ka.opioen en promotie naar 3e kJ.as.
Seizoen Lg'Í1-72 beslissingswèdstrij d o, prà*otii-naar 2e kl.as tegen Texas verloren

(terrein WC).
Seizoen lg'(2-73 kampioen en promotie naar 2e klas; trainer lfiq Analeriesen.
Seizoen 1973-7\ pronotie naar 1e klasi LENS \e plaats; vegens herintleLing promovelen

erste vier; tiainer \.lim Aaderiesen.
In de 1e klas hield LENS het een aantal seizoen vol om vérvolgens een Èanta} 'seizoenen in
.tle 2e klas te spelen tot
'seizoen 1986-8? degradatie naar. d.e 3e kfas en
Seizoen 1990-91 degradatie naar be k.Ias via tvee drsmatische bes Ii ssings!ÍedstriJ den

..1 
, tegen GDA, Inaar

Seizoen lggt-gz prómotie naar 3e kfas via peribdekanpioens chep,
Seizoen ]rgg2-93 d.ikke kans op kampi.oenschap. :'
fiet liJkt erop alsof LENS om Ae 20 Jaar een bevlÍeging krijgt. Nou Ja, tU.tnaal 1íJkt de
bevlieging zich te beperken tot de spelers, die keihard. trainen en Leuk spelen en de vaste
kern van sulporters. De jeugd leat het nog afveten, vant ik heb nog geen spandoek gezien.
Dat vas in het verleilen ve1 and.ers. Toen Eerkte Je L8ngs de LÍJn, dat aIl-es wet LENS 'was
meefeefde en de spel-ers in het vel-d d.eardoor nogeens een extra noreef steuntje in de rug
gaf. DÍe steun mag niet vachten tot de all-erlaatste vedstriJd,
Kampioen vord.en gaat niet vanzelf. Er komen nog zware uealstriJalen, Zondag thuis tegen
Scheveningen gaat HXEL LENS, van jong tot oual, ons eerste eLftal versieren.
Het nooist,e zou ziJn aLs ve met zrn a1Ien het kempioenschap afduingen.
GiJ s langsdellJn.

".:t



GIí@ Svonamanton Hommissia
Kontaktpersoon: Marianne v.d. Donck, tel. 397.65.32

cEE-S ERS BEG ICH OP GT, TJS I

Die-Dee lras een.groot succes en zeker voor herhalÍng vatbaar en r,ENszou LENS nÍet zijn aIs dÍt danook niet gedaan werd iei hei in eeniets gewijzigde vorrn.
Donderdag was het de beurt aan de C-spelers en zij
$rerden_ getrakteerd op ijs : geen vanille of, aardbÉien
Maar GIÀDIJS.
De animo voor het schaatsfesstijn was vrat aan de rnagerrkant (welke hoLlandse knul kan èr nu niet schaatsen-?l
en voor het vertrek naar De Uithof vroeg eh speler aairzijn leider of hij wel kon schaaÈsen waírop bàt
antr,roord was : rtKan jij eÍgenlijk wel voetÉallen ??.

Nu is het
ij zertj es

kon het danook gebeuren d
de bocht te gaan de schaa
meer nodig had.

hele tiJd geLeden dat ik op die dunnegestaan en dan nog we1 op dubbele en zobij een poging om rnet t'poàtje overri door
aan bÍnnen een mum van tijd geen baanveger

Dat LENS ook zijn eigen rrFalco Zandstra" heeft
bevrees een 

- 
(bege) ]eider, vant voor het eerst opschaatsen draaide hij echt rondjes van 36.Intussen werd de kantine omgetoverd in een bingo_paleis en rrWaterl,oorr in een restaurant.'Een. paar -vrijwil1Ígsters begonnen kortsachtÍg aande. bereiding van de maaltÍjà zodat de hongerígeschaatser direkt konden aanvaLLen.

De maaltijd werd besloten met? Jawel een ï.lsJE ! Ien snel daarna r./erd er een stevige bingo gedraaidwaarbij de te lvÍnnen prijzen opní.u, mét veel des_kundigheid werden gesÈowó door- onze tEfSleontien.
Tot.sLot worden_ ile (bege) Ieiders,/ chauffeurs _ ale l"adies in de keukenen qe nensen achter de bar bedankt want we kunnen weer spreken van eer
_z-e9r_ 

gesraagd evenenent dèt heraas een minpuntje hact n.r-.-àit de EKohrelnrg response kreeg op haar verzoek om aÀsistentie van de c_ouders.

een
heb
at
tsb

De ij scornan.

A.s, vrijdag is het zover dan begin de }.ëpetÍtie v.in de play-back sho$.
fed(?t:e deel.neneï r^'ordt ve.l"zocht op ti.iÉ aanvezi8 te ziJn n.l, om 19.30 uur,
WiJ uensen a1l.e ol.tiesten Toi-Toi-Toi.

-back shov

Milriirnle en Al-ber.t.

DE GEZELIJIGE I'OKER- EN KÍJÀVERiIAAÀYOND VÀN 5 I.ÍÀÀRT GEHIST ??

GEEN PÀNIEK : u kunt nog steeds inschrijven voor
19 maart en/of 2 apri].
Inschrij fformul ieren zijn te verkrijgen aan de
bar.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Jos
Witting of Jan Han.

(-)

Í



Klaver.iassen - Joheren

De eerste van de drie losse avontlen klaverJas en Jokeren zit er veer. op! nr.hàdtlen zÍc:l
L)+ koppels aa.ngèueld, helees iiet één'koppel ver§tek gaan. Hierdoor moest er vat geÍnBro-
viseérd $or6en, maar-de snèlIere kaartdrs vulden dèze opeí plek prina o'i:.'BedanÉt hier'rbor '
De Jokeraars, 6 in getal-, hadden het ook veer pïÍna naar zÍn en prcíbeerden elkas.r op.een
sportieve nsrier uit het spel te halen'
UiteindeliJk kon dan toch, iets fater afs gebruikeliJk, d.e eind,stand. opgemeakt vord-en.
J okeren : 1e M. vd. Steen

2e S. Kouvenhoven
PoetteLpriJs T. Spa

KLaver assen : 1e R. Ham - J, Wittíng
2e L. Hrm - A. Bergenhenegouven
3e vd. Berg - vd. Berg

' Poedel-lriJ s W. Spe - E. Spa

De volgende klaverj as/J okeravond is op vriJdag l-9 naart, $ed.eroE met Eooie priJzen voor
de verloting. l,lij hopen u dan weer te mogen begroeten.

Jan flan/ Jos llítttlng.
,!

De k.].ub van 100 en het Zonnige Zuiden !

Yorige veek Woensdag verd ik tiidens de wealstriJd PSV - GBthenborg opgeoeLtl
door Piet Burghoul.t. Piet voont i.n het Zuiden van tr"rankÍiJk, tussen Grasse
en Cannes en'be1t derhalve n.iet zoms.ar even.
I,IeI ontvangt hiJ, als supertrous lENSiid noB vekeliiks de lENSrevue en volgt
daardoor nauvgezet het veI en wee van ziJn k3-uppie. Zodoenale weral hiJ ock
op de hoogte gesteld van het overlijtlen van Cor Nieuvenhuizen. Op het mc-

ment, tlat hij me belde stond PSv a1 met 3-1 echter en hel.; tefefoontle klram elngeliJk als
een geschenk uit de hemel. Zeker, toen het doel van het betletJe uÍt I'rankrijk me duidelijk
werö. ïet geklr]l)ge] van onze landska.mpioen ïerd buÍtengevoon prettig onderloken tloor Piet B

Voor diegenen, die PÍet niet kennen za1 ik trachten heel kort samen te Yatten irie hiJ 'rer-
).(elijk is , A1s LENS-er dan hè.
Jarentang een van de beste rechterspitsen, die IENS ooit gekencl heeft. Supersnel- cn meL- ïeg'
dro.aiende voorzetten was hij de plaag Yan voetballend Den Haag. 0p té Jeugdiee feeftiJC
'Jas hiJ een van de oprichters va.n een gezeLligbeÍdstea"n. Utopia genaaEd. Gedwongen door
zeer d.rukke verkzaamheden (I'ree Lance Uitzendburo's) stopte hii op ionge leeftiJd met se-
Iektie voetbs,l. In het Utopia effta], het eerste en enige echte vriendenteom Yan LENS,
speel-d.e ook Cor Nieu'wenhuÍzen
0m het niet td ingevikke]d te maken, Piet Burghoul,r'u, leeft als geen ander rnee met LENS en.l
vooraL met het ïandgebeuren. Een Jas.r of viJf gefeden ziJn er 0bligaties uitgegeven t.b.v,
nieuve vel-dverlicht ing. Piet vas een van de eerste gegÉdigden. En daar ging het telefof,n*
tJe nu Juist oyer. De door LENS nog niet afgeloste ObligetÍe van duizend gulden wil hiJ per
direkt onzétten in L0 feden van de cl-ub van 100. Als hona8e aan de zo kortgeletlen overledep
Utopist Cor Nieuvenhuizen en uit da.nkbBs,ïheid aan de fiJne Jaren, die hij a1s speler 1n :
het Utopia elftal heeft mogen neemaken.
Een fantastísche geste van ?iet Burghouvt,.die zich overigens verb8asd.e over d.e 3-1 achter-
stand van PSV, WiJ.veten inEiAdels beter ! Oh Ja, voor ik het vergeet. Ns.mens Piet, moet i
ik een ieder de bijzondere harteliJke groeten dóen en LENS t heel veel succes toewensen
met de kogende looilzr^rare r,reclstrí jtlen, De eventueLe promotie za1 ook in Zuid FrankriJk luid-
ruchtig gevierd. vortlen. \.íaarvan akte...,. !

Met d,eze fantastische inschriJving zit de cfub van I,ub pïaktisch aan de 100 l-eden ! l{ie
wordt nu het echte 100 ste club van Lub lid 7 Je zov er biJna een 06 nunner voor gaan aan-
schaffen. Ik maat U eï overigens op attent, d.at U lid vord.t van een club I i
En die club gaat gevooa vertler. Blijf dus ]id.,...!l Ook volgende Jaren.'.!
PÍet, narens heel LENS, hartstikke bedenkt voor dÍt voorbeeldige inltiatief. LENS verdient
het bes]ist. 41 je. I,ENsvrienden moet ik Je de hartelijk groten overbrengen. 'Een lredctriidJe
tegen Cahnes ? ?ordt me' eI gevraa6d..... ! Is dit te regelen ?

)+

6
B

q?

,7
l+9

3l+

!0 punten
0'f ounten
,T punten
)+h punten
15 punten
92 prmten
h8 punten

LEI'IS

L,ENS doet het Ook s.ar de tr'ranse Rivièra.
Fïans van Dijk.



S(effr Sonioron Hommissia
Uitslagen van het efgelopen veek( end )
Delfia 1
I,ENS 2
Kijkduin 2
LENS )r

I,ENS 5
VIOS 7
yvp I
LENS B

- LENS 1

- Ilermes DVS 2
- LENS 3
- V::edenbu:'ch 6
-DVC2
- LENS 6

- LENS 7
-BMT6

r.-à
l+-1
1-l+
3-l+\-)
2-\
L-l+
7-2

Zon 14 naart
1 .00

t,l. Nn Ie seheid.srechter veLal
l-

1"0. 30
11,00
rl+ . oo
10.30
IL.00
1]..00
12.00

Í,ENS 1
\TDI, 2
LENS 3
Voorburg I
Den Iloorn 6
i,ENS 6
LENS ?
RKSvtr4 16

Aanspreekpunt SEKo tl+ maart: Him vd. Linalen

Zontlsg 2L uaar!

lí.H. Knops
J. van Elburg
I'. Mina Da Silva

B,A. Boers
T. vd.. Serg
G, Huis

n.n.
R.A.tr'. Day

. Pronk, t,ef: 3522aO6

. Hafdi, tel: 3l+787à6.

uur
uur
uur
uuI
uur
uul'
uur
uur

ScheveniDgen 1
LENS 2
EOC 2
LENS 1+

i,ENS 5
Postalie 1+

Toofan lr
],NNS B

LO30/532
to96/6?L
3079155\
3713/56t+
3t3tl568
323t/622
3322 /6\9
3330/681

vr.
vr.

3o5o/55t+
3083/56t1
37d+1568
3227 /622
33r-7 /6\9
3330/681

1
n.n.
n. n.
n. n.
n,n.
n.n.

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

2
3

rL.o-
]?.00
10.00
13.00
11 .00
r-1 . 00
1l+ . 00
13.00

uur LENS 1
uur LENS 2
uur tr'ul1 Speed 3
uur I,ENS \
uur L,nIlS 5
uur Te !,leïve 3
uur Triomph 6
uur LENS B

NKDEO 1
RKDEO 2
LENS 3
Gr.WtI vAC )
Quintus I
IENS 6
I,EI\IS 7
Toofan 6

1
1

3
2/3

-oPSTELIINGEN: als \/orÍge week,

Af ffhriJven:
LENS
LENS
I,ENS
I,ENS
LENS
IENS

3 : Jan Heiué
L : }}ed v. Knijff
) : !li1 Heij nen
6 : Gerard Duivesteijn
? : Ren6 Keus
ö : !. bs,rkaa

tel:
tel:
tel:
tel.:
tel:
te]:

36T3673
3897tT6
3)+61oBB
01891.-179)+3
36015)+1 , b,
3988?97, b.

s.8' J
g.s. I'I

3ij prob]-etren: kontaktpersoon Ben osse, te]: 3298353, vri j ds.gs.vond. 19.00 tot 2O.OO uur.

I,IGGING TEEREINEN:
yDL
voorburg
Den lIoorn
nKSV!Í

- Sportlaan Maassl-uis biJ de halte Maasland v.d. Ií.S.M, Bus, teI: 01899_l_?91+3
- Pr. Bernhard.laan Voorburg, tel: 386à302
- I{oudseweg 66a, Den Hoorn, tet: Oa:.6Lgz2Z (g'C.) 6rt+9t: (Terrein) .

- Sportpark Polanen Duyvenvoorde str. I{onster, tel: O1?l+9-l+5?23.

tl. H, l,eiders c.q. aanvoer ders :
s.v.P. Doelpuntenmakers op achterkant vedstrÍ j d.formulier vermeld.en !!r!!l
llelfia - LENS en het veryal, van de achtervol6ers.
Al-fgel'open zolrdag verd.en er uj.tstekende zaken geitas.n. De met enige zorg tegeuoet geziene
vedstriJd tegen het lastige Delfia werd net een klinkende overvinning àfgetranaeta, terwiJl
WC vederorn onderuit ging. De voorsprong op tle naaste be.Iagers is nu opgelopen tot 1iefsi
, punten I vier punben uit de ]aatste vier wedstrijden en lÍe ziJn tveeóàkIasser.
Wie had dat d.uxven alromen ? volgende !íeek kunnen ve het heugeli.jfe reit vieren van een Js,alang ongesl,agen te zijn ! IENS kend.e een droornstsrt tegen Delfià.



Na een kvartier sleLeD d.raaid.e NleLs Schuurman fxaai 'weg ven ziJn tegenstÉndera en scloot
onhoudbaar in, 0-L. De tneede goal l-iet niet lang op zich wacbten, Jóngleurrerk v6n Niels,stÍfèbelletJè op tr're?.spa en een prachtige vorley o-2.'LENS bleef aanttringen en. kreeg ook
enkele riante mogeliJkheden tle marge te velgroten, vlak voor het rust,sign;al lukte aít wet.Uit een voorzet van Peter Klonp schoot Fred Spa numrner drie binnenl
LENS had biJ vlagen voo"treffeliik voetbal Laten zien en bevees nog eens de beste plo€g in
de derde klasse te zÍJn. Direkt na ruet kreeg trYed na subl-ien verk van peter Klomp dÉ fans
op l+-0. Voor open goal schoot hiJ huizenhoog over. Even leek het erop, dat de Delfteneren
toch nog in de vedstríJtl kwanen, toen na zorn kwartier spelen de bal-na een vLotte aanval
achter Patrick Puister verd geknald 3-1. BiJ nog een paar stuiptrekkingen van Delfia red.dePatrick ultstekend.
Junmir Spaen§ klía.m erin voor tr'red Spa de kogelde aI direH net naast..' rien 'iliriuten' voor ti.iaverd het toch nog l+-t. Een hard schot van Petev Klomp kreeg ale keeirer nièt ond.er coritrofe] 

-

Marco Endlich lras ter plekke en scoorde fraai. Hij kreeg d.irekt ee4 puttiekswi sseJ,, _vear-.door fficharrl vd. Hoek zich nog even nadrukkelijk kon leten gelàen.'
Een dik Yerdientle overvÍnning. Voor de LENS supporters LiJki het allemaal ïat omrezenllJk
gezien de natheid langs ale lijnen. Vol-gende veek, thuis tegen 'scheveningen, verwachten
we ïa.t span(loeken, toeters, bel-Len, LENSplu r s en voor DÍJn part vat zantkoren of an6er
soort YuurHerk. We nogen best neefeesten Langs dë 1ijn, vant het kan bijna niet neer fout
§ean. Ku.nnen ve op u iekenen ? De stand. ,.o Éop, (op sieciaar verzoek uït r,rantiriJr)
LENS 2! punten uit 18 (l+8-21)
]It,C 2l+ punten uÍt 18 ( ::-fg )D.S.o. 2lr punten uit 18 (:S-fg)
Wippol-der 23 punteD uit 18 (Se-er)
de vorige pl-oegen op zeer eerbied.vaardige afstend.. IrENS voor het betere voetba], Tot zondag

Frans van DiJk.

LENS 2 ie AxO op de raÀgliJ st voorbij en staat nu op een fraaie Ie plBats. H.D.v.s. bleek
een DaatJe te kJ-ein voor een natig voetÈalrend en veé] te veer pratènd ],ENS. .Jabmer,
anders vB,s hét 8-1 gewordén ' Na een fraei sol-o van .fonn Mirnsvelà kopt Richard w/d, Hóek àn,
d-e 5e Einuut ar raak. Dearna. ta.Il-oze mogelijkheden, .ma&x. iÍë bar gina -er madr niet in.Tot een kuartier vàbr rust.
Cotner ve.n Blchard v/d Hoek vord.t ÍraBÍ ingekopt tloor Hahs Kooyenga, d.ie overigens binn_en-kort een cursus I'stiften, gaat vofgen. Na rust kwam LENS onnodig-In de'problernen d.oor een
Éeggegeven strafschoD 2-1. Velder kwalnen d.e Schiedermers nj-et. IENS wel. Jan Wi1l-en de rBruin kon het verprutsen van d.e vele kansen niet l-enger aan zien eD schoot LENS naar een4-1 ovelvinniDg- Jongens stop uou nnet d.et praatwerk. Nienand vortlt d.aar beter van. Sterkernog.....Je woxdt er zel_fs }éngs de liJn ziek van.
Als ve d.e l-aatste lrealstrÍJden veer eens lekker 6aan knokken voor el.kaer , . passeren ve nVC oo,
nog even ! Dat zou riet verkeerd ziJn. Succes.
ook vool het 'rreserve" voetbaL [oet Je biJ IENS ziJn. ,

. F.v.D.
P.s. Sorry, ilat Ík Íets te l_aat vas Hoek senior.

Lcrngs de sporE@n \./c)n de ZI\A lc;,dc)er

LENS 2 - H.D,V. S, 2 en óók aI \-1

Uitslagen vsJl bet afgeloEen veek( end )
Te llerve l
Duinobrd ll

- I,ENS ].
- IENS 2

'7-1
n-n

11.b5 uur IENS 2 - DSW T LO1S/otz

veldZateÍ I maart
.30 uur LENS 1 - BsC'

W. NB oul,e scheidsrechter
r,020/00 J. Y8.n Bls,ricu-u

W.B.-Brons
1 81

ffi-Ë
rl1ll

E'?[i



7,àíeÍ 20 maert
:L .30 uur Quick Steps - IENS 1
11.l+5 uur LENS 2 - lyra 6

oPSTELIINGEN: worden door ale treinër vastge6te1d.

Eventueel afmeld.en bij John Boererna tel-t 397'(2'Í3.

Uitsl-agen

ZFRL
VO€TBRL

W. NB 1e scheÍd.Erechter
vr.

103r./012 C.M. WiLfens

vel.d

BAS 1 - IXNS 1 2-g

Vri 1 -03-
21,15 uur The Sombers - IENS 2

Klasse zaa.7 scheidsrechter

Ma&ndas 22-0?-o?

22.00 uur The Sombers 6 - IENS 3

Klasse

nl_B
nlB

zàal

loosduinen
Loosdulnen

n.n.
n.n.

scheid.srechter
20.35 uur Lange zaaL l
2L,20 uur IENS 2
22.05 uur LENS 3

- LENS 1
- Engelsnar 3
- Engelsman )+

3A
R].B
n28

Linaeusstraat
Linaeusstraat
Linaeusstraat

H. Angin
H. Angin

n.n,

Liesins S orthallen
Loosduinen - Gr. van Prinsterenlaan l5
LinaeuEstrÍrat - P. v. 'Iroostwi j kstraat 93A.

Aanvoerders S.V.P. uitsl aSen doorgeven aan Ben Osse. teL: 3298s53.

Jl, Ií@ VFN HÉT i€UGDÉRONT: fflgemeen konÈoktp@rsoon:
Poul v.d.Sleen, (hopinsÈroot 103, 2551 SV Don Hoog, tal. 397.01.54
Bij gaan gahoor Hrriold v.d. Donck. tel. 397.ó5.39

W€dst"il dprogramna A-B-C-D-E en I J eusd.

Afbe.Llen voor ondersta,ande wedstïijden a1leel biJ pau] v.d.Steen (39?0154)
zo snel mogelijk doch uiterLiJk de da8 voor cle rnedstrijd voor 19.00 uur. Bij geen
gehoor beJ.len naar Arno1d vd., Donck (3976fi2). In uiterste nood nog op de dag zelf
bellen naar IENS (366L31\) bil iemana van de JeugdkomrÍssie.
El,ftef datun aanvang teAenstander ' uÍt/thuis terrein /veId sam. h. Lens
A1
A2
B1
B2
cl-

th.30
1)+.30
12.30
13 .00
10.u5

mrt
mrt
urt
rrt
mrt

12
13
13

LI
13
t7
,,?

13

.r7'13

1?

LrhT

mrt
nrrt
IIIït
nrt
urt
mrt
nrt
nrt
mrt
mït
mrt

13 rnrt
1,5 mrt
13 nrt
15 rnlt

Sv'35A1(vr) uit Brienenlaan/W'naar
!íestLandia A! uit Hoge Bomen/NaaldviJk
I s-Gravenzantle SV 81 thuis Vl-
Vred.enburch B2(vr)uit Vrealenburchweg
I s-Gravenzande §V CI thuis V1
zie CL/CZ conbina.tie tegen HBS
Loosduinen Cl ult lta.d.esteiJn
zíe C1-/C2 combinatie tegen HBS
DuiDoord C1 thuis V3

' Ls.akkuartier Dl- ui.t J. v. Beersstraat
Kra.nenburg DL thuis V1
zíe D/E conblnatie tegen HBS
Vred.enburch DJ thuis V3
vïC D\ rhuis yz
VCS EI uit Ded.emsvaartweg
zíe D/E combínatie tegen ilBS
HBS E2 uÍt Dea]- e Bergselaan
zíe E-conbi-natie tegen IIB§
BKAVV E3 uit KastelehIing/L, dan
zj.e E-combinatie tegen HBS

13 .00 ( auto )
12 .30 ( Bus )
11.30
Ll- . \5 ( fietB )
9.\5

9:. 30 ( autöi')

.00

. l+5 ( eut o )

.00

t10

D3
Dll
E1

C3
D1
D2

1\ .30
10..00'

9 .30

9.30
1b.30
10,00

10. 30

10. 30

9. oo
1l+.00
9,75

1!
8
a

n2 9.30(auto.)

l-1.00 10. 00 ( auto )



Eh
x,
E6
r1

13 nrt
13 rrt
13 nrt
13 rrt
1, mrt
13 nrt
15 Drt
13 mrt
15 mrt
13 mrt
15 mrt
13 urt
15 mrt
13 mrt
15 nrt'

l-0 ,1,
L2. 00
10. 00
9'30

16. [5
l_r-. 30
t7 .00
9'30

1?. oo
11. 30
1?. 00

Quick Steps X6 uit Nijkerklaan
Toofan El(vr) . uit Ockenburgh
Quick E9 uit Sav. Lohmanl-aan
TonegÍdo F1 thuis Y2
Extra training o.l-.v. fheo lloefnagel
IiSS I'2 thuis \2
Extrè training F-klassers I en $ Jaar
Gona E1 thuis \2
Extra training F-klassers 7 en B Jaar
Quick I'6 thuis \2
Extra training F-klassers T en B Jaar
BIBU',Í Zïs,rt F? thuis \12

Extra trsining F-klassers J en B ;aar
Juventas I'1 thuis \12

nxtra training tr'-klassers 7 en B Jaar

9,15(aur,o)
, l-1.00 (au1;o )

!.00(aut,o)
9.00

16. 30
].1.00
t6.\5

9 .00
t6.l+5
11.00
16. )i5

r'2

F3

rh

r5

r6

13 12. 30
].6. l+,
12. 30
76.\5

00
00
00
00

t7
12

L7

BIJZONDNBHEDB{:

-aanlrezig j eugdkormissie: J. Pronk, M. Reuver en 8. Vereecken
- lees onderstaarde kopy goeti tloor.
- zijn de reisjes en/of de kontributies al betaald ??

- opstell-ingen als bekend met uitzontlering van:

o IEN§ A2 met M. Bwtelaar en M. Urgert
o IENS B2 zond.er M. MattheiJer eD M, d.e croot, G. ciDard: strafreserve !!
o LENS Cl zonaer W. Daa.men en met K. Elakbi
o LENS C2 zond.er I,. Peek en met D. Tieze (ook C3)
o LENS DL zonder M. Poot en Eet M. leidekker, J. v. Laen en D, Kiyangi.
o tU{S F2 net D. Vermaat
o LENS F3 zond.er B. Laners
o LENS F5 zonder R. Guth en Cb. Bfom, Leider A. Boueli
o LENS F6 met M. de Geus.

Ouders D\. E+I':j1""."r" opgeLet

Afgelopen zaterdag gihg het biJ te vee.I teans niet goed. F3, I'Il, F5 eh F6 moesten om 8.t,
uur verzamelen. Helaas bleek lang niet'iedereen aanwezig te zÍJn. Bellen dan maar. Meéq-,
dere spelèrs varen ziek maer afgebeld }Íertl er niet, de a.nder ging rechtstreeks naar ïrj j
wisten dat niet. DÍt kan natuurl-iJk nÍet. Kan Je niet voetbal,len dan is afbelLen verpLicht
óp vrÍjdagevond voor l-9.00 uur bij feuf val. Steen. Ga Je rechtstreeks (l-iever hetben lriJ
tlit niet) beL dÍt dan ook op vrijdagavond even door. liiJ veten alan rraar $e aah toe zijn.
Nu moesten ve F3, I'[ en F6 uet te \.Íeinig spe]-ers wegsturen. Dit ka$ echt niet meer. Ock
bij Eh en E6 bleven er spelers zomaar r.,eg. Aanyufling vras gelukkig aahwezi6 maar k-Lopljen
doet het niet. LENS Dl+ vas echt te gek. Naast de vier afbell-ers op vrijdagavond zoals het
hoolt nog tvee te ]ate afbeLlers op zaterdaporgen, tlree veel te laat komers en nog één
spelers die helëmaaI niet ktía[, Het gevolg: van d.e op papier 15 beschikbare spe]-ers veren
sl-echt 6 speLers present- De aanyulling verd geregeld. en Dl+ won nog ook. Toch is dit riet
de bedoeling van een tee.nsport. ouders en spelers greag vat meer med.ewerking gevraagd.
Dit maakt het voor ons echt gemakkel-ijker eri de aoÍrvezige leiders/spelers hoeven niet zo
lang voor niet te vachten op LENS en hebben míDder te mopperen,

Duinenmars

0p zoteldag 3 april is de Duinenmars. Nu a,I villen viJ de ouders/speJ-ers er op wiJzen dat '

er op zaterdag 3 aprÍl door aLfe tee.us ger^7oon gevoetbaltl vordt. Afbel]en voor de Duinen-
mars is volgens ons ook niet nod.ig irant ook op zonda€ b april ka er gelopen vorden. Een
klrest ie van regelen. I,IiJ rekenen dear ook op, Dhr, en Mr. Vereecken villen met de IENS-
jeugd gaar l-open op zondag l+ epriL. A.s. zaterds,g kunnen de 'l,ieÍ'bebbers zÍch opgeven bÍj
Ruud of Martina, Doen ! l!

Afgekeurd of niet ??

3iJ tvij felachtige veersomstand.igheclén gelden voor de jeugdspelers d.e onderstaande regel-s:

1) Moet Je voor 9.00 uur verzamelen dan u.ag Je aLtlJal naar LENS beuen (366131)+) of het
voetbEllen d.oorgaat of niet.

lt



2)

-a)

b)

Moet je pas na 9.00 uur verzauelen dan Ís de TV JuLlie hulpmiddel. BeI dus niet naar'
LENS maar steu B.f op Lokatext bfz. 602. Daar kunnen een aaJrt&l- boodschappen staan t,.8.:
de afdeling Den Hasg is s.fgekeu"d. De ÍedstriJalen van 42 t/m I'6 ziJn alan afgekeurd.
Het schadut?rogranma treed nu in verkin6 (zie kopy hieronder)
de afdeling Den Haag heeft ale volgend.e vedstri.jden afgekeurd. Éet/ daarna een opsoÍmirrg
van verenigingen. Dit. betekent dat er incldenteel wedstriJden ziJn afgekeurd.. Voor (-.e

wedstrijd va.n LSNS C3 - Duinoord C1 kijk Je dan biJ IENS C3. Staat IENS C3 erop dan ls
deze"vedstrljd afgekeurd. Yoor de wedstriJd Westlanalia A)+ - LENS A2 kÍJk je dan biJ
Westlanclia Al+. Staet I,Iestlandie A\ erop dar is ook deze rÍedstriJd. afgekeurd. De thuis-
spelenae vereniging wordt iÍiners vermeld. BÍJ incidentele afkeuring Dogen de spelers 1,an

Dl. t/m F6 naar LENS bellen (366f31h) vant ziJ vorèen dan niet verneLd. BiJ incialent€:le
afkeuring lrel naar IENS komen op de norrnale verzaneltijrl. De l-eiders gaan d.an ergens
net jullie trainen. Neem altijd naest je norrna}e l,ENStenue ook voetbalschoenen, sport-
schoenen, een trainingspak en douchespullerr mee.

Schaduwprogrs.u[&

Bij algeheLe afkeuring van het kompet itievoetbal- verken ve onderste€.nde al-ternatief
programía af :

Samenkonst LENS
uur
uur
uur
uur
uur

10.00 uur
12.00 uur
9.00 uur

13.00
12.30
11, .30
12.30
9.\'

9 .30
11.00

9 .30
12.30

LENS AI trsinen
LENS A2 trainen
Tonegid.o ts1 - LENS Bl-
LENS 82 trainen
LENS C1 en C2 trainen
lgl'15 93 vrij
Tonegid.o Dl- - LENS D1
Tonegido D2 - LENS D2
LENS D3 trainen
ï,ENS Dl+ vri. j
LENS El t/m I'1 trairren
LENS F2 en I')+ trainen
IENS I'3 txainen
IENS f5 en F6 traÍnen

13.00 uur
]2.30 uur
13.00 uur( auto )
12.30 uur
!. l+J uur

B. )+5 uur( auto )
10. )+ 5 uur ( auto )

9.00 uur

uur
uur
uur
uur

9. 30
11.00

9. 30
12. 30

uur
uur
uur
uur

De- neeste spe].ers hoeven eigenlijk nog geen eeDs naar LENS te bel-Ien of naar Lokatext te-.
kijken. De tiJden ven het s chadulrprogranrna komen veel-a1 overeen net de verzemeltijtlen van
het wedstriJ öprogromma. Neem lÍel een eigen shirt mee voor als er getraind vortlt. Trainen
kunnen we d.oelr ergens op een grasvel"d, 0p het str&nd. In tle zaal of op de verhartle veldjès
van K$iek Sport. De J-eiders /trainers besl,issen dit. Neem a]tiJd sportkJ-eding, trainingspek
voetbaLschoenen, sportschoenen en natuurlijk tlouchesluIIen (verplicht) nee, BiJ redelijk
veex gaan ile F-klassers d.eze keer op verzoek naar het strand.. Vervoer is d.an echt nootl-
zakeliJk.

Cl/C2. DlE en E-combinaties tegen ïBS

ook net HBS ziJn enkeLe vedstrijd.en afBesproken om te oefenen met vat combÍnatÍe-el-fta.l-1en.
De komende veken zullen ve dít nog vel, vaker doen tegen IIBS en Quick Steps. ook zu]len ve
op I,ENS zo nu en dan eens onderling gaan spelen. Dit è]l-es ziJn al de eerste rrschermutse-
lingen" voor het nieu're seizoen. De opsteLLingen zeggen nog niets over definitieve s€unen-
stellingen van teaus. Zover ziju vij nog ]ang niet. Ze geven ons ( ,leugdconmi s sie en trai-
ners) wel meer inzicht in de kv&liteit vÈn ale spelers. Doe dus Je best a.ls Je staat,
opgesteld. De volgende verlstriJden ziJn geplond:

Datun
15 ns.alt
l-7 naart
1'f maart

E-conbinatie: W.
N.

Aanvang
J.8.00 uur E-conbinatie - HBS

l-6.00 uur HBS - D/E conbinatie
17.30 uur HBS - Cllc2 combinatie

Ss"menkonst LENS
17.30 uur
l-5.1"5 uur(auto)
l-6 . lr 5 uur ( auto )

De opstellÍngen (neem ooh je eigen LENSshirt nee !! !)
de Bruin, P. v. ï'essem, J. tr'iets, V. vd., Geest, S, Gombault, R, Groos,
Heidel, F. Kuik, R. Pocornie, R. Suees, M, vtl. Voort, B. VreesviJk.

Ifl



D/! conbinatíe

CUC2 cornbÍnatie:

N. Akhabi, P. Bodaan, S. BuÍtenhek, M. Essiad, J. Guenoun, R. Kaffa,
P, Iftorr, H. Leder, M. Oened, A, Oosterveer, C. Sprockel, R. vd. To1.
Leider: F. v. Dijk.
A
r
n

Al&abi, J. 3uis, Y, Elèkbi, S. Gopíe
Kampfxaat, R. Klopstra, R. Niamat, J
Vreeswj. j k, Leiders: F+T Spa.

J. eI HeAd.ioui, R. Hend,riks,
Pronk, A. Sen, D. Íieze,

Extra tra.ininE AI en 81

A.s. vriJdagavond. 12 maart is er aI]een voor Bl- een extrs, training v&n l-7.00 t/m J.8.00 uur.
l,le veÍIschten voortaan ook F. Dur&n, R. HerrewiJn en I,. van rt Kfoóster van CI. Varaf
l-6.00 uur mogen Jullie biJ tvÍJfelachtig veer naar IENS beuen (366L311r) of deze extro.
treining door6aat. De spelers van A1 hebben deze vrÍJdag geen training. Dezc extra tïai-
ning verneLden viJ voortaan niet meer in de LENSrerrue. In principe tralnen jul]ie iedere
vrijds,g tenzijn d.e trainer hem annuLeert

Extra training 42. B2. C2 en C3

ZoaLs afgesproken is er nu Íedere week treining voor A2 en 82 op:
- dinsdag van l-9.00 t/n 20,00 uur
- vrijdag van 18.00 t/m 19.00 uur
I{e vermeltlen clit niet meer in de lENsrevue. Gewoon zelÍ onthouden. Voor C2 en C3 wes er'
afgelopen vrijdag weer een extra training. Dit ves geen succes. PÍet v. Gils stond net
slechts \ spelers, Op l-9 maait pïoberen ve het nog één keer. Is de €,rrieo veer zo natig dan
stopt deze extra training en beperken we ju1lie traÍning tot elLeen de d.insd.agavond var
19.00 t/n 20,00 uur.

Leiders /trainersbi.J eenkoEsten

De train ersbij eenkonst van L! maart is verschoven naar maand€4 ?2 maart van 21.00 t,/n 22.00
uur. líe verwachten dan: van de trainers: P. Bos, E. Spa, I'. 1/. DÍJk en Th. Hoefnagel,
van de Jeugdkommissie: tr'. Grens en P. vd. Steen.
De ]eÍdersbÍj eenkomsten tlie 6tond.en geplahd yoor 22 Diaart vorden verschoven nBar een ncg
nade" te bepalen datun j.n aprÍ.1-.

Ouhers op het Yeld/trainingsveld
De laatste veken zien viJ veer steeds meer ouders op het veLd staan biJ trainingen maBr' '.

toch ook biJ de vedstrijden. Dit kan echt niet. Laat tle trainers /l-e iders lekker rustig met
de spelers verken en houalt aLs enthou6iast ouder gewoon wat afstard, Probeer uÍnder tle
aandacht van uv zoon te trekken doo]I' hen van al-les toe te roepen en l-oop onder geen enlele
onstantligheid op het velè. Voor beicle zaken hebben riJ biJ iedere team/groep een leider'/
trainer aange steItI.

Pupi.I van tle veek

A.s. zondag mag LENS Dl+ de pupil van de week leveren. De keuze is gevallen op Arno Blon' d.e

linksbenÍge en enthousiaste speler vau D! díe er altijd is. We vervachten je om 12.1+5 uur
bij LENS. De bespreking, de vanoing-up etc. je naat het a.IlenBsl uee deze keer en na a1'-
Loop op de foto Itet Je favoriete spe]-er. Te geek natuurlijh.

LENB 1 kampioen ??? Supporters gevraagd M
Het lijkt nog sLechts een k]ÍeEtie van veken te ziJn maer dst IENS 1 kampioen wordt staat
voor oIrs echt vast..Het zou zelfs a.s. zondag al zover kunnen ziJn a16 d.e concurrenten Itree-
verkeí. Toegegeven de kans Ís klein naar de gok nemen en niet komen vinden wij een te groot
rlsico. Sovendieh speelt LENS 1 op dit mohent heel, aantrekkeliJk voetbal. Bedenen genóeg
om a.s. zond.ag orn 1L.00 ur.rI present te zijn bij de thuÍsvedstriJd:

I,ENS 1 SCHEVENINGEN 1

TraÍners nieuwe seizoen

De eerste gespreksronde met de brainers van de Jeugdselekties zit er op. De ultkomsten
zijn dat :



peter 3os: stopt &}s trainer van de A-selektie. Hij lriI de overstap uaken naar de senioren
en gaat dit konend seizoen vaarschijnlÍjk doen als tveed.e trainer.bu de zon-
dagsenioren van LENS '

GiLbert Steenvijk: stops aLs traine" van de B-selektie. Monenteel- staat Gil-bert ? tlagen per
ueek op het vefd al"s trainer van LENS B1 en als speler lan RVC. Een te zsare be-
]a,sting. Aangezien GilIert biJ RVC bliJft spelen en van I dagen per veek op het
veld af vi1 is besloten om op zoek te gaan naar een ardere treiner voor de
B-selektie,

ïred. Spa : gaat d.oor aIs trainer van de C-selektie
Fred v, Di k: gaat cloor al-s tràiner van de D-selektie
Theo Hoefnaeel: gaat d.oor aIs trainer ven de E-sel,ektie.

iiiJ zijn op dit noment gestart met tle gespreksronde om de vacatures bÍJ de A- en B-selektie
op te vulLeD. Meer nieuws yo.Igt binnenkort. Daarna gaan vij verder praten met de andere
trainers ( voetbal-/keepers- en looptrainers ) om zo snel mogeliJk het plaatie voor vol8end.
seizoen rond te kriJ gen.

UITSI,AGEN JEUGD:
LENS A1
IENS A2
I.,ENS 81
Die Haghe
I,ENS C]"

I,ENS C2
IENS Df
Die Haghe
BTC D1
Crouvl-iet
LENS E1

I(atvij k A1
sv,35 A2
],yra 81
],ENS 82
Quick Boys C2

KiJ kduin Cl-
ADO D1
LENS D2
LENS D3
IENS Dl+

Quick E1

I,ENS E2
IJENS E3
I,ENS Eh
I,ENS E5
VCS T]-
OSC Ff
Quiek E5
vredenburch
nvc 13
Quick FB

Cronvliet EI
Die Haghe E2

Quick Eï
LENS E6
LETIS 11
LENS I'2
LENS F3
].,ENS FI+

I,ENS F'
I,ENS T6

B2

D1

D2

0-l-
7-L2
1-0
4-U

q-1

0-1
h-L
q-1

3-5
o-l

F3-

3-1

9-3
1_-2

0-0
7-7
2-6
J-I
0-7
3-l-

HeLa.as ging de vedstriJd van C3 niet door. De spelers van Cl die kvaDen konden boeh ncg
spelen in d.lverse aDdere eLftallen. Bedankt Jongens. IIeIaas toch ook veer te veel niet op-
kmers, te late afbel.lers etc. (zie kopy na de opstell-ingen in deze LENSrevue). Het naakt
het voor ons lastig 'rverkentt zo,

LENS A1 - I(atwiik A1 0-1

l.Íet één geschorste, tlree 's morgens ziek gemeld en één vfak voor aanvang geblesseerde basis
speler begon het allenaal a]- leklíer. De pittÍge tegenstand.er KatniJk werd. met de opgeroepen
hutr+troepen op een (vréér) ffÍnke dosis inzet, en lij vlagen leuke port voetbal getra.kteerd..
Met een zeer goede Katwijk keeper, die verkeliJk alles pakte, en één pechvogel in ons
midden is eigenliJk all-es al- verteld. (nieuve sctloenen soms?)
IIet is natuurlijk ver vervelentl on te trlelden dat we toch veer onverdiend net ]-ege handen
deze vedstliJd moesten sfsluiten, maaï a1s je schijnbaar in die rothoek zit, is ex noei-
1ÍJk uit te komen. Heren B spelers, bettankt yoor de prina ,, invalbeurtenrr , en heren A

spelers klasse gewerkt' 
Hans Borst.

IENS A2: SV'35 staet bovenaan en vilde vÍnnen. A2 lrent dat gevoel helenaal niet en liet
SV'35 rustig scoren. Slap hoox.
IENS tsL: een bel,sngríJke overvinnÍng op l,yïa. De inzet vas 6oed en dan d.wing je geluk (een
ontereehie pingel) af. Uit vas het Juflie ook overkonen, nietvaar Vincent, Nu nog tvee r

heel belan8rijke wedstrLjden thuis teger Gravenzande en uit tegen SEV. Drie punten zou i
heel mooi ziJh en heus (Ted) dan staat er l-imonade (misschien vel meer) voor jul1ie k1aar.
Succes.
LENS B2: wat een inste]ling zeg. Spelers wakker be11en, vegbLijvers etc. Leuk voor de Lei-
aài en ae ve1 enthousiaste spelers on zo te &oeten gaan voetballen. Verloren l+-0.
LENS CI: een leuke vetlstriJd waarÍn JuLLie LÍeten zien goed te kuDnen voetbellen. Maar d.&t
wisten ffiJ aI. Nog I spelers moeten betafen voov het reisJe. Zalerde"g val-t de beslissin6.
L,ENS C2: niet door, ve1 alooï, nÍet d.oor en. . . , , . uiteindeliJk tocb nog gevoetbald.. BiJ rust
0-l- voor Kijkduin. Thee met d.ope en een 5-1 overwinning.



LENS D1 - ADO D].

LENS begon de vedstriJd. slecht, vant d.e vaste keeper vas vrÍjdagavoncl gebl-esseerd geraakt,
en kon dus niet needoen. Mas.r desondanks vertl het toch een spannende uedBtrijai.
LENS en ADO vaïen in het begin opge\{a.ssen aan eJ-kaar, naar de spits van ADO kwan aloor .le
verdediging heen en scoord.e, LENS ging net opgeheven hoofd de r.ust tn. De 2e hel.ft g1n3
LENS beter voetballen. Maar A.Do kreeg de beste kansen, Maar door goed keepersverk van
arnotd (E1) bleef het 0-1. noor een goeie aanval van trENS kl'am d.e bel bij Rickf d.ie hel net
links in het hoekJe schoot roaar d.e keepeÍ ven ADo kon er goed biJ konen. Tegen het einle
van de 2e helft kr+an Hahieil d.ie een prs,cbtige sol-o uaakte, a11een ziJn schot uas te za:ht.
?.s. ik vil Arnold + de spelers van Dl bed.anken dat ze mÍJ heel ]eu.k hebben opgevangen.
Bedankt .

Ilenk de ZeeuE.

I,ENS D2: vori8e keer een 10-0 nederlaag. Nu werd. het sl-echt \-1.
Ja, een achtt&l jongens zouden toch mee op rei.s gaan begin jun1.
drie. Graag zaterdag 5 50,- betalen.
S]TC - I,ENS D3. Uitsl-.as : ,-1
Thuis hadden we de schad.e met goed voetba] weten te beperken tot een kl-ein ned.erLaag v.m
0-1. Dat ale uitvedstriJd vat moeiliJker zou woxden 'wisten He a.IleDa€,l en ook d.at r,re er veer
voor zoud.en rnoeten t'knokkenrt. !

Voordat de wedstriJd. begon kon een van de ourlers veer even terugracen naer LENS want i -.mand
had vergeten de kaartJes mee te nemen en zonder d.ie dingen mag Je eenmaal nÍet aan de Íed-
strijd beginnen. De supporters genoten van de 1e hel-ft en Ju.Llie speeJ.rien grandioos; eL
'§nel stonden we vat onverd.iehd, achter maar gelukkig was kort daarop d.e gelijkrnaker een feit
De rust gÍngen we in met een stand van 2-L en toen gebeurde er iets vervelends wat er toe
}eÍdde dat lre een,pauze h&dden van alih een hal-f uur.
Een:naal- op.het veld vos de concentratie verdwenen (van zouel ouders, leider, €rensrech:er
en speJ-ers ) en zo verforen ve heLaa.s Eet te hoge cijfers. De enige die voor de leule n)ot
zorgde uas d.e grensrechler vant toen hij net zrn vlag zwaaien schoot dÍe net een boog :rit
zijn hand - vl-oog doox de Lucht en belandde 10 neter verder in het gras. (er verd nie-
mand gewond), Jongelui ond.ank6 d.e we geen punten mee naar LENS namen toch heel erg.goel ge-
voetbald ! t All-e oudere bed.ankt voor de aaDmoed.igÍhger en voor het vervoer. (een luxe ro-
yeel- auto's - dit houden ve erin)
IENS D/E combinatie - LENS D3. UÍts1ae : 5-0
!{at een super s}echte }iedstrÍJd.; niet van de rrtegenstander" maar van jul-l-ie, Dit seizo,;n
,heb ik het nog niet geschreven flear vat Ju -ie a&n voetba]. l.ieten zien vas echt "ouve'vÍJventt voetbal. Maar snel, vergeten deze natch,
Oh Ja, van een pittÍge varning-up rordt Je moe t! dus níet }ekker needoen.

CeeE.

IENS Dl+: von met 3-5 maar mÍste naar }iefst p spelers om wat voor reden danook. Lees d,l
kopy maar na de op6tel-Iingen. Voetlallen is een tearnsport hoor ! !

LENS E1: heel knap gespeeld hooI. Wat een mooie combinaties en d.oelpuÉten kregen He to.;
zÍen. Vofhouden d.it.
LENS E2 - Cromvliet EI

Na 2 veken geleden met B-1 te zijn ingèmaakt, uoesten de boys van leÍder/'coach Don ,"Cmyff"
thuis tegen di.t ijzersterke en technÍsch zeer sterke Cromvl-iet spelen, Maar de ba1 is :ond.
en voetbal is nog steed.s oorLog en met een vechtend. X2 probeerden ve dit sterke te8m tc
bespelen. N8. het eerste fJ-uÍtsÍgnaal van tle al-tiJd cplettende beveeglÍJke en strenge mírar
eerlijke scheids vas het een geconcentreerd LXN§ dat via een hele snell"e é6n - tvee de leÍ-
ding. wiest te nemen. Het goaL was zo strel (l+[.8 sec precies) det een groot tlee]. van hei;
publ-iek het nÍet hed gezien vant dle stonden nog voor de poorten van het LENS-stadion,
De rest van de eerste helft verd LENS duideliJk gem€,akt det Cronvliet beter voetlalde, naar
wiJ bleven werken en Yechten en op die manÍer kontlen ve d.e voorsprong vasthouden tot aan
de rust.
Na d.e ïust kond.en de "soldatehrt van E? ond.erfeitling van ï,uitenant/Kol,onel dhr. D. Hein,.; d.e
druk van Crmvliet niet aan. Door een mooi en trluckyrr schot verd. het geliJk.

Een goede prestatie. )h
Beteald hebben er sfechts



Door het trerkvoetbal net de echte originel-e counters lras I,ENS E2 een gevaarlijk p3-oegje-

En vafluit zotn prima opgezette counter scoorale LENS. Maar Cronvliet gaf niet op en zette
aan, Màààààr Í,ENS had een uitmuntende goalie à Ia van der Sar en Í,ENS hield de voorsprong
profesioneeL vast, En aIs klap op tle vuur:plJf scoorde de supersnelle verdetliger Sonny

Rewam SiLooy met een afstandschot'
Hij legde de bal heel freai vanaf precÍes 3B,l+T neter in het netJe. EYen later floot de

scheids en had LENS laten zien'vie d.e tetere v8's.
De Geneïaal.

LXNS E Die Haghe EZt B-2
',Twee veken geleden noesten He uit tegen Die'lIaghe. Toen werd het )+-O voor ons. Met die ved-
striJd in ons achterhoofal, betraden we het vefd. fn de eerste helft werd. er a1 prina
samengespeeLd. Door goed keepersïerk van d.e Die Haghe keeper en vat pecht aan onze kant
.(tree fantastische schoten naast en een afgekeuxd aloelpunt, stonden we biJ de rust nog

'maar é6n doelpunt (tegen 0) vóor.
Toch zagen Jan en ik vel erg veel goed voor de tveede hefÍ'b, zeker al-s ie dat goede over-
spelen zag, Wat wij dachten kva:l ook uit, De doelpuntenmachi ne ging opeens zeer goetl
'draaien, Het ene na het andere doelpunt vleI. 0m a.Ile namen te noemen r+ordt vat veel en is
,elgeniiJk ook overlodig, De voorhoedespelers speeltlen zo goed samen en kïegen zuLke mooie
ballen van tle achterboede d.at deze acht doelpunten op na,am van het hele efltal gesehreven
konden word.en. Erg eerl-ijk vond. ik het ook dat jullie Die Haghe nog tliree doeLpunten voor
àlle noeite gaven.

LENS El+ - Quick Eí : 9-3

Zonder Dolf en Ro4eo (efgebel-d) en ale afwezigheid van Manpreet en Fayars moesten viJ het op

neren tegen Quiek. Mede àoor de zeer goed. íngev8ll-en Gery en Serry (bedankt 3on6ens) hebben
vij een perfecte HedstriJd gespeeld, De inzet die vorige veek ontbrak lras nu het vapen
'waarl[ee viJ Quick konden verslaen. Van het begin afean speeLde het hele team goed. over,
ook Ficky die net knap keepers !íerk het team onalersteund.e, en dan kunnen de doelpunten niet
uitbliJven. De hefe wedstrijdr waren vij de betere.
DoeJ-puntenmakers Boy àx, Gary 3x, Dogan en ZakarÍa l-x. Rody ondanks de griep die Je heb 8q-
bad vas ook jou Ínzet kLasse. ook de scheidsrechter floot een prÍma vedstriJd (bedankt
chiel ) ' 

Teun.

IENS X6 - LTIIS E : 2-1

Jo6gens net Merce] als assisterrt leid.er gingen te d.s.n voetballen met L0 tegen 10 het veld
1n. Iu de eerste helft verd er goed gevoetbald en kvarnen dan ook verdiend net 1-0 voor. 

i
In de pauze (rust) zei ik da.n ook dat dit verd.iend was en zej. dat Jul1ie zo noesten bfii-.,
,"r, l,oètbu,I}"n. Wat gebeurt er in de eerste rninuut van de 2e helft lrerd het f-r. (foutJe?)
ÏIe k amen echter r,reer in on6 speL en het tueede èoelpunt vas gev'oon even aflrachten. Het
mocht niet lul<ken.
fn de l8atste minuut werd het dan toch nog 2-l- voor E6. Janrmer vant een gelijkspe] vas meer
terecht. Volgende keer veer goeal voetballen en d€r vinnen we veer. Tot zaterdag.

Jullie Leider MeLis.

I,ENS E6 - IENS E5

Jongens het vas vandaag niet zo koud, zodat jullie eindeJ-iJk veer 6ingen voetballen. !e
eerste helft was El veel sterkel en ze kvametr d.an ook verdiend op 0-1.
De 2e helft ïerd veeL beter overgespeeld en naakt Johan uit een moeiliike hoek 1-1. In
de l-aatste ninuut werd uÍt een corner van André 2-1 gemaakt. Jaraner voor E, uant 1-1 vas
een betere uÍtslag geveest. . 1

Jullie l-eider Johan. :

IENS EL: een 0-0 ïedstïijd uit bij VCS dat viëI tat tegen. Teleurgesteld. kwamen ;uuie te-
rug. Volgende veek beter joh.

O.S.C. Fl - LENS F2

We moesten vand.aag naar o.S.C. Thuis gaf deze tegenstander ons geen problemen. Maar Je weet
rnaar nooit; onderschat rooit Je tegenstander. He begonnen sterk en al Sauv wist ChrÍs 0-1
te scoren.



ier:ra bleven ve goed in de aanvB.l doolgaan, en viel- het ene doelpunt ne.bet ilnd.ere.
oeLpuntenmakers : Rauon 2x, Chris 2x, Lennerd. 1x en Dennis M, 2x.
o zo d.oor' ,net overspe3-en, goed gespeeld jorrgens.

j .,..Ju11ie }eÍeder.Herman Blom.

vnn de .ved.stïijd : Hamon.

len .
IIÍNS l): niste Focky (ff) en leende één slefer as.n F6. Ceen prob]
líeurig _hoor, Zaterda8 zonder Leider ChieL. Achmcd Boucfi verv&ngt,
4ENS i'6: tuee ,ieer làte sÍ:bellers op vri.jdugavond en Luee te l6.te

$t
s voor ond 'we.ini6 aan te doen. Eén speler van F5 gelecnd en met

1D en E1

I' : miste Abrlelhafid en Robbie
erda6 Gona en die zijn ooh steïk.

Irh: tvee lrel heel- erg lrtte afbe

naar wist met 6 speLers toch te winnen. Dat is kLàssc,

fLers. Met 6 spelers naar Vredenburch. ook juI]ie von-

eem gctuige de uitslag.
hem.
op zaterdagrnorgen. Daar
6 spelers verloïen van

ijk naar het voetballenick. Kom o1: ouóers:. derrk aan d.e a.Íbefu.egeLs en kom zovgel mo6e1
e.
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DE ffi[[§NItlUE
I/AAT DE FTEDAT<TIE

weekblod von de voetbolvereniging
66ste j aargang, . nr"r"" i2,
18 maart 1993.

uiterste inlevertermijn kopij:
moondog 20,00 uur in het klubgenouw

MET EEN LÀCH en een TRÀÀN

voor zaterdag 27 maart is L,ENS er
ingeslaagd een groot aantal artiesten
(natio- en internationaal) te boeken en
afgelopen vrijdag hebben deze
r^rereldsterren gerepeteeerd en het noet
gezeqd worden heÈ wordt een spektakel.

VeeI verklappen doen we niet, naar een
tipje van de sluier wilLen we toch
oplichten.

t

samonstelllng Besluur 'l r'-

Vcí]r/itter:
11, vd. tUrlk
Mol6tn)o Gon(rillr§ot 74
9559 P( Drn liooo'
ïd.: A7O . 397211»9

kct(\li(:
UJ,À1. l{auurenl(À?n
í}om frcs5lroöt 9l
955? (Z Dcrr llooq
rel.r Oi,o - 3919474

R.H. (b Groot
Perzihlrrot] P5
25ó4 IV Dën llooo
r"l,: Ll70 . ir:;l5li0

UíI .

n.Àrt. Corel
Ilengeloloon 589
9544 G0 Den l{oog
te.l.; 070- 1ó7109ó

Ud,
F. von DUk

-krn BoÍendreloon 129

9ó85 8V tuzldilh
lal.: Ot7A9 . 47255

Het zijn optredens net een LACH en een'
TRAAN; soms vaan je je in het
revueparadijs van Parijs en vervolgens sta
je te swingen in de jaren veertig.
Nieuwsgierig ? op bovengenoemde datun
kunt u alLes LIVE meenaken. (bij L,ENS
natuur I ijk )

ook ons vlaggenschip kan je laten lachen j
en huiLen want hoe rneer de rninuten
wegtikten in de 2e helft was er op de
gezichten van de supporters neer een traan
dan een .lach te bespeuren.
Na een sidderend slot was de traan "

verdlrenen en kon er t/eer een.laëhje vanaf'.
(ja,ja billeknijpen noehen ze dat). i

ttier vo-igt dan tot .fot. virteersinfornatiè
Er is filevórming op het padp?an ons
complex langs het hoofdveld.
Dit a11es aIs gevolg vai een'training,
lopend of fietsend. een andere, route te

)

bezoekers wordt geadviseerd om
kiezen.

Ja, hoe dat nu moet al-s er qen ziekeirwàgen ator moeÈ is
niet duideLijk; wel duidelijk is dat het parkeren op het
complex om te huilen is.

LENS

Algemeen sekretstiEat
Ul.À'1. l]ouruenhown
Enyn Ëosslrorll2i
?559 (Z D@o lio,:r.l
tali CiO .59124'14

sèkrélaÍlaat senloron
zondag
Íl J Oe:,e
Joors\ ,,lLbtl«rt 99
9li4ó ((. t)'?n lloog
rel.: 070 . 5298355

SoteHle zaterdag
,. Boorerno

Íi. DiepsnbqkhoÍ I I

2551 l{€ Dan Ho(E
tat. O7O . 1971273
'.'

Kontrlbutie
betallng
Postbonk 33ó71 I
flobobonk.
129e24229

Sekretarlaat Toto/lotlo
G, HemparÍnon

6urg.líompschoe.Íst .90
9ó81 ílll MonsleÍ
tel.r 01749 . l9ó0P

Spon6orzakoD
J, vd, l-ub@
MierbooÍÀstÍoot 505
25ó4 Jfl Dea lloog
tel,r 070 . 5255595

SekÍetarlaat sonlolen
zat€rdag
J,(. Hont

I$el15 -st('l«roon lB4ó
2541 (i( l-\ílo ll(É0
rel.r 070 : Jó79ó87

Sskrqtarlsat Jeugd
P.,,/on Cion Stq(llo ._
(hoÍ;ln5tÍoot 10J '
955 | SV Den t{ooo
t«1.: 07C - 3910154

SékretaÍlaat zaalvoetbal
B,J. Cssa
Jco,.s'rclótÍor1l 99
954ó (L oen lloo0
tel., 0;'0 . 599035Í

Sel(relaÍlaat redaklle
Í1.(,J. À'liltenkuro
tlcrÍrqe.loloon 981
2544 GG Dco Hoog
tel.: 07O . S9l1985
krr 070 - :'ió788ë9

TerÍeinen en
'Klubgebouw

He,ngeloloon ó00
rel. 070 - 3óól 314

Tralners
SelBktlo zondàg "

M. nog "

Ni@loos Beet,ln, 198
!P75 RI-l VooÍh[-]
r@1,: 070 . 3&li'J?e

de RedaktÍe



-

PUPTIi VÀN DE WEEK

\nnö l]-Lom, rle- Iil]ksbenige en enthousiaste
;peJ.el v&n Dlr wo.s a,fgelopen Zonda6 tlc
)up:'.I van dc vèek.
iarletl rrct 'ti,:Ii vrlrler, motrdcr cn zuster go-
rooL lrij ïan àlLeii wn+- .LËNS .L voor hem in
.rt:tLo hrrrl.. ZiJn vader hè(i ook Bra:}8 in de
lug-oJt geu eten, mrrt1r jo dtlt mag je a.-l:[c'en
LIs pupil van <le veek. (Pech Winr!!).
\rno .,,e9 ceÍ spanuende ÍredBtrriJd vès]rbÍJ
1et, v.)ni.jn (van LIINS-zijcle) :in. cle st,aart
,&t . ]\rno Kt:os ttls 2iJn strer Írpe.l-er
.':)tri,:k Puistcr ën hoe ]riJ z.eif de rlirg
rond teest u in ziin vorsl.iL8.

tk vo'rd. het heel elg leuk ol0 ëtlles .rls
tupil-'vdn de veek nLee te tnsken de
;echn ische "ocspréking, vàrnin-up de
ceepcr inschicten en doàrnè de ved.-
;'Er:LJd i.n de dug-out Ílce te rlaken.
lè[ w:Is een heel erÉ] sp&rllèAd.e
,èdÍ;t ri.ld. voortrL de ]aatste mi.nu-
hen.
Daàïn r op de foto met Ilatrick Puister
le ks,)per. Het wes een erÉi leuke
niddag.

Arno

De foLo's wàrden wealerom ter beschikking gesteld'door:

), t
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Otr'EICIEEI,:
Nieuve letlen.
3162 M.A.A.P. de Geus, tr'

3163 I,l. d.e Brabander, E,
A. van Breugelen, D

Bedankt !

Bij deze viL ik U. al]-en
herstel hiervan, bedankt
bestuur bedankt voor het
mand, U alfen bedsnkt en tot..j ,$- ..i-

Vcrn Het Bestuur

?0 -198?, Franshalsstraat L25, 2125 \{rr Den Ïaag, te].: 38t120L
21- -1983, Larensestraat 73, ?57\ vE Den H8.48, tel-: 32352?3

on at ur, Buinzieht 86, zrLS RN Den Haag.

ehart liJk bedanken voor UÍ belangstelling tiJalens miJn Biekte en
YOOr de bfoemen en kaarten velke ik nocht ontvangen, het LENS

nool e bloemstuk en LENS afd. Zateralag voor hun prechtige fruit-
z lens .

net vriendeliJke gróe.ten,
Joop WÍ1lens. '

ltr Qvonom@nle-n Hommissia
Kon teElLelqqoniMari4nne v.d. Donck, tel. SSZ:OS.ge
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ÏERDAO 27 IIAARÏ
ealluang 20,00 uur
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DE GEZELIJIGE iIoXER- EH xÍ.ÀvERirAsÀvolïD vÀll 5 ltÀàRÍ GEI{I8ll ??

GEEN PÀNIEK : u kunt nog steeds inschrijven voor

Inschrij fformuLieren eijn te verkrijgen aan de
bar.

voor veEdere inforhatie kunt u zich uenden tot Jos
l{Ítting of Jan IIan.

Hontoktpersoon: fld (orat. t@l. 3ó7.10.9ó

ttet i;sseizoen is geopentl ook biJ IiENS.
Vanaf Zaterdag zijn er ueer vol-op ÍJscors te verkriJgen.
Dus kopen zo koud. ding ! !! ,

Een paar weken geleden voorspelde i.k, dat de vier topcl-ubs nog een moei-
lijke eindfase te gemoet gingen. Ik had heel- graag ongeliJk gekregen, naar
afgelopen zondag konden wij alJ.èn óonst'eteren dat voetbal- onberekenbaar
blijft. In die laatste vijf minuten stond.en vel,e LENSers Etet het z'weet in
d.e hantlen te kljken,
Dankzij tuee gouden momenten van Edvard kvamen ïe toch nog aan één pr.rnt.
lle gaan het }Ia1en, maar de instel-.Iing za] tegen GDS beslist beter noeten
ziJn. Enfin, 'lre hebben even d.e tlJd on te herstelLen ven d.e schrÍk.

Door de Íranse donatÍe is ons ledental ven de "C.Lub van l-00r! tot 95 gestegen. Nog even en
ik kan 5 L0.000 overhandigen 'aarl .het,.bestuur. Het behafen v€.n d.ie 100 leden is toch een
co[plirent ua€.Td voor de hele club. Vele mensen ziJn be].angeloos bezig in alferlei funk-
tj,es en vele supporters lapten een snip vooï de ,akkomodetie.
BiJ het bereiken vàn tlie l-00 donaties zal Ík tóch een viJntje op u al.1en drinken ! Iíet
doel za1 $orden bereikt, evenels het doel van MBarten en ziJn spelers. Ik ben aLtiJd hèeI
voorzichtig met prognoses, omdat ik als real-Íst te vee] heb beleefd in de voetbellerii
on voorzichtig te zij n.
onze spelers mochteh best een keer een nindere vetlstriJd spelen, naar nu zo gauv mogeliJk

Us sponsor-contactnan
John van der l,ubbe.

.-

die tvee punten pakken, 'heren I,
t.!'

LENS



Sanioron Hommissie
LINS 5 Kanpioen ??

A,s. zondag speelt ons 5e e
De stantl aan de kop, biJgev

1B-30
tB-29
L7-28

aI een zeer belangriJke vedstriJd tegen koplopel quintus.
kt t/n afaelopen zond.ag is:

Quitnus
0liveo

. ],ENS

Met de vetenschap dat Quintus eD olíveo elkaar ook nog treffen l-iJkt er biJ Íinst ven IENS
een behoorl-ijke kans aanvezig om ka.Eploen te ïorden. Het zou leuk ziJn al-s er om 11,00 uur
veel mensen Ia,ngs on
van Wi.l lleijnen zeke

Uitslaeen va:: het af

s 2e veLd staan om ze aan te moedigen. Een beetje steun zal de boys
r helpenl in d.eze crusial-e vedstrijd..

I

selopen veek( encl )
I,ENS 1
VDL 2
IENS 3
Voorburg 7
Den Hoorn 6
LENS 6
LEXS 7
NKS\TM 16

- Schevenihgen 1
-LENS2I
-Eoc2 I

- LENS )+ 
I

-LENS5I
- Postalia' 1+

- Toofan !'

2-2
0-L
L-o
l+-1
t-2
1-3
J-b
1-1

Dond.er L8 maart
20.00 uun LENS 5 - JAC 3 Jan Hop Nederleeg Serie. Scheid.srechter N, vd. Linden.

- ],NNS B

Zon 21 maert
1 .00 uuï

uur
uur
uuï
uur
uux
uur

13.00 uuï IENS B

Aa.nspreekpunt SEKO 21 maart :

ulnsd.ag zJ maarll
20,00 uur LENS 2/
Zondag 28 maart

3 comb. - Bódenburg 2

I,I . NR ule scheid.srechter
n.A. Boers
T, vd. Berg

1d

12.00
l-0 . 00

-13 . 00
11. 00
11.00

-12 . 00

LENS 1
LENS 2
ÍUIl Speed 3
LEIIS )+

lEI,lS 5 ,
Te Werve 3
ïrlompn b

- BJ(DEO 1

- nioro z
- IENS 3
- Gi.IíTI VAC 

'- qulntus >

- LÈNS 6
_ LÈNS 7

I

- Toofan 6

vr.

3oro/55t+
3oB3/561r
310\/ r68
3227 /622
33t7 /6\9

3330/681

]!oao l62r
3070 /551+
3L03/56\
3].25 /168
3228/622
33t9/6t+9
3330/681

G. Huis
n.

ay

I
I

213R. A. F.
n.
n.

n
D

n
n

n

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

rnTÍn I I I r

n 2

3en osse.

1à. oo
11.00
11. 00
r.2. 00
r.0. 30
IL.00
13.C0
13 ,00

uur
uur
uul'
uuT
uur
uur
uur
uur

DHL 1
],E}IS 2
LENS 3
DUNO 3
DHL 6
LENS 6
IENS 7
LENS 8

- LENS 1
- HMSH 2
- Duindorp SV 3
- LENS L

- LENS 

'- Quick Steps 5

- TEDO 7
-SOA'

J,A. Vooren
R,A.J, Boelens
C. van As

1
2

3
2

3

Dins 0 maart
20.00 uu1' De Jagers 1

OPSTELLINGEN: a.Is vor

{lschriJven:

_ T.INS 3
I

ige veeÈ.

LENS 3
LENS h
TENS 5
IENS 6

JoÍr HeÍns
Fred v. KniJ ff
Wi.l HeíJnen
Gerard. DuivesteiJn

tel: 3673673
te1:389?176
tel: 3)+61-OB8
te1:01891-179b3



I,ENS T
IENS 8

: nÈné I(eus
: L. Barkis.

3iJ problemen: Kontakt

I,IGGING TIAREINEN:
tr\.r1l Speed
Te Werve
Tr i onph

3298353," vrÍJaeb"rdna 19.oo.tp! 20.00 tuur.

t,
t

persoon Ben Osse, te1:

eL:3601-r}+L,
eI:3988?9?,

-, - , '.t.

J. Pf,onk,
N. flafdi,

3522106
3U?B?U6.

tel
t el-

b .9. g'
b. I'g.

- Kerhpolderveg 3, DeIfE zuid, tel: 0i-5-618263
- Van Vredenburchveg 105, niJswiJk, tel: 399?813, b.e.S. 3991366
- Zuiderpark 2e gedeelte, te1: 3BB?h29.

11.11, Leiders c. q, Aanvoerders:
S.V.P. Doel-punten:nakers op achterkant ved.striJ dfonnulier vermeld.en ! ! !! ! ! ! ! !

LENS - Scheveningen en. . .la wat en...?
Nog altiJd ongeslagen,,.l Maar rrat hebben ale trouue supporters alaarvoor moeten afzien. In
een 'rran de noeilijkste tbuisïed.striJ den Leek trENS net een nederl-aeg geconfronteerd te wor-
den, IIet eLftal draaitle niet zoals ve gewend. }Íalen, Een aentaL Epelers zaten muurvast.
Vol-komen begriJpeliJk overigens.
ScheveningeD had niets te verfiezen en ktan naar d.e Hengelol-a&n oE er het beste van te na-
ken. 0p basÍs ren een tomeJ.oze inzet lukte dat vond.erwel- en kreeg LENS het bijzonder lastig
In een geLiJkopgaarde eerste helft werd LENS al snel gewaarschuwd door snefle breaks van
Scheveningen. Patrick Puj.ster voorkwam erger. NatuurliJk kreeg ook LrENS k8nsen. ook de
goalÍe van Scheveningen bLeek echter in goed.e vorm te verkeren.
fn de rust !'aren vriend. en viJand het er over eens, alat tle wedstriJd nog a1,le kanten op zou
kunnen gaan, Wat er na de thee echter gebeurtle grenst aan heÈ onwaarschiJ nliJke. Hat een
voetbalfeest , . . ! Voor de neutrale toeschouver om uit het d.ek te gaan, De klubtrouwe suppor-
ter werd er echter conpleet patiEnt van. Eerst vas er èie formid.ateLe redtling van Patrick
Puister o! een harde inzet van die lastig te bespelen spito van Scheveningen, Even Is.ter
kvam Scheveningel toch op voorsprong na een prachtige aanveI over l-inks verd.ween tlie bal
onhoudbaar achter Patrick.
LENS leek verslagen met nog zotn 10 minuten te gaan. Eens te neer bleek echter, àat er vee.l-
klasse schuiLt in dit team ran Msarten Rog. Onder aanvoering ven Oscar vd. Ia"ar verd.en de
ruggen nog een gekromd., Een schitterende aanval via I'red. Sp& en Peter Klomp verd door .: -

Edvartl EnëIich fre,ei a.fgerond. DoI blÍJe tafrel-en...l En toen gebeurde er iets vat op tle
voetbalvefden ej.geDliJk nooit te zÍen Ís, Wél biJ LENS ! Eeh minuut iD blessuretijd scooi-
dè Scheveningen véér en L,ENS keek bèteuterd toe. Zou het dan toch gebeuren...,?
Maar nee. Wee was er die enorue veerkracht en kLasse. onniddeliJk na d.ie treffer k}ían LENS
veer op gelijke hoogte, Edverd. Endlich kèpt op d.e zestlen meter l-ijn ziJn man uit en knaIt,
met links lria de binnenkant ven de paal onhoud.baar ïaak 2-2. LENS kÍIalde d.oor, kreeg Ín de
sl-otseconde van de goeè fluitende elbite? nog een vr{e trèp te nemen. De ba,L kwan voor de
Yoeten van FïeaI Spa, die verwoestend. hard binnenschoot, lloen de baL echter onderïeg was
fl-oot de scheid.srechter voor het einde van deze thriJ-Ier.
Dan hoor je de uitslègen vs.n de oyerige vedetriJden..,! Geloof ne LENS worèt eeht kerÍtploeu.
Det kèn gevoon niet missen. All-es uat een echte k€,mpioen in huis hoort te hebben is bij
IENS aenwezig, K1esse - teamgeest - sfeer - verklust ea med.everking van ale trvlJand.entr, 

,

oyer geluk vil- ik het absoluut nlet hetben. Dat hoort gewoon biJ een kampioensploeg. De
vraag is nu alLeen ïanneex gebeurt het ? Voorlopig hebben ve 2 verplichte A.T.V. dagen ge-
kregen van de K.N.V.B. Dus 2 reken oefenÍoetb€.1-. Zond.ag a.s. zi,Jn de boys thuis te bewon-
d.eren tegen RIDEo. Kone! d.us . . , I

Het is ïeL eens lekker on ontspannen fangs tle. IÍ.ln te kunnen vertoeven. Op l+ epril gean ve
er eens heel goed voor staan of zitten. 3fj G.D.S. konen ve eeht net spendoeken, toeters
en bel]en ! Noteer d.eze dag in Uv B.gend.€. I Met LEI{S naa.r: de zevend.e hemel-.....of zoiets I
Hou het hart op de Juiste plaats en kon naar IINS.

tr'rans van DiJk.



Lcrng;s de =ytorten vcrn de ZN\ lcrclcJer

Uitsle en vsn het af 1o en veek en
I,ENS 1 - BSCI t 5-7

3-,

a)

IENS 2 - DSVP 7

zeterdas 20 naart W. NR/poule scheitlsrechter veld
13.30 uur KSD 1
11.\5 uur IENS 2

S1
a6

LEI{
Lyr

vr
103U01,2 C.M. willems

Zateralag 2T Eas.rt
l-\.30 uur LENS 1
L2 . 15 uur Devj o l+

- Zoeterneer 1

- ],ENS 2
looB/ooU
ro52 / 0a2

J. Bor
J, vd. Mark

L]GGING TERBEINEN:
K§D - Oude I,laaf sdorperveS, tel-: 32Lo32B.

oPSTEI'LINGEN: vorden door d.e trBiner vastgesteLtl.

Eventueel afnelden bij John Soerema, te]-t 3977273.

Uits liqen
De Baron 1 - LENS I 3-,

scheid.srechtZRRL
VO€TBRL

Vri I -0
2l-.1, uur The Bombers I,EN

22.00 uur The Bombers 6

Klasse zaal

IJENS

2
3

R1B
n23

n. n,
n.n.

Loosduinen
LoosduineÍI

Klesse zaal scheidsrechterMaandae 22-03-93
20,35 uur trargezaal 1 - IENS 1
21.20 uur LENS 2 - Engelsuan 3
22.05 uur LENS 3 - Engelsman l+

Maandae 29-03-93
,22.00 uur De Flarai.ngors 2 - IENS 2
2L.25 uur LENS 1 - Garrund. 1

3A
r1B
823

Linaeusstraat
Linaeusstraat
Linaeusstraat

H. An6in
H. Angin

n.n.

RlB
3A

De Schilp
Zuidhaghe

A. Broekhuizen
W.L. Derksen

I

a

Lissíng s orthaffen
Loosduinen - Gr. ven PrinsteYenl-san 76

L,inaeusstraet - P. v. TroostwiJ ckstraat 93a

AanvoerderB: S'Y.!. Ulbslagen doorgeven aan Ben Osse, teL: 3298313 '

tuH €UGDFBONT: Algom"-onkontoktporsoon:
, (hoornstroot 103. 9551 5V Dan Hoog. te.l. 397.01.54
r: Frriold v.d. Don(k, tal. 397.ó5.32

.ó\ VRN HÉT J

U Ë;,JJ;*,'H::

Afbellen voor onclerst&ande vedstriJden aueen bii Paul v.d.'Steen (39?015)+)

zo snel mogefijk doeh uiterlÍJk de dag voor 9e wettstriJd voor 19'00 uur ' BiJ geen

qehoor belien naar Arnold vd.. Donck (39'6532). Ih uÍterste nood nog op d.e dag zelf
Ëellen naar LENS (366131\) biJ iemand va.n de ieugdkcrnmis§ie '

Wedstri .i dprosrarma A-B-C-D-E en F I eugd.

Elft af d.atun aanvang tegen stender uit/ thuis terrein/vetd safi.k.l,ens

AL
A2
B1

C1
(1)

20 rflrt
20 mrt
20 mrt
20 r]It
20 mrt
20 Írrt
20 mrt

1l+.30
l-)+. 30
12. 00
1l+ , 30
10.30
10.00
th. 30

Alphense Boys A1 thuÍs v1
VeIo Al(+gesprek) uit Noordweg
SEV Bl- uit Ksstelenring
P59 35(+gesprek) thuÍs, V3

Gravenzande W cI uit Gem. sportpark
REMO Cl uit Guntersteinveg
HBS C3 thuis Yz

13.30
13. oo (Kopy )
10.30(auto)
13.)+5(Kopy)

9. 15 ( auto )

9.00(auto)
lu .00

eI fi'!- t- -!EI



c3
D1

2\ nrt
,20 nrt
2l+ mrt
20 nrt
2lr rrt
20 nrt
2\ mrt
20 nrt
22 nrt
20 nrt
2l+ mrt
20 mrt
22 nrt
20 ort
22 t\tt
20 E.rb
22 twt
20 nrt
20 rrt
20 nrt
20 mrt
22 mrt,
20 tr|It
2\ mrt
20 mrt
20 mrt
20 mrt
20 hrt

Ll .00
zie ' C/D-conbÍnetj,e tegen HBS
Vitesse Delft DI t-huis" VL-
zie C/D-conbinatie tegen IIBS
Cronvliei DL ' uit - 

Bederijkerstraa-t ,
zÍe D/E-cornbinatie tegen IIBS
BAVA Dl- thuis V1
zie D/E-cörnbinatie tegen HBS
HBS D5 thuis V3
LENS .D/E-combÍnatie thuis \2
Ano E1 uit Zuialerpark
zie D/E-conbina,tie tegen HBS
ADO E2 uit Zuiderpark
zie E-coubj.natie tegen Dh
Postduiven EI uit MadesteiJn
zie E-conbinatie tegen D\
Ve1-o E! uit Noord.r'eg
zie E-conbinatie tegen Dl+

HS Texas DHB E2 uit 0ckenburgh
nAS E2 uit Albardg straet
Quick Steps E7(Yr)thuis V3
D!í0 Fl- thuis 112

ExtrB training o.L.v. fheo Hoefnegel
Quick Steps tr'z thuis Y2
brtra traÍning o.1.v. Theo Hoefnagel
EVY F3 thuis Yz
ODB f3 thuis \2
Nootdorp f'2 thuis Yz
Die llaghe tr'3 thuis Y2

10.00

D2

D3

Dl+

El_

E2

E3

xu

E'
E6
E7
I}

F2

10 .00

12. 3o

'9.30
18.00
13 .00

12.00

11.00

r_r..15

._-9 .00 ( auto )

12 .00

9.00
1? .30
12. L5 ( euto )

1l-.00(auto)

L0.00( aut o )

10 . L5 ( €.uto )

9.30(auto )
1l-.l-5 (auto )

9 .00
9 .00

16.30
f} .00
t5.1,
9.00

11.00
13.00
]j. oo

10.30
]-'2.15
9.30
9.30

16. l+5

11. 30
1r. 30

trr?

f)+
F5
E6

9. 30
11. 30
13. 30
13. 30

BUZONDERITEDEIV:

- aanlÍezÍg J errgdkomÍssie: A. vd. Donck, M. Beuver en P. vd., Steen* a.s. zEterd&g bespreking A2(13.00 uur) en Bz(13.\5 uur).
- .Lees onderstaande kgpy eens goed. door.
- opstel-IÍngen als bekend met uitzondering var1:

o L,ENS

o trENS
o I,ENS
o L,ENS

O I,ENS
o IENS
o IENS
o IENS
o I,ENS

A2
B2
C1
c2
Dlr
EI+

E6
E7

net S. Merencia
zonder M, d.e Groot en met M. MattheiJer
zon(Ier W. Dae,neh en net K. Elakbi
zonder L. Peeken met D, Tieze (ook C3)
zond.er M. Poot
zonder 14. SÍngh
zondex 0. Dum&n en R, rle Roode (lbfOe fï)
zonder A, DuiJveslsl;a (zie E?)
zo op het eind v&n het seizoen toch nog rnaar besloten on een ET te naken. Te
vee.I spelers btJ E3 t/m E6 betekent. te veel visselen en dat is niet l-eu-h voor de
spelers en de leid.ers. ïn E7 zitten: M. de Braband.èr, O. Duma.n, A. Duijvesteijn,
n. Korst, R, d.e Roode, T. StuÍvenberg en G. Westerhout, We zoeken nog nB'ar een
vaste leider. Hie oh wie ???

zonder R, Guth
met M, d.e Geus . :

o LENS
o lINs

T5
F6

Zo af en toe bli.Jkt het noèig te zÍjn om met tovenstaande eLftall-en een gesrpek aan te gaan,
Afgelopen z&terdag bleek dat de tiJd.,teer aangebroken is voor een gesprek. We vervachten
a.s. zaterdeg alle spelers van A2 en BA op IENS. Voor AZ begint de beipreking on 13.00 uur
en voor 82 ou 13.45 uur. De spelers van Ap moeten daaxna nog na&r Velo, Zorg voor eigen
veruoer ,

Gqsl)rek 42 en 82

C/D. D/E en E-combinat ieteams

Zoals afgespoken spelen we de komende periode regeLnatig net combinatie-elftÍiIl-en onder-
Ling of tegen een andere vereniging. Ook komehde week hebben we een èrietaf .wealstriJden
gepL€rd.:



Datunr

22 $rt
2à nrt
2l+ mrt

Aanïang

18. oo
16. 00
1?. 30

lledstrijd
LENS D\ - E2,J, h-eombinatie
llBS - LENS D/E-combinatie
HBS - LENS C/D-combinatie

SamenkonÈt LENB

1T.30 uur
1r.L5 uur
-LO . iU uur

Opstellin gen : (zorg voor je eigen LH{SbïoèkJe en kousen)

EA,E3 , El+-comb:

D X-conb:

C D-comb:

13.30 uur LEi{ Al en A2 trainen
Ll+.30 uur Tonegido 81 - IENS 3t

ll, de Bruin, P. v, Fessem, Y. 'rd. Ceest, S. Gomlault, D. Guney, N. Heide1,
R. de Klerck, F. Kuik, R, Pocornie, I. Snees, M. vd, Voort, B. VreesvlJk.

L. Bukuan, P. Bodaan, K. 3oua]-i, S. Buitenhek, M. Essiad, ,I. tr'iets, R. Groos,
n. Kaff8, H. Leder, R. oeldrig, C. de Rooy, fi. vd.. To1.

1,1. Dijkgraef, M. vd. Donck, M. Gokkaya, A, I{agedoorn, T. Jozee, B. Kreu1er,
M. Lutke Scbipholt, R. Oenetl, J. Pavirodikrono, C. Sprockel, D. vd.. Steen,
F. eI l4a6oudi en H, d.e Zeeuw Leider: Fred Grens.

Afgekeund of niet ??

BÍi trriJfelachtige veersonstandighed.en geLd.en voox de Jeugdspeleys ale onderstaand.e regels:
1) Moet je voor 9.00 ur:r verzameLen dan ma6 Je al-tiJd naar IENS beuen (366131h) of het

voetbaflen doorgaat of niet.
2) Moet Ja pas na 9.OO uur verzamelen ds.n is ale TV jul]ie hulpnidd.e]. Be1 dus niet naar

LENS maar stem af op l,okatext btz. 602. Daar kunnen eea aantaL booalscheppen staan t.$.:
a) de afdel-ing Den i{aag is afgekeu-rd.. De wedstriJden van A2 t/m I'6 ziJn dan afgekeurd.
. Het schadurrprogrerDEa treed nu in werking (zie kopy hieronder).

b) de afaleling Den Ilaag heeft de voJ.genèe vedstriJd.àn efgekeurd met, daerne een opsoruning
vajr verenigingen. Dit betekent dat er incidenteel ved.strÍJd.eD ziJn afgekeurd.. Voor de
vetlstriJd van LENS c3 - HBS c3 kÍJk Je dan biJ LENS c3. steat LEss c3 erop dan is deze
vedstrijd afgkeuerd., Voor d.e eÍedstriJd Veto A3 - LENS 42 kiJk Je dan bij Velo A3.
Staat Vel-o 43 erop dan ik ook d.eze vedstrijd afgekeurd. De thuisspelend.e verenigirg
ïord.t immers ventre1d. 3iJ incidenteLe afkeurin6 nogen de spelers van DI t/ur tr'6 naar
LENS beLl-en (366131L) want zÍJ vorden dan niet vermeld.. BÍj incidentele efkeuring ve1
naar LEN§ komen op d.e Dornale verza.lrrel-tiJd. De ]eiders gaan dan ergens met Jul]ie trai-- nen' Neem altÍJd naast je norurale LENStenue ook voetbal-schoenen, sportschoenen, een -
trainingspak en douchespullen mee.

t
§chad.uuprogramua

BiJ algeheLe afkeuring van het, kompetitievoetbol- verken we onderstaande al.ternatief
programma af:

Samenkomst LENS
13.30 uur
13.00 uur ( auto )

13.30 uur LXNS 32 traihen 13.30 uur
9,30 uur LXJ,IS Cl- en C2 tralnen 9,30 uur

1e.00 uur LENS C3 traiheh 1A,00 uur

12,00 uur TonegÍdo D2 * IENS DZ 10,45 uur(auto)
12,00 uur LENS D3 en Dl+ trainen . 12.00 uur
1l-.00 uur LENS XI'en E2 trainen 11.oO uur
L0.00 uur LENS !3 t/n ET trainen 1O.OO uur
9.00 uur LENS fI en I'3 trainen 9.OO uur

1I.00 uur LENS FZ en f'l+ tralnen 11.00 uur
]3.00 uur LENS f5 en tr'6 traÍnen 13.00 uur
De Eeeste spelers hoeven eigenl-iJk nog geen eens naar IENS te beLl-en of naar Lokatext te
kijken. De tiJden van het schad.uwprogranma komen veeLaf overeen met de verzageltijd.en van
het vedstriJ tlprogra^luna. NeeE ]^,eL een eigen shÍrt nee voor als er getraind, vordt, Trainen
kunnen ve doen ergens op een grasveld. 0p het strahd., fn de zaef of op d.e verhard.e veldjes
van Kvieh Sport. De leiders /traÍners beslissen dit. Neem altijtt sportkfeding, trainingspak,
voetbafschoenen , sportschoeneh en natuurliJk douchespuLlen (verpl-icht ) nee. BiJ redelijk
veer gaan de tr'-klassers deze keer op verzoek naax het str&nd. Vervoer Ís dan echt nooil-
zakeliJk.



Exi ra trairinAen A-B-C

A,s. vriJdag ziJn er veer heel- wat extra tralninge[ t.'rÍ.:
].?.OO uur : 31 (inct. F. Duran, R. I{errewiJn en IJ. ven tt Klooster van C1)

18.00 uur r Af, A2, 82' C2 en C3

We hopen op een grote opkomst, BiJ trr-iJfelachtig veer meg er vanaf 16.00 uur n8.ar IENS ge-
beld vorden (366131h) of deze trainingen doorgeen.

TrainersbiJ eenkomsten

Op uraandag 22 ms,a,.t veruachten viJ om 21'00 uur in ons cl-ubgebou$:

van de trainers: P. Bos, I'. Spa, tr'. v. Diik en Tb. Hoefnagel
van de jeugdloonissie: A. vd' Donck, F. Grens en P. vd Steen.

0p maandag 5 Lpril vervachten viJ om zL.OO uur in ons club6ebouw:

yan de trainers: M. Rog, P. 3os, G. SteenwiJk
van de jeugdkornmíssie: tr'. Grens en P. vd. Steen.

Ceen/Dee4:qqp

NatuurliJk schreven vij in voor het bekertoernooi van de Haagse Voetbel Bond voor CL en D1-
elftelLen. De toting is inniddels verricht en ale LENS-tea&s troffen zware tegenstanëels 1n

ï",::ïï:'ï;il" ''"' 
"o 

6 .p,:.r c,. - DSo.

De vinnaar gaat door en de verliezer kriJgt een vo.ant,j e '

LENS J- ka:apioen ??

DÍt schreven vij vorige veek al- in de LENSlevue, Foutje( ! ! ) vant het was Dog niet nogeliJk'
De eerstvolgeude konpetitiewedstriJ d op zondag l+ april uit biJ GDS' is het echter veI zeker
nogelijk, Dit is echter nog heel- ver ïeg. TiJd genoeg voor de L,ENSJeugd om spandoeken te
naken. GÍJslangsdeliJn had inmers groot gelijk in d.e vorige Lmlsrevue. De Jeugaspelers ziJn
best in 6rote getaten aanvezig ltraar produceren veinig geluid en spandoeken zien ve al heLe-
maal- niet. Dit uoet veranderen. De leugdkormissie heeft er het volgende op gevonden.' i
De Jeugdspeler die op l+ aprÍJ. het mooiste spendoek heeft bíJ de wedstriJd GDS - L.,ENS nag
al.s beloning biJ tle laatste vedstriJd van LENS tegen lfippolder speler van d.e veek ziJn -
tl.fu.z. aanvezig ziJn bÍj ile taktísehe bespreking, de vartning-up, in de d.ug-out tiJdens de
veclstrijtl eh na afloop op ale foto uet Je favoriete spefers. A1s kl-ap op de YuuÍpÍi1 kriJgt
hÍj bovendien de \.redstriJdbal met daarop alle handteheningen van de spelers en d.e begelei-
ders ven g4g ka,upÍoensef fta.I-.
Welke Jeugdspelers viL dit nu niet. Ga dus sne] aan de slag en naak het mooiste spandoek.

de Jeugdkofioissie.

U]TSI.,AGEN JEUGD:
sv,3, 41
Westlendia Al+

T,ENS B1
Vred.enbÈch 82
],ENS Cl

TKAW E3
Quíck Steps E6
Toofan 11
Quick E9
Quick Steps E7

: LENS X3
- TEN.S Eh

- LENS E5

- Ï,ENS E6

- IENS E7

Ii

1:

t

,,'|

- IENS A1
- IENS ,42

- Gra,venzand.e BL
- ],ENS 82
- GraYenzande C1

0-3
3-0
2-?
2-2
2-L

7-t
5-3
3-3
t-q
J-b

A.S. ZATERDAG
DE (HoPELTIJKE|
Wij verzoeken u d

,lATTENT[E H,

ii

r1

ii

,



l,oosd.uinen C1
LENS C3
Laakkvaltier CL
LENS D3
I,ENS DI+

VCS El
HBS X2

- LENS C2

- Duinoord C1
. I,ENS D].

- Yredenburch D3

- IIuC Dl+

- LENS EI
-'IENS X2

3-5
3-l-
3-0
2-'L
r-q

l+ -1

LENS I'].
IENS I'2
IENS F3
LENS Fl}
IENS T'5

TENS I'6

- ToEegido F1
- IIBS F2

- GONA F1
- Quick F6
- Blauwr Z,,rart F7
- Juventas tr'1

JEÀ .

l_-1
3-0
3-3
l+-l

1r-1
5-h

Slechts D2 klrari niet in aktie. l{es het eens echt strafend. rreer was bi.J Kranenburg DL eerigriepepiderie uitgebroken ' Dit hoorden wi-J pas op vriJttagevond., Te feàt om nog iets te re-
geLen. Js.mler ra&r JufLie speelden een tloelpuntriJke onalerlinge wedstriJd, De uitslag vasl2-9. Yan een aantal .l,eitlers /toeschou$ers ontvingen ve vedstrij dverslagàn. Lees ze Eaar
eens.

IENS BL - rs-Gravenzande. Uitsl
Hoe speel Je onverd.Íend geliJk door een kn(l-)uLlig baltetJe in blessuretiJd; het overkwa&d'it e}ftal afgelopen zaterdag. De uitvedstriJtt verd verl-oren en ]ang zag het er naar uitdat ook deze vedstriJd verforen zou gaan went het spel in d.e eerste helit da.. vas ik niet
zo van gechantreerd : lange halen naar niet gauv thuis. Geen rekker r-2tje enz.fn de 2e helft lrerd op karakter en net verkvoetbal de leicling genomen un h.t o,*" op zeker
dat lre de tvee punten zoud.en pakken. Hoe anders zou het afl-open en zo zie Je m€.ar àat zon-der gel-uk va.art niemand. veL; e1leen het geLuk vas niet aan onze ka.nt.
Toch een prima wed.striJd (vooral de 2e helft). Mannen volhouden - tegen sEv gaat het op
zeker lukken, uedde ?? 

Cees.
I,EIïS D3 - Yredenbur eb. Uitsl, /-t

De uitvedstriid speeLden ve op 12 septeruber en toen gaven ue tot tveeh&al- toe een voor-
splong uit hand.en. Jul-l-ie beloofden toen sportieÍ rlry.aakrr te nemenj dat zag er in de rehelfb nÍet zo naar uit vant vij :ni'sten veef. kansen en het vas tte tegenstander d.ie de ope-ningstreffer maakte. De tveeale he1ft g€,f een heel- ander D3 te zien n,l-. knokkend ,oor èLkemeter voetbalveld en kiJk dat hatl resultaat vant binnen een klrartj-er vas d.e gelijknaker eenfeit. Nadat een boogballetje op de l-at betahdde (bi3 ons gaa.h d.Íe dingen er àrt:.ja ior)
kwa:n de beloning voor het hard.e verken en zo bleven er twee punten bÍj IEIIS.
Jongelui priua gevoetbald !! 0, ja Toon wÍsselen doe Je t,Íjdèns de veàstriJd en er niet naof was Je je horloge vergeten ?? (GEINT,IEI I ) .r

Cees,

0p deze zeer nooie zaterdag vertrokken ríe d.eze keer naar leidschendam. Xchter direct naaftrap keken ríe tegen een achterstand aan. IIet l-eek lrel- of onze Jongens neer '';an het mooie
veer wilden Senieten vant bÍnnen een korte tiid rolde de bal divÀrsà keren achter Tormyhet net in. De tegenstander bl,eek veel- fell-er rÍat betekende maar één kans van LENS voor
de rust van NleLs, Helaa8 gÍng de ba.L er nlet in,
Na de rust ging het vat betel zodat LErs ook neer kansen kreeg. Rod.dy, Niers, l.resley enVincent zagen echter hun inzetten gekeerd. door een uitstekendJ teeper'bi; de tegenpartiJ.
Eén keer greep deze keeper rnÍs bÍJ een corner yan Niels zodat we dè hat,elijke o verenderdeÍn een 1. De uÍtei.nd.elijke uitslag bLeek T-I te zijn.
Jongens voJ-gende keer harder ervoor werken d.ah zÍe ik het wet lreer zitten.

RKAVV E3 - LEIllS E3 .r-1

uick St E6 - IENS Eh

De eerste conpetÍtÍe vedstrlJd hebben vÍJ velforen. Door aI snel- met l--0 achter te komen
waren vÍj even vah sleg, tot dat Dolf een perfecte aaEvef opzette uet Boy en Dogan vaar
doox Dogan fraaÍ gelijk maakte. Nu moest het gebeuren maar niet vas minder va€.r. Met veel-
genopper op elkaor en op d.e leiding vergaten julLÍe te yoetbalLen, ja dan is het vragen omnoeilijkheden. Te La€,t besefte juLrie met nog een kr,a}tleï te gaan én de stanil a1 op l+-1
on te gaan voetbaLLen. Toen pas Iieten JulLle zien dat wÍj dat beter konden dan praten.
Gesehokt en verbaesd vlst Quick Steps Dj.ets Eeer in te brengen, met veel moole aanvall-enwisten Jullie terug te kornen naar 5-3, ook veel pech stond. d.e overvinning in de geg (veel
schoten op d.e paaL en de Lat) maar vees eerliik die vas nÍet ve"d.íend. gelÍeest, Een voet-bal lredstriJd duurt nu eenmaa] A x 25 min,



Doelpuntenmakers Dogan 2x, Romeo lx.
Dolf klasse tlat jij het keeperswerk op Je nan,

Teun

Toofan E1- LENS E5 : 3-3

Het zonnetje scheen dus was het Lekker voetballen. foofan had naar 6 nan d.us tieden Joha en
Omar Íret Toofan ree (Jongens beclankt, ook na,neDs Toofan). líiJ k$ramen uet 2-0 achter. Dit
Lieten !Íe niet op ons zitten en gingen pas echt spelen, wat al- gaur 2-1 betekende.
Door even niet op letten íerd bet 3-1 (Jongen§ als ale scoorb bliJf op fetten). Hij fleten
dit niet op ons zitten en bleven SAMEN voetballen (klasse) en no8 voor het eintle a,as de
stard dan ook 3-3 .
Jongens vanef zateralag is er een E?-taI l-et dus even op biJ tle opeteJ-lingen, A}1e Jongens
wens ik verder vee.L plezieï in E7. Tot zat erd.ag.

JuLl-ie leÍder Mel-is.

Quick Slef)s ET - LEIIS EÍ: 3:6

Jongens voor het eerst saJflen en dan winnell klesse, Dit vas een el-ftal wat door ]Ierschil-
l-ende E-elftaLleu vas sa.Bengesteld naar d.it kon je niet zien. Er verd goed. sanengespeelè
vaardoor het aI 3-0 voor IJENS was in de rust.
De t'weede helft verd het Terdeèigen vergeten vaardoor ale einalstand op 6-3 voor LENS kwa,m. '
Zaterd.ag goed oplettèn hoor. VeeL plezier in dit elftal 1,ooï dit seizoen.

Een waarnener.

Quiqk x9 - ],INS X6 : 2-5

Zaterdag moesten ue o.I vroeg tegen Quick, vaar ve het aL eerder erg noeilijk had.den gehÉtl.
lloen 'we bij. Quick aankwanen bleek tlat ve m&ar ze6 speLertJes hadtlen. Oeluklig lÍas.quick
zo sportief om ook I[et zes JongentJes te spelen.
Helaas voor Quick vas E6 niet van pl-an deze sportieve das.d te beLonen, Er n/erd goed. aange-
veLlen en zeer goed overgespeeld en aI snef brecht 0nfir d.e stand op 0-1. Met een schitte-
rdnd afstendsschot van Binkie kwanen ve op 0-2 en d.oor hard. te bLiJven verken en goed
keeperswerk van Dragan eind.Ígde de vedstrÍjd d.oor nog atrÍe doelpunten van Johan in een
2-, overwinning. Jongen6 een prima vedstrijal I

De voLgende ïedstriJden al-LenaaL op tijcl koBeh, en als er toesterrning is gegeven om recht:
streeks naar eeu uitwedstïiJd te gaEJ} dan uoet Je daar een halfuur voor aaDvarg ook
aanvezig zijn.
De l-eider.
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(geen vroorden maar daden)

Er is vroeger"eens een cLubl,ied genaakt
waarvan de titel luidde : rrceen woorden
màar daden. rr en di.t nuz.iekstuk srerd ÍrereLd
beroend. i Jl ..

Dat het redaktíonele stuk van deze Revue
korter is dan u gésrend bent heeft alles te
maken met, dit lied want deze week niet
veel woorden maaÉ vah u als echte,LENSFÀN
worden, net a1s van uhr redaktie, de
komende weken veel daden verwacht.

Ons vlaggenschip. speelt, rnet }laarten a1s
dirigent. al heel lang de" eèrste viool en
nu is het de beurt aan de supporters om
met muziek en daden dit team te steunen.

Voordat we zover zijn er is natuurlijk de
spandoekenwedsÈrijd zodat we en met daden
en muzj.ek (toeters, belLen en yeIIen) ons
eerste steunen op weg naar promotie.

zin in een vroegÈijdig (pro:notie) feestje ?
ook dan kunt u terecht bíj L,ENS en wel op
27 maart met een play-backshow en na
afloop kunnen de beent,jes van de vloer in
de disco.

Meer informatie over alLe activiteiten
kunt u lezen bij de rubriek van de
Evenenentenkommissie ( EI(o) .
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H. de Zeeuw, Don&teur, BiJksstraa.tvee B, f63f AC Nieuwersluis.

"0ebr. §PA W. en J,
ï

6
6

d.rr:svi.l zÍai.ne:A
30» T. Habib wordt XegentésseLaan 6r,228t Y3 ni.JsviJk.

Afvoeren sls lid:
:.,255 P.c. BiJ lsma.

Het gebeuren op en rond het veL4

Dat er de Lsatste tiJd veel moois op het velat te zien j,s, weet u vast veI. De resulta.ten
van rhet eergtet, naer ook van vele and.ere 'e-l-ftalten ziJn zeker het aanzien waard..
!!aaï dat,er rond. het veId. ook uooie zaken worden geregeLd, bevijzen d.e nieuwe rekla.mebor-
dentlieon}angSgep]-aatstziJnaanve1d-1'weIDogendegebr.SpaenzÍJn'lconcurrent|l
Bloxl dankbaar zj,jn voor hun investering in LINS. ,

HopeliJk vordt het aantal borden de komend.e tijd verder uit6ebreid., vant van tlit soort on-
der$teuning noet L,ENS het ook hebben ! Geinteresserd ? Neemrs kontekt op net onze sponsor--
contaktnan Jobn v.d.. Lubbe, EiJ vertelt u graag ueer hierover

te|.380.52.50

limmenredr 
: '

ondeàoud huÍzen
bodgislsÍswa* Yill

Van het Bestuur

- Peter Bos is volgenti seizoen ale 2e trainer van d.e Zondagsel-ekt ie ,
OIi óit moment traÍnt hiJ de A-Jeugd van I,ENS. Ook is Pëter Bos dLt seizoen zeer aktief
geweest Eet o,E het" geven vsn cursxssen Íoor lgidsls. Met hoofdtrainer Maarten Rog za}
vcor volgend sel-uoen een plan uitgerrerkt vorden voor de selekties om trainin8en en
vedstriJd coaching te optÍ&aliseren, NatuurlUk vordt U daet t.z,t. ultgebrèÍd o1rer ge-
iEformeerd,

-.Het Jeugdbestuur heeft het trainerspfèetje voor volgend selzoen rond.
Nieuve gezlchten zijn: Claudlo Bolnan, qie ale B-Jeugd. onder zlJn hoed.e za.l lrriJgen.
Claudio Boekt deel- uit van de Zohilagselelítie ed speelt nonenteel iD het tveède van !ENS.
Voxig Jtrar behealde hiJ ][oeiteloos zijn tr.sinersdiplomo. Een belengrÍJke aaftÍinst voor
onze B-Jeugtl dacnten viJ zo.
Yoor de A-Jeugd is overeènsteunihg bereikt net Eolf Romböuts. Een enthousiaste tr8.iner
net een Scede staat van dlenst. Het Bestuur za1 binnenkort het 'voor6te1 van het Jeugdbe-stuuï t,a,.v. de treinerseanstelltlgen fiatteren. Zie ook eJders in deze Revue,

- Het contrakt met Leo Riemen, Jolenlar{È verzorger vs,n de ZondogselÈktÍe ie niet ve}Lengd.
J,eo Rieqren heeft zorn t,ièntal Jeaï near volLe tevredenheid gefunkt Íoyleerd. *
Met het aantïekken van Edsin Coret af8 verzorger denkt het Bestuur echtet' nog beteie
f&ciliteiten op het gebied van iruedÍscheÍr begeLeid.ing te kunnen kliJgen,
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Nr)tuurlijk is het J amner, d,at . eeii..trouw LENS l-id a1s Leo Rienen'het veid noeí ruirnen,
In iiet belang van LENS,heeft het Besttur echter geneénd deze viJziging te moetói door-
vÍreren-. We hopen, dat-Leo ogk;.dè konende ' J aren_*ngg -ekligf betrokke.n--.bllJ f! blnnen het'

-, L3NS. g'eleuren' 1 ' -- ; : "È

- M,-'t rasse schred.en nad.eren ve nu d.e beoogd.e 100 leden van ae "fííb van honcler{r' .)r 
:;:

M;rx Heerschop, al-veer een ex-Utopist, konden ue noteïen als nr:rràer'9?. Een faritaàlisch
r,-.sultaat en zeer hoopgevend .roo-, d" IENS toekoust. '; t ; '

Er natuurlijk gaaD ïe door me! deze k1ub. WÍl-t U litl .tord.en ? Schiboro nÍet. en'steÈ..D-aar
Johir'v/d Luïibe, .ànze sponsor-kontaktman. Ook voor rekle.netorrien (en dat. moeten ei hèel-

, vr:e1 vorden) kunt U bij hen teiecht. Binnenkort starten tre een reklane ca.mpagne.
Dr)nk er aLvast over na, op velke maníer U denkt. U}Í klub te kunnen. heLpen.' Wiuqn He.Pog
meer bereiken, dan noei o-ok d"r" aktie zeker gaan slagen, il; : -.:i*.: ,.:r;. ;'

- Bij LENS'zíjn verkrijgbaar orginelè LENS petten. Met een blauv-wÍtte . pet' zal,.delrook om

b,-'t hoofd snel verdviJnen, Schaf v66r GDS - LENS zotn knettergekke lENSpet. aan. Hoe

mr)er petten lengs de 1ijn, hoe dieper de boys van Maarten Rog zu11en gaanl'Vobr 3 piek
ioopt U als echte LENSeT door het 1even. -'- , " r '.iJ".i

, 'a a, ,
- Vergeet U vooral niet te komen op d.e LENS Play-Ba.ck-Shorr Zeterd.ag ,.". -- '' i,*,

Mr:t 6root enthousiasne is er maand.en lan§ geverkt om dit evenement tot een groot succes
te maken, Beleef het zelf en kom Zaterd.agavond naar LErlS. .:. ;'1 .t ', i'
lV,r aftoop i" .. uun Disco tot in de kl-eiie uurtJes, He rekenen oi U.

- vriJdag 2 April a;s. gaat het Bestuui aan tafef met de geBeente oD te bekiiken \at de
mogelijkhealen zijn n.b.t. onze accoD"modatie. Binnenkort dus neer hierover.

( Íb

í
Ë

Het Bestuur.

Nog dríe !

,. Nog drie leden en tie t'Cl,ub van 100'r heeft de honderd Leden. gehaaLd- De
i,: .r'oorspellingen van oktober l-992 liepen uiteen vao 50 tot i60.-'leden ' NÍemand.

had dit ïesu.Ltaat vervacht en zeker niet binllen eeÈ'ha1f iaar.
Hiermee is toch befezen dat, zorn aktie binnen LE]ÏS kans. van sfagen heeft
èn zelfs een -grotère. kans- dàn biJ 'veIe 'antlere--c1ubs . *'' '- "' * ''' ' '

Die vierd.e kl-assers zÍjn rle, echt ontgroeid. De hele verenigÍng leeft near GDS - LENS toe.
Dan rnoet het gebeuren I Het is geiu-tkig dichtbij ons eigen veld' zodat .eventueel, ' - . . . .: . . '
GDS is nog niet veilig, zodat op lr april- o1i naximale tegenstantl moet r,rorden gerekend..
Binnenkort notlig ik all,e leden van de 'rclub van L00" uit voor een drankje en een toekonst-
plarltje. WaarschiJnlijk leest u daar in d.eze rubríek volgend.e week seer orier. Ik vacht
tenÍJloote nog op het honderdste lid, .'1."r

wiJ eerbiedigen uiteraard ieders opvattingen, r.'aardoor geen. scheid.ing dreigt tussen de\
leàen van de "CIub van 100rr en de óverige LENS-leden I Iéaeiqenl'Èetpt op elgen.vitrzé l-.:
Als stakts.onze aktonnodatie aangepédt is aan ons nivo kuanèn wà atlenaaL,-ievreden iijn.
De i'iJ . zitbanken-ïóïilàïiËTl"uaiuiur" is aI biJna voLtooid.l Zejzíin op de :;ui ste' hoogte ge
maalit, zodat u niet 1anger tegen die stà.ng aen zlt te kiJken.
Hu}1e aan de hard.e verkers I 

-- '-- 
--"-:----' i r" 'r ),!' '

Ik :rÍt naast te telefoon oltr die drie ]eden te noteren,

LENS I kon op zeventig procent ven de kracht met 3-0 van RKDEO vÍnnen.

' i, L

Uw sponsor-kont&ktman
Jolrn vd. Í,ubbe, tel: 32335?5

LENS...

!., í



CvonomonLan ommissiaH
d.DKon taktpersoon: Marianne v. onck ,te l. 397.65.32

Ptffiyffiffi0 @

ITTIRDIO 27 IITTRT
urq10,00E

'PLaybqckshot{

Zeterd.ag is het zover ! Orn 20.00 uur beglnt d.e show van het sei-
zoeE. Na een J-ange voorberéidiirg is het de EKo geLukt een gevari-
eeral progrsmma op te zetten, dat meaT Ii efst 2,5 uur duurt !
d.e deeLneners woralen onx 1p,00 uur ver.wacht. We hebben onze huis
d.isco 'High-Levelr bereid gevond.en hun t iJd en energie in deze
avond te steken. Al- net al- beloofd het wat noois te {orden, }rautfantastisch zoals elles verliep op de generale repetitÍe.
Ied.ereen vas aanvezig en het li ep a1s een trein. 1 of 2 groepen
konclen door onstandighed.en niet repeteren, maar d.at rnocht tte pretniet dru-kken, Het beLooft een he1e gezellige avona te vorden, net

.. EUÍ na afloop een heLe gezellige dis

r.t,Y.

dleootheek

'Hl0

oeít co tot.,...? uur,
ïedereen is wel-kon op LENS deze avond vanaf 19.30 uur.
De'playb&ckshow begint om 20.00 uur. Mensen kom in grote getale-

GtÍ@
kintieren, kLeinkinder en , opars, onets, oud.ers en aI]e IEI{SIealen,
ENZ want dit spektakel Boet aangenroedigd vorden. llÍJ beloven Udàt hèt echt heel- Leuk gaat vord.en,Al]e PLAYBACIGRS veten dat ze hun kleding uiterl_ijk op vriJdag 26 naart ingeleverd. moetenhebben. fnl-everen kan op LENS uÍtsluitend bij Mariorne vd., Donck:

ï.Ioensclag 2)+ maart van IU,30 tot 16.30 uur,
Vrijdag 26 maart van 16.00 tot 18.20 uur.
BiJ voorbat d.ankt voor d.e medewerking eu tot zaterdag. veer sukses ar-rehaaI.

i

on: Fd (oret. tel. 367 .10.96

tíie _is er nog Ín iret bezit van een vrieskist, uÍteraard in goed.e 6taat?
ons trBar gebeuren, zjt hÍer erg o& verregun í.r.a, uitbreidÍng van het e6sortiment,'enrrie veet heeft u er nog één 6taah d,Íe niet rneer gebruikt vord.i.
A-lvast bijzonder bedankt voor Uv rBedeverkÍhg !

s (EIf, Sanioran Homm tssta
Uitslasen van het afg. ]oDen reek( end
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LENS 2
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11.00 uur LENS 6 !l fi - Quick Stept 5
13. 00 uur LEI,IS 7 - Tedo 7
13.00 uur LEN§ B - S0A 5

* tl {S 6: na efloop v.tl. vedstriJd uitgenodi
Aanspreekpunt SE(0 28 naart: Jan Ham

': Dinsdag 30 Eaart
20.00 uur De Jagers l- - IENS 3

3?28/622
fiag/6\9
3330/681

cd bil l,lichel v. l{assem.

:'.

n,n
n.n
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3
2
3
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ZoA u if
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OPSI LIINGEIV: a1s vorige lreek.

Afschrijven:

7027 ,32 " H.Y.l.J. van Vèèn
B. IIi}tto96/62t

vr,
3o9\1568
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3257/6\9
3257 l6Ba

J. Vargas Gercia

teL 36736't3
tel: 3231830, b.g.g. S. ale Nennie, tel: 3667298
tet:3\6ro88
ter: ór89r-rT9l+:
tel: 360]5)+L, b,g.g. ,r. Pronk, teI: 3522a06
tel: 398879?, b,g.g. N. Eafdi, tel: 3lt?BT\6.

elft, te1: 015-11+0120/ 01r-]315T2
, Delft ( zuid) tel: 015-618263,

1

n. D.
n. n,
u. n,

2
3

LXTTi
tENS
tu{ti
I,ENÍi
TENS
T,XNEi

3 : Jan ïeins
lr : I. Sekerís
) : Wil Heijnen
6 : Gera.rd DuiyesteiJn
Í : Àene ]leus
8: L. Sarkia

=Bij ptobf eBen : Konts,kt persoon Ben Osse, tel: 3298353, .rriJdagavond 19.00 tot 2O.OO uur.

LIGGING TERHEINfl{:
DHL - Brasserskad.e
tr\rlJ. Speed - Kerkpolderve

,n
s3

H,H, Leiders c.q. Aenvoerders:
S.V.P. Doelpuntenne.kers op achterks.nt wedstriJ dfornulier ve]Í0eLden l!!t!lt
LENS 5 - Qlintus en het ApIès voetba]. . . t

flet viJfd.e e]-fbaL kon haar ka,mpioenaespiraties helaas niet waaruaken. In d.e al,lesbe§]issen-
de vedstriJd tegen. Quintus speefde het ean van Harry Dietz c.s. Juist een van haar zva.kste
vedstriiden. Jalmer, maar het Ís niet andels. Vo1genè seizoen zaI dit eLftal van tleze
aEbit,ieuze ex-ved.etten van IENS besl,ist veer ven zich aloen spreken.
Deàe jaargang Zal- de geschiedetris in gaan van het veelzeggenàe. "bi3na" . . . . I Al- in de eer6te
helÍ't bleek LEIS rooeite te hebben rnet de streffe rtekklng varr de Quintus veralealigera en ale
sDel1e uitvs,Lfen via enkele uiterst beheDdige spitsen. Martin neuver Eoest enkele malen
hand.elend. optretlen, naal vas een krÍartier voor rust volstrekt, kansLoos op de inzet van de
uittlinkende rechterspits van de Kvintsheulers.
Een a,chterstaud biJ de pa.uze verontrust geen enkele speler van IEI'IS 5, vant det gebeuit
ïef meer waarnè a1e Eachine tle 2e helft wa:ni loopt. Nou varm liep d.e zeek vel, naer nooit
werd in d.e tweede akte de broodnodige vorro bereikt. Er verd zonder enig overleg een belege-
ring op touw gezet. Haral geverkt, clat wèl, uaar steeds ïeeÍ dat voorspelbare pdtroon.
Topscorer van LENS, Frans DÍs§el-dorp verd nÍet in s.teIling gebracht en d.e overige voorÍ{Ba.r.-
tsen varen niet biJ rDachte echt,e uitgespeelde kansen te forceren.
Ook nÍet door Freè l(niJff , die tle noe gestreclen PauI Schulten kwa.n reryangen. Het bleef.biJ
enkele a.fsts,ndpegeLB ve"n vooral lled KniJff en enheLe slecht benutte alode spelmonenten.
Quintus daarin tegen wàs net enkeLe counters zeel dicht biJ het vergroten van ale voorsprong
Sl-ordigheidjes en keepereverk van Martin Beuver voorkwa.m erger. i
Zo bl-eef d.e uedstriJd boeien en de vele supporters verveeLden zich niuner. LENS bleef Ín
d.eze crucia.le vedstriJd echter met lege benden. IIet surplus eair routlne verd. niet benut.
BeÍde fLanten verèen niet gebruikt, yaaraloor 'in 'het overv.olle strafscbopgebieat naurrel-ijks
ka.nsen kwe.men. Nognaa.ls, heeL J aEEer en eigenliJk niet nodig.



Een verd.Íende nederl-aag tegen een fe] op de baI spelende én jeugdige tegenstander is overi-
''gens geen schand.e, Ilet gebruikel-iJke aprés voetbal- van LENS 5 bleef kaarsrecht oveïeind.,

Dat vas wel- goed, verzorgd. afgeLopeD Zondag.
LENS ook veel beter voor rtveteranenrt , . . . !

tr'rans vgn DiJk.

Lcrngs cle sport@n \,/crn de Zt\A lcrcjcter

Uitslagen van iret afgel,open veek(entt)
KSD 1.

I,ENS 2
- IENS ].
- Lyra 6

10-3
l+-1

Zaterd.ag 27 maart H.NR/poule scheialsrechter veld

ffi I-II
i' ffi-Hàrr $-fi

1l+,30 uur LENS 1
12. b, uur Devjo !

- Zoeterueer 1

- LENS 2
J. Bor
J. vtl. Mark

1008/00ll
to52/ot2

Zaluerdaq 3 apriL
12.00 uur Bas 2

LÏGGÏNG TENBEINEN

- I,ENS 2 lO5glOtZ J. C. vd.. Velden

DevJo - 0osteinde 293, Voorburg, tel,: 3810896

OPSTELL,INGEN: vord.en door d.e trainer vastgesteld.

EventueeL afreLd.en bij John Boerema, tel: 397'(273.

.LENS - DSVP aloor HdR-side,

0p een varme zaterda,gochtend en een frisse en opgeuekte Hans, ging LENS zeer Boed. van starl
vant na een goede pass van Arthur kopte Bob L,ENS naa,r een 1-0 voorsprong. Een s.antal minu-
ten l-ater wertl het zelts ?-O door een goed. spel-ende tIilbert. Na grote vervachtigen van de
HdF-side d.at Hans de sterren van de hemef zou spelen vie] een beetje tegen.
VoLgen§ llans kwan dit omdat hiJ gestoken zou ziJn door een mug ! We gingen de rust in rnet
een 2-2 stand. fíidens de rust veral Hd.R-side onrustig, AtlE Hdf-supporters stonden te tr&p.
pelen en er sneuvelden zelfs eukele grassprieten. Na diverse charges uitgevoerd. door de
ME, wae het een stuk rustÍger op d.e side.
Na. de rust kwam IENS het velè op zonder MarceL Keus d.j.e een goede 1e helft speeLde, (hÍJ
r,I&E ziek gewolden tiJdens de rust!) DSVP tegon sterk en aanvallend vaardoor de stand. al
snel 2-ll verd. Maar IENS kvaÍr sterk terug met veel mooie, maar jamel genoeg geniste kan-
sen vaar Richard Blokpoef vaak biJ betrokken nas. Na een counter van DS1rP werd het 2-).
Even later punterde Wim Klunnen nog d.e 3-5 op het scorebord en d.it vas tevens de eind.stand,
De HdR-side verlÍet rustÍg maar teleulgesteld. het velal. Volgende veek verlÍaehten ve beter I

Hdï-SÍde.
N.B. Bick Spaans rÍskeert een schorsin8 voor het vroegtijdig verlateE van de Hd3-side.

We zijn reeds in vergad.erÍng over dit.delÍct.

xx door een komunnicatie stornis d.lt verslag Eet de welgemeend.e veront s ehuldigingen aan
de Hdn-side.

de redaktie.

u



v.c,s. l-
Attent Zrï5 3

- LENS 1
- LEt{s 2

10-0 t!t
t+-6

ZRRL
VC€TBRL Ma

22,00 ur:r De Flafiin8o rs2-LENS2
21,25 uur LEI'IS 1

Kl-asse zaal
B].8 De SC Lp

- Garrund 1 3A Zuidheghe

scheitlsrechter
A. Broekhuizen
W.t. Derksen

-0 J

Klesse z&al scheidsrechterMaan,las 05-01+-03
IENS 2 R].B Loosduinen C.P.M. Sarendse20.3C uur oDB 3

Lisgring sportballen
De SchilP Schaapweg 2 l+, niJsv'iJIr
Zuio-raghe Melis Stokelaan 1201
L,oostluinen Gr. van PrinsterenLaan T6'

Aanvr>erders: S.V.É 'I uit§lagen tloorgeven a.8Jr. Ben Osse. teL: 3298353.

I[J, G.r
VRN H€T J€UGDÉBONT:
Poul v.d. Stsen, Chopinsrroct i 03
Bii goen gehoor: Hrnold v".c. Donc

Algomzan konÈoktPorsoon:
. 9551 SV Dan Hoog, È@1. 597'01'54
k. tol. 397.ó5.32

Afbeilen voor oDaler§taande vedstriiden alleen biJ PsuI v'd' Steen (39'ÍOL'

ào "r"f nogeliik tioch uiterliJk de dag voor tte vedstxiJd voor 19'00 uur'
gehor>r belien ;aar Arnold vd. Donck (.3976,32) ' In uiterste nood nog oP de

iell.r:n naar ï,ENS (3661314) biJ iensnd. van de J eugdkomrissie '

Wed.s']riJ dprograEna A-B-C-D-E en F J euetl,

ELftítf datum aonven t enstanaler uÍt thuis terrein/veld sam. k 'Lens
11, 30
13.l+5
10.30 ( aut o )

\)
BiJ geen
dag zel-f

.30

.30(flets)

.4>
,15 ( auto )
.00( fiets )

9. 00

t l-.00
17,30
r-1. 15

t2 .00 ( auto )

i

A1
A2
3l-

27 nt:t
2T urt
2T mrt
30 nrt
2T nrt
27 nrt
30 nrt
27 nrt
29 nrt
2? nrt
29 nrt
27 nrt
30 nrt
2T nrt
29 mrt
27 nrt
e9 trrt
2? Ert
27 rrt
27 nrt
2'l ttrl
29 nrt
27 nrt
29 nrt
2? mrt
29 flÍt
2T trlIt
29 sït
27 rt
29 rDrt

12.30
l-l+ .30
12 .00
LB. 30
l_\.30
ro ,l+5
18 .30
13.00

9.30

12 .00
18.30
12 .00

13 .00

Be Eeir A1 thuis VL

llestLandia A\ thuis v3
IiBS 81 uit laaf en Bergselaan
Leaklcvartier BL thuis VI
Triomph 81 uit ZuiderPark
\nJC Cl- . thuis Vl
ADO C2 uit Zuiderpark
GONA C1 Uit Beresteinlaan
zie kopy onderlingd C/D- wedstriJè
Duindorp SV C2 thuis v3
zie kopy onderlingé C/D-vedstriJ tI

Sparta D1 (vr) thuis v3
ïW Dl(Deen-cup) thuis \2
VIOS Dl- uit Melis Stokels,an
zie kopy ond.erLinge C/D-vetlstriJ tl
EBS D3 uit Daal en Bergselaan
.zie kopy ontlerlÍnge C/D-vedstriJd
IUNO D2 thuis Vl-

DWO EI thuis Y2

Vreèenburch X2 thuis Yz

OSC E1 uit Ylaruenlurg
Exlra training oP LENS

BTC E2 uit HoutïiJk
Extra traini,ng oP LENS

Quick X9 uÍt Sav. LohraELaen
Extra training oP IENS
Toofan E1 ' uit ockenburgh
Xxtra trs,ining oP LENS

GDS E2 uit Erasmusweg
Extra training oP LINS

1ï

9
1'l
a2

B2

c2

C3

Dl-

D2

D3

D\
El_

E2
E3

E)+

E5

E6

E7

9.30
9 .30
9'30

11.00
1T .00
10 .00
1T .00
10.00
17 .00
10 .00
1ï .00
't?.t5
1ï .00

9.00
9 .00
9 .00

10,00(auto )
r.6, )+,

9 ' 00 ( aut o )
a6.\5
9.oo(auto)

16. )+5

9. 00 ( auto )
16.l+5
11, L5 ( euto )
16.1+5



F1
F2
r'3
Fl+

T5
T6

'30
.00
.30
.00

27 nrt
21 frÍ+,,
2'l mÍt-
2'Í nrt
2'l nfi,
2? nlt,

11
10
l_1

9

t3
30
30

Concord.ia E1
CronvlÍet E1
VCS F3
LaakkrÍertier F3
HW T'5

HTSV FI

,I

RealeriJkeïstreat
v2

J. v. Beerstraat
y2
v2

t_l.00
-9.Q0(auto)
t1,00

B. r5( auto )
13 .00
13 .00

thuis
uÍt
thuis
uit
thuls
thuis

BIJZONDERHEDEN:

- a,anwezig jeugdkomnissie: A. vd.. Donck en P. vd. Steen
- lees onderstaande kopy goed door.
- opste.Llingen a1s bekend:net uitzondering van:

o LENS A2 met S. Merencla Lei.der: ??
o LENS B2 met E, I'aneyte
o LENS CI zonder K. Elakbi en W, laamen, net D. I€JBchar€n
o LENS C2 zonder S. Gopie, 1,. Peek en D. Aancharan, met K. El,a.kbi, J, Pavirodikrono en

D. TÍeze (ook C3)
o IENS C3 zonder J. Pewirodikromo en K. Ramdjanansingh, net S. Gopie en D. Tieze (ook C2)
o LENS E7: I'1. de Brabander, 0, Duman, A. DriJvesteijn, R, Korst, n. de Roode, T, Stuiven-

berg, G. l,lesterhout. lSider: T. Stuivenberg.
o L.,ENS E3 met D. Arslan
o LENS I'5 zond.er R. Guth en L. Stastra
o LENS I'6 zondeï D. Arslan met tr'. Saygi.

0nderlinge C/D-vedst,ri.j cI

0p rnaand.ag 29 neert verwachten viJ voor de onderling C/D-vedstriJd om 17.30 uur op LENS:

J. Buis, M. Gokkaya, tr'. Ka.nrpfraat, R. Klopstra, J. Pawirod.ikromo, J. Pronk, -
B. Vreesvijk.
S. Essiad., S. Gopie, A. Hagedoorn, H. Kaffa, F. e1 Masoudi, C. Sprockel, D. Tieze.
K. Connor, tr'. Gasmi, Y, Ozsoy, D. de Roo, P. Stastra.
S. Alting, K. Bouali, F. Cijntje, P. Dahoe, J. eI Haddioui, E. Saygi.
.I. v, Loon

]Ian

van
van
van
van

D3:
Dh:

Neem alLenaal je eigen L,ENSkleding mee. De wedstriJtt begint om 18.00 uur.

Trainina D2 , D3 en Dl+

Op maandag 2p maart Ís er i,v.m. bovenstaerde vetlstriJd geen training rroor de overige spe-
lers van D2, D3 en Dlr. Kom veJ. aflemaal op de clonderd.egavond van a[.OO t/n 18.00 uur.

Afsekeurd op niet ??

3ij tuij felachtige weersomstandighed.en ge]'clen voor de Jeugdspeler§ de ond.erstasJld.e rege].s:

1) Moet je voor 9.00 uur verze.nelen dan mag Je altÍJd naar IENS beuen (3661311r) of het
voetballen doorgaat of niet.

2) Moet Je pas na 9.00 uur verzamelen dan is de TV ju1]ie hulpniddel. BeI d.u6 niet naar
LENS maar stem €.f op Lokatext bIz, 602. Daar kunnen een aantal boodscheppen stean t.v.:

a) de afdelÍng DenHaag is afgekeurd.. De vedstrijden van A2 t/n I'6 ziJn dan afgekeurd.
Het schaduvprogranma treed. nu in werking (zie kopy hieronder).

b) de afdefing Den Haag heeft d.e volgend.e wedstriJden efgekeurd net, d.earna een opsollnling
van verenigingen. DÍt betekent dat er incidenteel vedstriJrlen ziJn afgekeurd. Voor de
vedstrijd van LENS C3 - DuÍndorp C2 kijk Je dan biJ IENS C3. Steet IENS C3 erop dan is
aleze vedstrijd afgekeurd. VooÏ d.e vedstrijd HBS BL - IU\IS Bl- kijk je dan biJ HBS 81.
Staat HBS 81 erop dan is ook deze ued.strijd. aÍgekeurd, De thuÍsspelende vereniging
woröt inmers vermeLd,. Bij incidentele afgkeuring mogen de spelers van D1 t/n F6 naar
LENS bell-en (366131h) vant ziJ vord.en dan niet vermeld. BiJ incidentele afkeuring veI
naar LENS komen op de normale verzaJ[e.]-t i j d. De l-eiders gaan dan er8ens met Jullie trai-
nen, Neem altiJd naast Je nornal-e LEllstetrue ook voetbalschoenen, sportschoenen, een
trainingspak en douchespullen mee.



BiJ -a1gehetre afkèuring van het konpetitieprogralme nerken ve ond.erstaende aLternatief
pro8r8.En8. ef:

Sa.EenkoBst LENS
1L.30 IENS 41 trainen
13,:10 LENS 42 trainen
1\ . ':iO TonegiAo Bl- - LXNS BL
13.30 IINS 82 trainen

9. [5 LINS C1 trainen
L2.00 LENS C2 en C3 trainen

Tonegido DI - LÈNs DL
Tonegiöo D2 - L,ENS D2'
LENS D3 en Dh traineu .

LENS EL t/n E6 trainen
LENS E7 en F1 trainen
LENS trz, trainen
LENS E3 trainen
LENS EU traineD
LENS F, en F6 trainen

lf.:ouur-.
13.30 uur
13,00 uur(auto )

t_0 .00
12 ;00
12 .00
f.io

11, C0

9. C0
11,. c0

9 tco
13 .00

1"3.
o

!2,,
o

10.
72.
9.

30
l+5

00
L:
\5
00
30
00
00
00
00
00

uur
uur
uur

11
9

1l_

9
'ta

uur ( auto )
uur (auto )
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

De Eeeste spel-ers hoeyen eigenlijk nog geen eens naar IENS te bellen of D&ar l,okétext te
kiJken. De tiJden van het schaduïprogretrEra komen ygg§! olereen net de verza.&eLtiJ d.en van
het wedstriJdprogr nme. Neem ïel een eigen shirt mee voor a.Is er getralnd. vordt. Trainen
kunnen ve doen ergens op een graEveld. 0p het, strand.. fn d.e zaal oÍ op de verhard.e yeLdJes
van KvÍek Sport. De leiders /trainers beslissen tlit. Neen altiJd sportkledlng, trainingspak,
voetbalschoenen , sportschoenen en natuurliJk douchespullen (verpllcht) mee. BiJ redelijk,
veer 8aarl de E-klaesers cleze keer op verzoek naBr het strand.. Vervoer is dan echt nood-
2ake1iJk.

Extra trainÍn A-B-C-

0p vrlJctag 26 maafi, is er weer een extra trainÍng voor:

- LENS BI eanvBng 1?,00 uur
- LENS A2 en 82 aarlvang 18.00 uur.
Venaf 16.00 uur mag Je biJ tlÍijfelachtig veer na&r LENS bllen (36613th) of de extre tlaí-
ningen doorgean. De Bnino bij d.e C-klassers afgelopen vriJdag wes redelijk. 0p vriJdag 26
naèrt doen ',Íe het d.aarom veer v&n 18.00 t/tn 19.00 uur.

I,ooDtrei nlnE

Ïnverba.nd. met de vetlstriJden voor d.e Deen- en CeeBcup vordt de looptraining. net ingang van
heden stopgezet, Volgend seizoen lÍiIl,en ve er zeker tnee verd.er gaaD. lIe overLeggen binnen-
kort net WiLlen v. Ettin8er.

Trainers nieuve seizoen

Het.is ons gel-ukklg snel gelulrt om nieÉve trainers te vinden voor onze A- en 3-Jeugdselek-
tie voor het nieuve seÍzoen. De A-selektie 'wordt dan getraintl door RoIf Ronbouts.
HiJ is nomenteel JeugdtTalner bÍj SV'35 Al-. Roff speelde zelf in de hoogste Jeugdel-ftauen
van VlrC on vervolgens over te steppen naar SVPTT 1 (derde klas ICÍYB).
Na één Jaar ADO/Den llaag 2 via JAC 1 veer naar SVPTT 1. Daar trainde hiJ ook tle tweede
BeaiorenEelektiè. Daanra Etapte hiJ over naar SV'35 a1s 'trainer vari tliverse JeugdseLekties.
Rol-f is 32 Jaar oud en heeft naa.st ziJn ClOs-opl-eÍding ook oefenmeester 3. A1s beroep is
hiJ aktlviteiten begel-eider in SchevenÍngen.
De B=sel,ektie wordt volgenè Jaar. getralnd door C.Laudio Bohau. De meeste LENsspelers kennen

iS-helce.na, p-:e-.zrh^verre lngoot en een
iteÍten volgend. seizoen als speter nog
det Claudio in het bez:i.t ic ?p,n cefen-

'c]&ud.io al a,Ls speler van onze zondagseLekt
zeer' goèdE 6I qr. -ir--'qe.!-+v---r9sreÍF,reI-lÍq"dé ze
Iaat zign..tË nog niet bekend. Hat wel, beken
IlJ'.r..!..;tÍ'3 el} net aLs Rol-f heeft hlj er veeL
fe k)ur:nde velien 6cs.E !'i.1 r.- i: +--,^! .e--.r'L.-] -
-,;è.ri !.. .l_r,. r -

ie. III_.1
Special

disis
., "1n, 

io.

Sch&dunprograJrma

n



Op zondag l+ april vordt LENS 1 biJna ieker kempioen van d.e derd.e klasse. Promotie uaer d.e
tweede klasse; vie wil- daar nu niet bij ziJn. Ieder goed LENSl,id. natuurliJk, De ffedstriJal
lrord.t gespeeld op het veld van GDS aan d.e Erasmusveg. lekker dichtbiJ dus, Het moet daaï

'echt helemaal blauw/vít zien. ALle Jeugal geschminkt en in LENSshirtj aanvezig, (verzaneten
op IENS). De jeugdspeLer met het moolste spBnd.oek mag biJ tle Laatste thulsuedstriJd speler
van de week ziJn en kri j g:t de lÍed.striJdbal net alle hand.tekeningen van de spelers en be-
gel-eiders van IJmS 3- erop. Aan d.e s.La,g d.us en Deer nieuws volgende veek.

Teamfoto I s

Afgelopen za.terdag zijn er foÍots gems.Ekt van El+, 87, F2, F5 en F6, Deze fotois zijn a,s.\ zaterdag te bestellen biJ d.e leiders, Wel noet Je direkt § 1,- betalen bij de bestelling,

, Eeisje Dl-

LENS 1 k8epioen ? !? !

Met Pasen gaa,t Dl- op stap naar Keulen, Heeft iedere speler/begeleÍaler al een geld.ig pas-
poort of toeristenkaar.t ??? Zo niet, dan sneL naar het stadhuis om het te regelen. Daar-
naast vregen wii de oualers om nu het laatste d.eel- van beièe reisjes te betalen. In totEal
noet er 5 200,- overgemae.kt Horden op giro 201392 tnv. P. vd. Steen, reisjes voetbal te
Den Haag. NstuuruJk kan er ook kontant betaaltt worden op IiENS.

UÏTST"AGEI,I JEUGD:
LENS A1
Vel-o A3
SEV 81
IENS 82
gravenzande Cl
REI{O C1
IENS C3

I,,ENS DI
Cromvliet DI
LENS D3
IENS D)+

ADO EI

- Alphense Boys A1
- IENS A2
- I.,ENS 81
- DSo 35
- LENS C1

- LXNS C2

- HBS C3

- Vitesse Delft Dl
- LENS D2

- XAVA D]
- HBS D5

- LENS Xl

ANO E2
Postduiven El
Velo E5
Texas )HB E2
RAS E2
].,ENS E7
Ï,ENS I'1
LENS I'2
TXNS I'3
TENS T\
],XNS I''
I,XNS I'6

IENS E2
IENS E3
LENS El+

TENS E5
I,ENS E6
I,ENS Eh
DhIO F1
quick Steps !'2
Hvv F3
oD3 13
Nootdorp. F2
Die Haghe

0-1
é-5
6-l+
3-0
1-1
2-2
r-b
3-1
q-1

l_-0
1-8
1-0

5-1
?_q

7-'
1-3
7-O
0-B
2-r
5-2
5-0

1 C-n

0-2

r

Afgelopen zaterdag verd. er veer een reeord. gebroken. DooI de eerste vedstrijd van LENS E?
kwannen er maar liefst 2l+ Jeugdteams van LENS in aktle op één zaterdag. D&t vas echt heel1 lang geled.en. 0p naar het 25st,e LENSjeugdteam.

LENS AI - Alphense BoY/.,AI: 0-1
. Tegen het reeds gepromoveeïde ook nog om het kampioenschap strlJdende A.B. werd vandaag

opnieuw een onverd.iende nederlaeg gel"eden, O-1. Tegenover een kna! voetballend teae, dat
naar mijn idee, de titel- in d.eze poule za1 pakken, verd weer een fLinke dosis nerkLuEt'
en on te zÍen een leuke pot voetbal neergezet.
Eet verschÍl tussen d.e nr. een, twee, d.rie en d.e plaats die rij nu bezetten, zit, en dat
hebben Jullie lraarsehijnliJk zelf in het veld ook ve1 kunnen e?vèren, toch in de kl-eine
dingen. Be]letJe vasthouden, bBU-etje van de yoet springen, balletje kaatsen, belletJe Ílet
vel- in het doe1, balletje net door een keeper gepakt enp. uaer toch ook vel- een behoor-
lijke ba1 pech, nietvaar ?

Ook deze HedstriJd a,aren ve zeker dus veer niet kansLoos, vant al-s we net onze Haagsche
bluf de fa"atàte 20 nrin. tot scoren hadden gekomen Has dat ook zeker verdiend en ook eens' terecht geweest, voor de zesde of zevende keer.

Hans Borst.
inv-alleialer .Harrie" (teaentrt ), .naa,r VeLo.,. Een teuke' ig".gp9n-
slotfese verd. geïonnen. Gs. zo door,
met 6-l+ van 'SEÍ te verliezen. De komènde drie wed.striJdàn
gehaald voralen vi]Ien Jullie degradatj.e ontlopen. Nog
Je best.

LENS A2: na d.e besBreking..met .de
de uedstrijd die döök LENS in de
LENS B1: deed. slechte zaken d.oor
lroeten er'beslist nog wat punten
even er flink tegenaan boys. Doe



SEV - IENS 81. Ulislae:6-h
Nee geen beste ïedstrÍjdi hier hadden Jullie toch zeker nininaal 1 punt noetèn pekken I I

Mas,r Ja, vat gebeurt er a1s Je niet gemotiveerd in het ve1d. staat en a1s er d.an iets niet
goeal lukt flink gaat OO-HAAen op elkaar ? Dan heb Je alle ingrecllenten biJ elkaar on als
supporter een klap slechte veclsiriJd te zlen. Oke, het waren 2 zuiíere buitenspeld.oelpunten
van de tegenstander, maar'tle man Ín het zvarte pek net de fluit ls nu eenmaaL de baas alaar
doe Je niks aan. ( gewoon een kvestle van accepte::en)
Dit va6 geen voetbal tegen SEV maar tegen. jezel,f en de opdracht was zo eenvoudig n.1. spe- "

len eu scoren. In de tveede bel-ft lu.kte het laatste uitstekend.en alan opeens een onbegriJ-.
peliJke terugval die Je met z'n ellen (op karakter ) moet proberen te overyinnen en d€,t
gebr:urde/1ukte heLaar niet..
Jamuer en het lijkt Be verstandig a1s Jullie als tea.a nu eeBs een flinke eind.spuÍt er'uit
persen ond.er het motto, Niet ZEURXN - GEVI00N DOEN !l!

. Cees .

!EN§_Ëa, na een korte bespreking verd een runoerig veekJe afgelopen. De eerEte helft vas
nog roume1ig maar in de tveede hel-ft ging het beter. Probeer lrel nindeï te reageren op be-
slissingen van de scheidsrechter..
!!$,_-Q]: ging pas voetball-en ns. de l--0 achterstand, Dat v8,s te laat on nog winnentl ef te
sfuj,ten. Bovendien wérden er nogal vat kansjes genist.
LENti C2: miste echt heet veel kansen. Een nonsteroverwinnlng vas beslist nogeliJk geveest.
Nu mochten jul-l-Íe nog bLij zijn flet d.e Late geLijknaker,
LENS C3: Iusteloos ]-iepen julfie over het veld. llas d.e aanvangstiJd te Leat?? Zaterdag .maaï
veer een vroegertJe, Succes. ,.

LEN§_DI: een hel-e knappe eerste hel-ft. De tveede helft lleten JuLlie Je een beetJe afbluf-

fifutËï fïïu;iini1o"::"ï::ïï iilit;, een soe.,,resulstaati,. Hereas een zieke en een 
*ble.qsure en Elet l-0 man verder, Dat vas net te zïaar. Ja,EEer hoor. _i.

,:IXNti D3 - RAVA. Uit§las: J.-0

Jon6eluÍ gefeLÍciteerd lnet d.eze Laatste eonpetitieoverwinning ven tlit seizoen. J*

He1aas heb ik zeLf de wedstrijd niet gezlen ras,r biJ terugkomst op IENS hoorde ik s,I spon-
tane overvinnÍngskreten, Later lahgs de liJn verd EiJ rnedegedeeld. (Ja, uriJn trspionnen'r

ziJn a.ltiJd aanvezÍg) dat het een prima ïedstrtjd ves en het enÍge doelpunt een juïeeLtje,
Zo zie Je det Je beter eeD voorzet ken geven den het zelf te villen doen ! ook de achter-
hoed.e hieLd d.e boeL stevig op slot en met (ook dit hoorde lk) voortreffeliJk keeperswerk
kreeg de tegenstarder geen kans om te scoreE.
Jon6elui prima gedeen en èLs de nieuve ?angeh- en stand.enliJ st op het prikbord. hangt dan
ueet ik zeker d&t Ju1t-ie heel hoog geelndigè ziJn in Jullie poufe. I,le spelen alleen nog
vriend schappeliJk en natuurllJk d.e toernoolen ll A.s. zeterdagn tegen flBS eD net èat elftèI
hebben ve nog een sportief appeltJe te schillen I !

Cees,

ln§§_II, nochten Jultie op het eerste veld spelen en d.an laten JuUÍe Je cbt gek spelen.
Dom hoor. Zateralag ueer op vefd. Doe nu echt Je best.
IENS El: zag lreer eens hoe Jeugdvoetbel niet gespeelcl en begel-eial moet vorden. Snel verge-
ten deze vedstrijd. I,lalge].iJk !I
L.,ENS E2: moest zin meedere erkennen in Ano n2. Dat kan gebeuren .

Postduiven E1 - LENS E3: 3-5

lle noeten ger,roon deze Jongens tr.ree keer in d.e $eek laten spelen, een keer op het Bxote veLd..
om de uennen aan de speeJ-stiJl van d.e D-klassers, waard.oor ze nog Eeer conditie op doen en
een keer voor de competitie. We hebben vand.aag een gewel-dige pot yoetbal gezien, met een
prima inzet van ied.ereen.
iukte het vorige veek tegen R.K.A.V.V. niet, otrrdèt aleze Jongens een naatJe te groot vareD,
deze veek verd door goed. oyerspel, lekker stevi8 verd.ed.igen en veeL rroor el.kaar overhebben
uiteindelijk 5-3 voor ons (eigenliJk 5-2, dat gaf de scheidsrechter echteraf toe, vaar
Eaken ve ons dru.h on?). De doel-puntenma.kers Haren noddy (3x), Niels en Vincent.
De klasse-spel-er HEEL E3.

H&ns .



IENS E)+: het tea.n van de tÍeek volgens ons. Xerst tegen Ef-gespeeld. en èst vas heel spor-
tief van juLlie srders hetlden ziJ niet kunnen spelen, Daarna naar Yelo en flink uitgehaald
Eet 1-5. Kl-esse boys.

Velo E5 - I,ENS E\: 1-5

Profvoetball-ers kLa.gen el gBuv als ziJ trree ïeclstriJtten in één week moeten spelen, Jullie
speeld.en tvee wedstrijd.en op één ochtend en met succes. Met de goed gespeel,de ríedstriJd
tegen El nog in d.e benen moesten viJ naar Velo. Binnen een haLf uur stonden wij s.lveer op
d.e grasmat, en speelden vij een goede partiJ voetba] met veel- overspelen en inzet visten
wij Vel-o te kl-oppen met 1-5. Doelpuntennakers loy 3x, Dogau lx en Manpreet lx.
Jongens jul-fie ziJn onvernoeibaar

Ju1lie ( on)vermoeibare leider
Teun.

Texas DI$ E2 - LENS E5: 1-3

Jongens zond.er naymond en Omer (alLebei near E?) uoesten ve voetbal-Len biJ Texas. Wat een
(demonstratie) partij is dit gevorden. Marcel gaf jullie aanvijzigingen voor d.e vedstriJd
en ik noet zeggen dat jul]ie dit goed opvingen wat een SAMENSPEL zeg. In de eerste heLft
vertl het 2-0. De tweede helft begon veer goed. en het werd. 3-0,
Jul,l-ie gingen heLaas biJ eLkaar staan vaardoor het nog 3-1 werd. Jongens de oud.ers en Iei-
ders hebben genoten GA Z0 D00R, Tot Zatertlag.

Jull-ie leÍders Malce1 en Melis.

LENS E6: kansLoos op het kunstgras tegen koploper AAS. iíat is clet noeiliJk voetballen hè.
LENS ET: opeens zond.er tegenstander maan ueI met een vaste Leider. Sedankt Theo, gelu}hÍg
wilde Eh tvee keer spelen. Aarèig hè. Ze qaren ve1 te sterk.
Ï,ENS tr'I: een spa,nnend.e pe,rtij voetbal tegen een ook heeL sterk DHo, JuLLie dealen het lek-
ker en wonnen met 2-1.
IhNS I'2: HeLemaal- op veld 3 l-ieten Ju11ie zien ook daar goed te kunnen voetballen. Quick
Steps deerl aard.ig nee Eraar vas gewoon niet sterk genoeg.
IfiNS I'3: lras koEpLeet en is dan bijna niet te houden. Lekher gespeeld hoor en volhouden dit
LENS FI+: ook JuIIie spel,en vekelijks een aardig partijtJe Eet vee]. doelpunten. JulLÍe zor-
gen er weI steeds voor dat jullie de meesten naken. SIin hoor.
LENS I'5: weer een monsteroverwinning net dubbele ciJfers, We zagen enkele zeer freai doel-
punten .
L.,ENS 16: Die Haghe ves niet iets sterker eu kregen de te grote b&I echt iets nakkeliJker
veg. Voortaan met een E/F-baf spelen hoor Jongens,
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Om de (eventuele) feestvréugde in goede
banen te leiden volgt hierónder hèt
reglement van orde dat van toepassing'is op
ÀLLE feestgangets : ..t ,

feneinde het feest gezellig te houden,
drent voorkonen te rrrorden dat het op LENSnet zo,n .behde víordt aLs biJ u thui.À ! nr
daarom een kommissie ingesteld, die elk
rneningsverschil ogenblikkelijk rnet enige
welgekozen woorden, of -indièn dit geeneffect mocht, hebben- met een biljar{.keu,tot een bevredigende oplossing zàl , brengen,

Uiteraard zaI de kommissie ét.i.ft. neutra-Iiteit betrachten, naar aangezien zijzelf
ligt.il de.4oeilijkheden weist te raÉen,huldigt zij het, standpunt dat de sterksiepartij altijd gelijk Èeefr.
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QPEN HUIS - bii een kanpioens chap
--^ Zondag a.s-

f
Van ilet Bestuur

l t!'
Zonrtdg a. s. kan LEI,IS, als het een beet j e vil- meezitten, een feestie 6aan bouven.
:l'r:t kamp ioenschap ligt Èinnen ,hand.bereik. Binnen één Jaer van de Ire naar de 2e klas. Wie
hid dij duïven dromen ? Het kan Zondag echt gaan gebeuren.l A]les vat LENS is, vervachtcn
we tég;en de k19k v_an tvee op.het veld van G.D,S.:'oÍ onze jongens te heloper., net hct onzei-
ic,': iran die lastige kliq. ,A1leen tnet d.e steirn van heel- LXNS kan deze "laatstett kLus,ge-
k1,,i ïal vorden en kunnen tÍe ons gaen opmaken voor een do11e en uitzinnige kampÍ oensroes . ., .

'li'it is de bedoeling zorn beejte...? zult U zich:veIlicht afvragen. In vogelvlucht volgt hir
een sanenvatting van het kakelverse tlraalboek vooÏ Zondag l+ April-:
- j,laaÍten Rog zal"ziJn:Il,oeè'extern op de *èdstrijd. ,vcorbeïeiden.
- 0p IENS verzamelt tle jeugà geschminkt en ns,tuurliJk net .spandoeken, toeterd en beLlen en

noen het maar op !

- Tijdens de wedstrÍ.jd .IuÍdruchtÍge ohdersteuning.
- BiJ een eventueeL kanlioen_s,chap natuurlijk terug naar L!NÍi, waar de v3Í;te supporters ge-

rr?kteexd vorden op hapJes en drankies.
- Vanaf 20.30 uuï is het bij I,EIÍS OPEN HUIS !f! Hiervoor nodigen ve alle LENSers, Sponsors

leden van de cl-ub van,fOQ, trbuve sup.portËrs, de Hàagse voetbal, "r,rereld" en natuurliJk

*:::"tïu::;";J":,t:;:;o"il*l ,,i ., voor diesenen, d.ie niet tussentijd.s naar huis - ir-re
eu alles voor de volfe.hbnderd procent !Íil-Len r,eenaken, gezoïgd '"orèen voor heb verstïeken
Ían de inlíendige tlens. Íegen.kostpriJs zaL er Eeteh met friles verkríigebÍiar ziJn. .. r' ^

ï.le raden U overigens aan U's eventuefe verkgever tiJdig op d-e hoogte. te brengen van Uw &ft
vezigheid op de Maand.agochtentl.
Sleters en begel,eiding zullen uet hun vrouHen of vriendinnen door Het Bestuur getrakbeerd

-vàrden op een-etentj e-buitenshui s . watuuriiJx vordt biervoor ook E- en J (hooftlsponsor) ult
genodigdr Spoísors. zijn zéét beLangriJk. voor een vereniging en net nane E en J heeft'met
ài" "ii;ucti"il' u"n giot" biJdrage geleverd. aan de'stccós"iory l."o het laatste- Jaar- I{e..":

hopen van llarte, dat hqt sloorboekJe klopt en dat LENS xich zondag echt kampioen mag noe-
men. SpèIers, trainer en begeleid.ers,_vensen He d6,arbii heel veel Succes. l,re wachten in
spanning aÍ. ., .. . ,.. !
Mocht het Zond.ag a,s- eventueel niet lukhen, ,dan verplaatsen ve.het draaiboek uiteraard na

de . eeïstvoi-gende uedstriJd. .Dat worilt.dah'de l-aatste thuÍsvedstriJd tegen Wippold.er. Dit,
aIleen ter infonnetie ! lle zien.U allgmaaI ronà het veld van G.D.S, aan de Erasmus'weg. lln
1aat U zich vooral ook horen......l t'n' I , I

l

I,ENS KAI',ÍPIOEN ?? ?
" ,iIBij éen kanpioenschap is er v'rihaf 20.30 uur een OPEN HUIS en gelegenheid te feficíteren!
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dJes.i..........!
Zoals U ook elders in deze l,ENsrevue ongetwiJ fe
beuren. Eenvoudig is tlat échter beslist ni.et. G.D.S. staa.t bekend a1s reuzend.oder en zou,ls
ve ÈLl-ene.a1 weten: Ï,ENS is 6én van die reuzen d.it seizoen, Sterker nog, we zijn beslist de
absol-ute topper Ín de 3e klas. Maar ja, een ued.strijd-is een yeqstrlJd en er kan var, a}les

'gebeuren, icelukkÍg-naar, want (Ig.t naakt het eigenlijk"Lo aantrekkeliJk:
Supporters, en dau zijn er Zonaag natuurliJk héé] Íeef, möeten niet denken:1;nou, dat, doen
ze wel even' Zo werkt,dat niet. Selangrijk ÍÈ daarnaast ook, vat naaste concurrent WC uit
tegen het goed voetball-end.e Verbuich zErl gaen' iloen. . 0oÈ' in PoeLtliJk..Iigt--een olrerwiuning,
niet vooy het griJpen. Ilet zal- d.aaron uÍtermate spannend vortlen en rre hopen natuurtlJk op
een goede aflcop' Iiet e1fte1 is uitermate gemotiveerd om er juist Zondag al het beste van
te :naken. lle mogen toch ook we1 rekenen op een super gemotiveer_de supporters,s chare ?
l{aak eï hoe don.ook een .gezellige* bóeI Vdn, , '
ïk ríqak U'.bij deze. overigens ook nog even attent.o! de.wedstriJden om-.de H.C.C-up. V91g dus
yia de k1'ant 0e lbtíngen,,lle kunnen dit niet tijdig in de LENSrevue aankondigen. Dinsdag
6 april de eerste rond. I Aanv&ng wedstiiJtlen tB,3O uur ! Aflereerst m_àa5 kqmpioen vorden.
Al]-een de !'ste kern rrachter de goalr' mag zond.ag tiJttens tle vedstrijd mee praten. Mits posi-

: tj,ef en tegen een geringe vergoeding. I
LENti. . . .ook veel- beter voor haar supporters. . , . I r

.. (25:< een kleine vergoeding is,.....tààir veer eeh l-id vocir' dé kluÍ ,u-n'iöo eà ÉËtïat eerar vor,lt bet biJ LENS nóg mooier, . , ! ) ' :"lt .. 
i..: .(., ,,,- 11

'1' t' ' '' t ' ' rrens van Di jk.

].,ENs KA},IPIOEN. . . . . ?
DAn vanaf ?0.30 'uur Zonds.g a.s. OPEN HUI§,. OoK yoOR U... ..1
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Glf,@ €vanam anl@ Hommissio
.d. Donck,' tel. '397.65.32
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PITIYBÀCRAEOt 1993

'IiiJti

De 3e, LENS PIÀYBÀCKSIIo?í 1993 is alweer
worden het i+às èn daverend succes.
Dat binhen LENS rneèr dan voetbaltalent
diversen artiesten aÍà optraden. ' -.'
voor diegène die'niét zijn geweest
de revue passeren.

achter de rug en-het noet gezegd

aanwèzig is bewezen; Hel de :.

laten rre nog even. kgr!. {e_ _L. E!!-Ssterren

Í



; -';ï"1:'-
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samen net drie
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Ook het nederlandse. lied- óntbrak íièt éri deze
zangeres wist met haar optreden de. zaal tot tranen

i
Bij dit. optreden noet opgemerkt vrorden dat de heer
Nijnan Volgens de insiders, ondanks een perfecte
,playback, betpr,,LM kan zingen.
VoLgehde keer gewoon doen.

.i

Deze drie ttzussenrr .deden de sfeer van de jaren 4O
herleven uret een schitterende, swingehde mëdley.
Met een schitterende show lristen ook zij de mensen otr
de stoelen te .kri jgen.
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-- GEBROEDER8
ITàZE8 .,, .-

--

l "i l*i,. l.'i a

-lI-

Dir

Onder het mon van trleve. de }oLrr waren deze .twee
artiesten de vrolijke noot ían het feèst, waarvan de
toeschouwers zeer genoten.

Dat vrolijkheid net gevoeligheid best samen kan
bewees deze darne; zij gaf een vreselijk professioneeJ
ontroerend optreden ten beste. prachtig - compleet 

Inet telefoon.
i.r q'- rl :,' ti ;l ,--.".r'1,í, i,r I l, ". '.:.1 .: :.:;'optreden kennerkte zich door het spontaal

lint--gaan van -een- jurylid. bij het.-zien van
veel borsthaar van de zanger diejirs vàn' iàngeressèn een lerfecte

L{edeÍbm 
"ën iman -vaïiet r""À"=Ïièal ài"

vpor elkaar .Xredg dat er spreekkorón Ëi
oi:tredèn 'onnioqelij k'maakte. ' '
,.?, 

_ Ii.j ,.1s, u_gío'.e1$ !,n1en, -LENS 
. ' ';,'.- j.
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DR. ÀI,BÀN

BI.UES
BRoTHERE i

--,4

1

Bi'i dit Öptreden s'as het sterkste punt-dè dans en

vè;!íacht mag l{'ordèn aïi-*à-"óg veei van deze t1+ee

àïËË--j"ri;í hor""' i :
.,)

.rniiter zeq; niet' een keer maar ts'ee

ÉiiiÉr erxaàr van deze mannen'
::;;;";;";;i dit oPtreden is.de",rirn

Bij het aan
kindersPel '

rerwi j 1 de laatste muz ieknoten . 
il ":1,-::!ít:litug"ï:'ffii?ÏiiïH"ï!ï;l'i

[:Ë:;.,ïi:-".'-:ï ï?i:ï:ih::r-:iï":ï:s*ïrïxïÍ::,"ts:kï*È*' 
i*ïE,u'

I.,EVET.,'I .

De Presentatie was in handen van Suzan Kouwenhoven en Jan Zoutendijk r

voor de kleedkamercoordinatie tekende Marianne v.d' Donck, schninck en

make-uP vrerd verzorgt door Ester KiPP, Annernarie Massa en Brenda de

zeeuw, kaPPer ÍIas }liche1 B1ok, nuziek werd verzorgd door discotheek

,technÍekassistentie wa9' in handen van Joop Pronk,: de JurY

bestond uit P ia Miltenburg, cuido HaIleen en Rein Heidel , flocifmanagef"High Í,evelrr t

was AlberÈ lliltenburg en voor de barcoordinat ie was Rene van den Steen

verantwoordelijl< '

WIE, OH WIE???,
Afselopen zaterdagavond is tijdens de

PlaY backshow en d isco iets voorgevallen

waar mee we niet zo gelukkig ziin. Na aflooP i!"

t
leek dat vandalen OVER de auto van

b
"d iscotheek rHigh l'evel' gelopen hebbenl De

auto, die v lak voor het klu bg ebo uw

geparkeerd stond' is hierdoor over de hele lengte zwaar beschàdigd"'

Wti vinden dlt een zeet lage strcek en hoPen dan ook dat de dader(s) zich

vtijwi llig bit ons melden. Wellicht dat anderen g etuige ziin geweest'

Logísch is van dit vooÍval aangifte gedaan bii de Politie'

Jullie begrijpen dat dit een smet op de 099!3 n""' v"n LENS is en hopeÍr

op ieders medewerking''ö;;;;"Ë luisi oi; iemand moet sebeuren die ons

met ziin medewerkers t"íï"ít""*J[" "'ono 
heeft bezorgd' maakt het

aitemàat des te ergerl

3e play-bockshow 1993' --r.i-d+oí ó.i.. z.ich had.den opgegeven \IaÏen keuriÈ oll
IlÈt §,s een doorslaend sukses' AIle arLiesten die zich )ladden opgegeven

tijo. a"nr*"zis. Iedcrcen- iË"ii'rïJ"in"ar of hun a""i^Ë"a".". rn àé * re-e at p':ncï vas heir èéÍ] 5'

zeltise chaos, af on aoo"iàrà "i-e"n 
troont,i" g"i.i"Ï'n"t zi; voor of .tla 

eèn act: ÖiL ki"ani

eoor óe meer dan teïccht ;;;;*;"' Íju'ian cn 'l-' "à'àn"ulii" 
gigtnte. ' ik scer het ''ie te

d.ot)n orfl de hele avönd. op ecn podiu' stacn en ,*"ï.""r-- p"à=Zni.,un àie,ie nauveriiks k§Ílt'

Een aezellig verslag n"t'i"ï I"i'["ru'"n' EÍetnrïik "iià" i't iedereen bedanken die dezQ

ïi;:ï,i;: :ï"":i;i,t:"*:n::"ï::i:,::'i:-*!;ïïïilir'"' d:,::1":ï",,:: ïi""""ik alre !'cv

backers. Deze pLav-bac* 
";ï;;;";"";;iË' 

'oo' rtttr'uiínà vatbaar dus vie'veeit rrolgend jaar??

Harteliike groeties Marianne vd' Donck'

P.s. Dit evenemerrt is ede rnogelijk gemiiakt dank'ii d'e ophreng§ten van

'tDÍ GBOTE CLUBAKTIE''.

+'
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Klaver.iassen- /Jokeren -

Jokeren

Vrijdag 2 april is neer Oe ldatste kLaverJas_ eD Jokeravonal van ditseizoen. Het beloofd rreer een gezellige ayodal te rorden met eenzeer goed gevuJ-d.e prijzentefel, Kont alLeri'near ïigNS. ., I
Eier volgen nog de ;ultsLagen v&n 19 naart:

Britlgp-,zetÍstk
r' l-ste Nans Corèt

d*ffi, -zde i Dini Endrich.
Poedef !Íni Spa

Ka]-verJ assen
lqte v.d, Linden - Reuvef
2de .lls.n , 'Í - KfflneÀ.
Jde v.d.. Berg -^.v.a. lBqrg
Poedel Oened - (le Haas

I j ',È".,c

.JOU punten
' 363 punten -..
J1l+ pulten,;

!1fl+ punten
5171 punten
,l-37 punten..
3927 punten

Jan Han/Jos WittÍng,

!i

.Kampioen zijn ve nog niet en. hét 100e lid.is ook .rog ni"t g"rot"erA.
He houalen goede noèd en ik zie u a.s, Zon(leg bij:
G.D.S, - IENS(de klapper) en d.aar hoop ik "" 1g!.tu noteren.,,

'," "- Uí 
'sponsorkoniaktma-n'John 

vd, tubbe.

'Sc II Senioran Hommtsst@
Uitslagen van het afEelopen week( end)
DHL 1.
LENS'.2'.
,IENS 3
tr\r}l Speed
'DHI, 6
LENS .6

LENS.T . ,.

LENS 8

- .rxNS .1 ,

-. IIMSH 2 i
- Duind.orn SVj r,nus h .
- LE}IS 5
- Quick Steps.'- TEDOIT''- soA 5

n 
t''' '

,
J,

i'

E

'-

.

l+-3
- 0-1
. 5-é

o-2
0_3
2-3

| é-5
1-L

È.tn/po,ire' scheidsrechter
'Zondag -l+ aor i1

LEHS

veld.14 .00 uur GDS 1 - LENS 1
-4n02
- vrij
,= IENS U

- LENS 5
- Bonegi-do p
.- Celeritas B

- i,ENS B

Loz'( /532 ' H.W.J. van Veen
B. HiltLl.00

10. 00
10. 00
L1. 00
]1 .00
12.00

Aans

uur LENS 2
LENS 3

uur Vredenburch 5
uuï Delft Í
uur LENS 6
uur LENS 7
uuï, Quich th

to96/62r l-

309\ /568
3t98/622
325]-/6t+9
3257 /6Bt

J. Vargas Garcia
n.
n.
n.

3

n
n
n

eekpunt SEI(o 4 aPr11: Geraxd vd. K1eiJ.
Dins 6 a i1

- I,ENS 1 HC Cup L. Keus1 .30 uur Te Werve 1

:-,, . i



Zatet 10a ri.].
,00 uur oranje Lrit 1-

probl-emen : Konlektpersoon ,Ben Os

1'. NB ul-e scheidsreciiïe
- IENS 1
- LEN§ 2

vr
vr

].ooz /62]-
319?ld+9
3t95168a

tel: 3673673
teL: 3231830, b.g.g. S. de Nennie, te:-.: 3667298te1: 3l+6t0BB
tel: 01891--U9\3 ',. i .. ,' tef: 3601r\1,"b,g.g. J.. lronk,J.tet: l35azro6 ..'
tel- : 3988797 , b . g. g. N. llatqi ,' ter: 31+?8T)+6. i'-tr-::;

se, teJ-: 3298353: vri; aagavofra 19.00 tot-20.00 "uui.

r
,i;

d.enEnH.B, vd..
n.n
n.r

ve
1
l-l+.OO uur OranJe Wit 2
Maandae 12 aprif

uur HMSH.2 .-
uur LENS T
uur Marathon I

.30

.00

.00

10
11
l-0

- LENS 2
-WP8
- IXNS,B

3

LENS 3
LENS l+

LENS 5
IENS 6

OPSTELtrINGEN: als vorige veek

AfschrÍ lven:
Jan Heins
F. Sekeris
!íiI Heijnen
Gera.rd. DuivesteiJn

LENS ? :' Bené Keus
LENS I : L. Barkia'
3i.i

.7

IÏGGfNG TEFREINEN:
GDS

Vred.enburch
De 1ft,
Quick

H. H. Leid.ers c .
S.V.P . Doelpuntenmakers op achterkani vedstriJ d.formulier vermeld.en ! ! ! ! ! !!

Lcrngs de sporF@cr \./crn de Zl\A. lcrc,lcJer

- Erasmusweg t,o. Schil,dersgaard.e , tel_: 3213213
- Julial-aantJe bij Vredenburchv.eg, RiJsvijk, tel: 3952298- Kerkpolderveg, Del_ft, te1: OL5-61-6262 oi !,6}6l?
- de Sav, lohmantaan 21!, te]: 3680323.

q. Aanvoerders:

-UitslaÀen ve.n het efAClopen week ( end.)
LENS 1 - Zoetermeer 1 1-0
Devj o l+ - LENS 2

Zaterds,a 3 april W.NR/poule scheid.srechter veLd12.00 uur nAS 2 - LXNS 2 to59/o]-z J. C. v.d. Ve1den
Dinsdag 6 april'

.30 uur IENS 1' - Cromvl_1et 1(zon) HC Cup
Zaterd 10 i1
11. ! uur IENS 2 - Devjo \

B.W. v.tl. Bergh

101[/012 R. Hartneck
ond.er voorbehoud. ! !

IIGGING TEBNEINNN:
RAS - Albardastraat 15, tel: 368]868.

oPSTELLINGEN: r.rord.en d.oor de trainer vastgesteJ-d;.

Eventueel afnefden: bij John Boerena, tey 3g'l77'13,

IENS KAMPTCEN,.. ...... . ?
Dan vanaf 20.30 uur Zondag a.s. OPEN IIUIS. 00K v00R u

1d

1



..'ZRRL Uitslagen

VO€TBRL

Ms.andas 05-0I-93

The Bonbers \
The Bonbers 6

- IENS 2
- LENS 3

' 6-3
9-b

Kl-es s e Zaal " scheidsrechte
20.30 uur ODB 3

Ligging SportlaÀl-en
Loosaluinen

- Ï,ENS 2

- Gr. vén Prinsterenlaan '[6

R13 I,oosduÍnen ,. C. P.M. BeÍends€

Aanvoerders : S.V.P. Uitslagen doorgeven aan Ben osse, tel-: 3"98313.

J irlA VÉN:H€T JÉUGDÉBONT: ÀlgamaaokonEoktpersoon:
Poul v.d. Stoon, Chopinstroot 103, 2551 SV Dan Hoog, tal. 397.01.S4 '
Bij geon gahoor: Hrnold v.d. Don(k, t?|. 357 .65.32

l.ledstriJ dprogranna A-3-C-D-E en F jeugd.

Afbellen voor ond.erstaande .ï,ealstriJ d.en alfeen biJ Paul v.d.Steen (3970151+) '
zo snel mogeLiJk doch.uiterlijk d.e d.ag voor d.e wedstriJd voor 19.00 uur, BiJ geen
gehoor bellen naal Arnold. vd. Donck /397 6532). In uiterste nootl nog op de. alag zelf
be1len naar IENS (366131\) biJ iemBnd van de J eugdkorB.mi s sie.
E1fbql detul3 aanva,ng tegenstand.er uit/thuls terrein/veId. sEír.k.Lens

A1 3 spril
5 april
3 aprtl
3 aprt]
3 aplÍf
1 '!"i].b aprt-.L '

3 eprÍ]
I april
3 apïiL
5 apri].
3 apiil
5 aprtl,
3 april
I aprÍI
3 s,pril-
3 april-
3 apri]
3 april
3 april
3 apriL
J aprtl
3 april
3 april
3 april
! aprll
3 aprll
! aprll
3 april
5 april-
3 aprl,f
I epril
3 Eprll
I april
3 april
! april

1l+ .30
19.30

13.30

tr'.C. Lisse. A1 uit zie routebeschriJving' VIoS A1 ' uit Mel-is Stokelaan
Lyre 43 uit sp.park de Zlreth
Vel-o 81 thuis V]-
HBS 83 uit DaaI en Bergselaan

. Quick C1 , ,.. . thuis , Vtr ., .

DSo Cl r i ^ .* thuis - YZ _t *_i
.Vredenbuich C2 .. . thuis Y3 .o' I . --
zie Kopy C7D-'combinàtie onalerl-ing
Duind.orp SV C2 uit SportLaan/MezenpleÍn r

zie Kopy C/D-combinatie onderling
DHc D1 (vr) thuis v3
zie Kopy C/D-conbinatie onderling
Quick D2. .thuis Vz
zie Kopy C/D-conbinatie onderling
l,oosduinen D1 uit Matlesteijn
RKSWI D2 uit Sportpark Polanen
D1,I0 E1 uit sp.park West/Z'reer
r,tNS 11 (vr) thuis yz

": Postduiven EL uit MadesteÍjn
Juventas E2 thuis 'V2
QuÍck n10 uit Sav. Lohmanlaan
LoosaluÍnen E2 thuis Í'12

Vitesse Del-ft Eï(vr)thuis v2
IENS E2(vr) thuis Y2
Extra traÍnÍng tr'-kl"assers 7 en B jaar
Cronvl-iet I'1 thuÍs \2
Extra training tr'-klessers I en B jaar '

HW F3 uit Hoogenhoucklaan
Eitre traini.ng F-kLassers J en B jaar
Scheveningen tr'2 thuj,s Y2
Extra tïaining F-klassers. T en B jaar
BIauw Zvart EJ riit Dr. Mansveltkade /W, na'ar
Extra trej.ning f-kLassers 7 en I ;aar
Dle Haghe tr'3 uit ockenburgh
Extra trainj-ng F-klassers I en 8 Jaer

12.30(auto)
18 . 30 (vros )
fo. 15 (3us )
u.30 i '

13.15 (r'iet s )

ir. oo ; .r 'r

13.O0(auto) 
_

10.00

9.00' ! ' -

.15 ( auto )

. JU( eUtO l

.00( auto )

.00

.uu(autoJ

.00'

.00(auto)

.00

.00

.00

11.00
16.l+,

0(auto)
5

o(auto)

A2
Bt-

,B?
c1

L2.30
12.30
1l+.30
10.1+r'
18.301.

c2

G3

D1

D2

D3
D\
E1
E2
E3
El+
1lq

.tl0
E7
Fl

F2

F3

FI+

I5

F6

1U.oo

11.00

9.30 .

9.
10,

9. 30
u.00
r-1. 30

9.
9.

10.

11.

13.
9.

13.
17'oo
11.30
1T. 00

.h
,0
.\
.0
,l+
.0
.L

8
o

9
13
10

9
9

1?

9
].3
l-b

B

16
1l_
J-b

o

16
9

l_b

00
30
00
30
00
30
00
30
30
30

0.

0(auto)
u.00

9. 00
1T.00
10.00
17 .00



BIJZONDERHEDEN:
aanvezig J.eugdkonnissie: . A, vd. Donck, F. Grens, M, Beuver en ?: vd, Steen
l-ees onderstaande kopy eens heel aands.chtig tloor.
net Pasen op vakantie?? BeI dit a;s, vriJdagavond even door (39?015L) '

LENS I zondag kaiipioen! ! ! Kod naar GDS - LENS (zie kopy ) ;

opstellingen als bekeÍiè met. uit zond.ering van:',
o 1 Í,E{S A2
o IENS C1
o 1I,ENS C2
o IENS D3
o LENS E2
o IENS E3
O LENS' E5
o rENS Fà
o LENS tr'5

zonder
zonder
zgn§er
zonder
zonder
zond.el
zonder
zond.er
zonder

Tieze

leider W. .líeynen, net ??? i
W.l,"Daemen en .ruet D. Baucb€.ran"L. Peek en met E. Elakbi, J. Pavirod.ikromo en D.
S. Alting en J. Appel
Leider D. Heins
T. nuyters en leider H, iuyters
M, Toka
A. Veerer en Leidèi tr'. Veeren'
B. Guth en met F. Saygi.

Rout ebeschri,j ving lisse
Volg de Blote ve6 Den Haag - Amsterdan. Neem de afslag Sassenheim/lis se (dus niqt el-leen
Sassenheirn). Volg na de afsLag Cle borden rÍchting Lisse. Bij d.e eerste stoplichten
in lÍsse lÍnks aenliouden richtÍng sportpark te Spekke (gel-e kl,eine bordJes). tinks ligt
het sportpark. Een uskkÍe vol-gens ons. De vedstrijd zaL heel- lrat fastiger uord.en.

;. =====i================== i=====:=================ji===========J====l========

ZONDAG AIIEMAAL NAAR GDS 1.,- TJENS 1, IENS 1 KAMPIOEN !! !

Afsekeurd of nÍet ??

afkeuring

.

Bj.J tvijfelaehtlge,veersomstanclighetlen.gelden voor de jeugdspelers de onderstaand.e regels:
f) Moet je voor 9.00 uur verzsneLen den mag Je altiJal naar LENS beu-en (3661311+) of het

voetbèlLen tloorgaat of niet, .. r!.'2) Moet Je pas na 9.00 uur verzarefen dan is cle TV jullie hulpmicldel. BeI dus niet naar
LENS near stem af op Lokatext blz. 602. Daar kunnen een aantal boodschappen staan t.ll,:

a) de afalel-ing Den Haag is afgek€urd., De wed.striJrlen van 42 t/n F6 zijn tlan afgekeurd.^ Het scha(luwgirogi'a:nma treed nu in Hérking (zie kopy hieronder)'b) de sfdeLing Den Haag heeft de volgende vetlstriJclen afgekeurd niet, daarna een opsonmÍng
van verenÍlingen. Dit betekeiit dat er incÍdenteel vedstrijden zijn afgekeuril. Voor de

: vedstrÍjd van LENS C2 - vrealenburch C2 kijk Je dan biJ IENS C2. Staat LEIiS C2 erop dan
. is deze vedstriJd afgekeurd.. Voor d.e vedstriJd Lyra A3 - IENS A2, kijk je dan bij Lyra

43. Stae,t l,yra A3 erop dan i.s ook déze wedstrijal afgekeurd. De thuisspelende vereni-
Sing ïoftlt Íumer:s vermeld. BiJ iDcidentele afkeurÍng +ogen de spelers van D1 t/m 86.
nae.r LENS belfen (366f3L\) vant ziJ Íorden dan nÍet vermel-d. Bij.incidentele afkeuring
veL ns.ar LENS komen op de nornale verz€"me1tÍj d. De leiders gaan alan ergens net Jul1ie
trainen. Neen a]tiJd na,ast Je normale: l,ENStenue ook voetbalschoenen, sportschoene!, een
trainingspak en douchespulfen nee.

Schadu

BiJ slgehel-e afkèuring v&n het kompetitieprogrsmna verken 'we ond.erstaande al-ternatief
Prograruoa aÍ: 

sa.menkonst LENS
LINS 41, A2 en BA ziJn.vriJ bij
Tonegido B1 - LENS B1
IENS Cl- trainen
IENS C2 en 03 trainen
Tonegido DL, - LENS D1
Tone€rido D2 -"LENS D2
LENS D3:.en Dlr trainen
LENS EI; El+, E5 en ET trainen
LENS X2, E3 en E6 trainen
L-E;fls -F -L trarnen

1l+.30
9. )+5

13. 00
'"'10;00

12.00
u. J\.,

9. 00
13. 00
13. 00

13. 00
9.t+'

13,00

uur ( auto )
uur
uur
uur( auto )
uur( auto )

uui
uur
uur '

uui

I
10

o

9
1a
1?

.l+5

.30
,00
.00
.00



1l-.00 IENS I'2 en Fh treinen
9.0O LENS F3, 'ï5 en f'6 trainen

ía

nxtra training A-B-C-.J eugd

Ll,00 ".{ur -

9 .00 uur 'r,

De nàeste spelers,hoeven eigenlijk nog'.geer'.ens nLL" inïs't"'tul1Jn oi ,mr'Lokatext te
kijken. De tiJden van het schad.uï'programna -kornen vee1al overeen met ale verz8"melt iJ alen van
hei vedstriJ dprograrura. Neem lrel een eÍgen itirt il6Elï6o" ats er gétraind._,nord.t . irqinen
kunnen ïe doen ergens op egn gresveltt. 0p het stranal. In de zaal of op de verharde veldJes
van Kwiek Sport. De leiders/treiners beslissen alit,, Neeltr' altiJö sportkled.in§, troiningspak
voetbalschoenen, sportschoenen en netuurliJk douchespull-ën (verplicht ) nee. 3iJ recleliJk
weer gaan de F-kl-àÉsërs deze keer op verzoek, naar het-strencl, Vervoer is dan echt'nood-
zakeliJk.

0p vriJala8 2 april Íg'er veer een.extra training vool: r,

- L,EIS Bl- aanvang l-'| .00 uur ii '
-:: 

LEIS A2 en 82 aanvang 18. OO uur

Vanaf 16.00 uur rna.g Je bij tuijfelachtig Ïeer na&r LENS belLen
ningen aloorgaan. r',

Trainers /LeidersoverLeg

van C3:
Yan D}:

van D2:

Toernooi-oveïzicht

( 366}311+ ) of d.éze extra tra

In april ziJn. er ueer énkele overleggen net .de -trainqrq/]eiders van onze Jeugdteams, Aanve
zigheid deze keer is vel'heeI dringend gevenst omd.at ve alvest vooïuit vil-l-en kiJken naar
Yolgend seizoen. WiJ Iebben ideeëri maar dle hebben de tfainers /leiders 

-vast ook. Die ;ii-]e
wij íu"juist graag horen. Komen alus en vriJhouden de ond.erstaande datun s.v.p.:
- ! april : M, Eog, P. 3os, G, Steenwijk, A. vd. Donck, F. crens en P. v(i. Steen
- 19 april : aLle trainers en leid.ers van A2,B2,C2,Cf ,D2,Df en-Dl+
- 26 aprÍI :,aLle.trainers en leiders van E1 t/m 16. 1:' , . "
De vergatletÍngen begÍnneí steeds om 21.00-uur in het klubgeboilï van LENS. I.le streÍèd naar
een afLoop+-ijd van 22.30 uur. : .

-Onderl-ing voetbal C/D

De laatste veken vorden er ndgal v'at onderlinge ved6triJdJes gespeeLd net combinatie-elfta
l-en. Dat tloen ve natuurLijk niet zomaar. Het ziet ernaar uit dat tÍe.volgencl seizoen uear
liefst l+-C en 5-D-elftallen kri,jgen, t,Iij r{'i l}en een zo goed mogeliJË inzicht krijgen in tle
ksafiteit v€.n d.eze spelers..Al-Le spel-ers die villen rnoeten de kans .kriJgen orn zo hoog moge
lijk.te Yoetball-en vÍnden rÍj. Vandaar deze vedstriJalen. Doe dus ook in deze veclstrijden
goed Je best. 0p naandag 5 apri] vervachten ve on 1l.30.uur.op LENS:

vs.n C2 : 3uis, M. Gokkaya, F. K8Jupfraat, R. Klopstra, J, " Pavirotlikromo , J. Pronk, :

Essied, S. Gople, A. Haged.oorh, Hl Kaffaiip. e1 Masoudi, C. Sprockel-.
DiJkgraàf, M. vtl. Donck, T. Jozeé; B. Kreuler, M.-Lutke Schipholt, B, oened,
vd. Steen, H, de Zeeuw. :,,
Connor, F, Gasni, Y. Ozsoy, D.. de Roo, P, Sts.stra,

0p 1! april spelen ue veet met een C/D-combinatÍe. Dan speJ-en ln ieder geval èe Jongeirs va
C3' !3, De 3n D\ d.ie nu niet opgestelcl staan en volgenal sdizoen ook C:klassers. zijn.., '

J
R

M

D

K

Er zijn een aantal- vij zigingen/aanvullingen op het eerder vermeld.e toernooi -overzicht in
de ï,ENSrevue..,De wij zigingen/aa.nvullingen z j-J n :

LEI{S A1 : het nvc-toernooi is a1leen op 22 nei . - , ^,,LENS 81: het lINS-toernooi op l-0 en 11 april géat heLaas niet door. Vanaf september heblen
ve heel Zuid-HolLand. afgebeltl. He.Iaas zonder succes. Sl"echts DSO en Vedbaek, 

",(Denemarken ) bl-even over. Ge]uhkÍg zat Eurosporting .biJ wedstland.ia met hetzeifde
prob].eem, LENS 31- en_Vedbaek d.oen nu_op 10 en U april- mee aan het Eurosportj.ng-
toernooi bÍJ Westlandia, , .t 

" 
-,' 

.

LENS C2: het ARC op 20 nei Saat niet door. WeJ. speelt ér een B2/C2-combinatie ,op deze d.agbij vros,

ï

i't



IENS D1.: ojr 20 nei spee).t een C2/D]--conbinat le een toernooi bj.J ABC.
IENS E6: b.et toernooi op 12 april gaat naar E?. j
IENS n?: heefb toernooien op fe/h eAC, el+/t+ Zlralu$en, 8,/, fUC, 1515 Bohemen en 2915 LENS.

IENS tr'1+tr'2 : op 30,/à een . toernooi bi j L.,aakkwartier.

Het irolLedige overzicht hangt in ons klubgebouv boven het publicatie-boïd ]inks in de hal-
naest de àdministratieka.mer.

Paastoerncoien

Veel verenÍgingen organiseren met Pasen een toernooi. De meeste jeugd-teans komen daan ook
in aktie. Hieronder volgt een overzicht. Kan Je niet bel d.an a.s. vriJdag alvast even bij
PauI vd, Steed,ttel: 39ï015U, . ,. 

-

LENS
I.,ENS

I.,ENS

I.,ENS

IJENS

LENS
IENS
IENS
T EiNC

A1

B1
B2
c1
c2

D1
D2

L0+11 april LENS 
_

11 apïi] Quick
10+11 apïiI WestLandia
10 april Vitesse Del-ft
10+}1 apriL RYC

11 april HI'ISfl

9 apriL taakkríertier
9 t/n 12 april- leverkusen
9 aprÍl- Duindorp SV

12 april" RIM
10 april Tonegid.o
9 apri] ,Duindorp SV

10 apriL VCS
12 a])rÍ]. nCL
10 a1iriI VCS
12 april RCI

i:rus r:
LENS Eh
i.,ENS E5
IENS E6
LENS E7
IENS tr'I

IIX{S F2

Ï,ENS T'3

lfi'ls fl+

I,XNS T5
IENS T'6

aprii
epril
april
apr!1
april
apri I
april
aplil
apriL

10
t1

10
t2
11
1l+

11
1l+

11 apri]

ARC
ATC
VCS'; .

ABC
VCS

Schevening-en
VCS

Scheveníngen
YCS

LENS D3
IENS DI+

I,ENS El

,LENS E2

1)+ aprÍ] Scheveningen
1l- apïil VCS
1ll april ScheveningeÀ'
l0 apri] Monsteï
ls vriJ met Pasen

VerVoer gevraaad. toernooien

, - BÍi veel uitioernooien ii vervoer bes.l-ist noodzakeiiJk, "2"k." ,.oo, toernooÍen als WesLlan-
dia, Vitesse.Delft, Tonegldo, ACL, A.RC, Scheveningen en Monster rekenen lro op vervoer van
de ouders. Denkt hiet altijd er zal, vel vervoer genoèg ziJn. Dàt valt vaak bËhoorl-ijk teger

o Heren leiders probeer a,s. veekend. alvast het een en a.nder te reBeleh. SpeLers attentÍè:
gaat Je vader/uioed.er niet met de auto nee zorg dan zelf voor vervoer: tr'iet6, bronmer of
strippénkaart. :

LENS 1 kanpioen.,

A.s. zond.ag vordt LENS 1 vaerschiJnl-ijk kanpioen. Winst oP GDS is voldoende om zeker te zij
lle tviJfelen nÍèt àan een positief resuLtaat.- rs Avonds een gezeflíg feest voor iedereen oi
IENS. Voor het zover is moet er nog heeL lÍat gebeuren. Heï spreekt voor zich dat ïe aLLe
jeqgdleden en hee] veel- oud.ers a.s. zond.ag op GDS vervachten. Zij spelen aan de Erasmusveg
tegenover de Vredenrustlaan en de lredstrijd begint'om l-l+.00 uur. Natuurlijk hopen lÍiJ veef
originele sps.ndoeken te zien. De speler met hei ori6ineelste ' 

spand oek nag iinmeis bij de
l-aatste thuisvedstriid van IENS I speler van tle week ziJn, ook ontvangt hij die dag d.e ved-
striJdbaf met alle handtekeningen van d.e speLers en begeleid.ers van LENS 1 erop. WÍe viL
Clat nou nj.et. Spelers die geschninkt wÍ11en vord.en in de blauÏ, witte kleurén kunnen op LENS
terecht tussen 13,00 en l-3.30 uur. Va.nd.aaruit Lopend naer GDS. Gedraag Jultie onderveg en
tiialens de ved.strijil netJes. Moedig IENS 1 aan en aIs we .kampioen Zijn dan feesten op LENS.

JeugdvbetbaL daeen 9 t/m 13 eugustus

Het' voetbalkàdp van d.e HVB i.s'ongetoverd in een 5-tat voetbaldagen. Het verschll is dat er
thuis geslapen wordt en ook vord.t het ontbiJt en het avond.eten thuis genirttigO. NatuurliJk,'
is ook de priJ s -aangepast , Voor 5 135,- ben Je 5 dagen onderd.ak op tret conpl-èx van VerbuicÈ
te PoeldiJk. \.Iat kriJg je yoor deze ) dagen &1Lemaa1 ? VeeI voet!&I o.a. \ tesen l+, voet-
bèltennis, positiespelen, zEal-voetbaL, penalt iebokaal-, een shov van tle d.ag (verrassing),
lredstriiden tegen een vereniging en een bezoek aan de supeicup!ÍedstrÍj d in het Feyei:oord.-
stadion. Bovend.ien kriig ie ied.ere cla6 een goed.e ]unch, vol-doende d.rinken en aan het eind
van tle vdek mag je ale l-eren baL en een shirt houden.



Interesse beL dan 32g5TOt (fVn) en vrq&8 naar het inschru fforrul-ier ' Snel reagefen

eerste 70 aanneldingen vorden slecht! geplaatst ' í ' :

d

3-2
L-6
3-'
-1-)+r

í.- ,-o
2-ó
2-L

:- l-Í' 6-0
r->
0-0.
5-0

l

Slidlngbroeken

Ilogmaals wil-Ien HiJ benadïu-kken dat sl-
en niet zichtbaal oDd.er .de Yoetbalbroe
we neerdere spel-ers met slialingbroeken
Oprollen of gevoon vit Laten alle dingen.

Een boekenreki e ri,iker

BIJZONDEBUEDMI:

itlinÀLroeken a1leen ziJn toegestaan als ze vit 'ziJn
k woralen gedïagen. Af8elopen zaterd.ag en naandag za8€

tot op èe knie. WiJ vind.en dat echt geen gezich.t '

De bezoekers van d.e &tlmini stratiekamer. zulIen vanaf heèen een. boekenrekie. ?ien. Dit is dael

àÀo, i""" vd. Berg neergehangen. I{arstikke beclankt ï,EEN. WiJ hebben a}s LENS diverse boek-
veïken, videobandèn etc. over voetbal-. Vanaf heden kunnen trainers en leiders deze gemakke-

lijk lenen. Doe het d.snook maar na gebruik alles wel a'u'b' retour -" 
u

IENS A1
I,ENS A2
HBS B]. ,

Trionph 81
LENS C].
Gona C1
LENS C3
TENS D1
VIOS DI
IIBS D3
IENS DI+

IENS E].

- Be Fair 41
- llestlandi8, AI+

- IENS B1

- IENS 82
,-vUCC]-
- ],ENS ,C2

- Duindorp SV C2

- Sparta D2

- LM,IS D2

- I,ENS D3

- DIJNO D2
'- DWO EL

a.)

B-r-
?-1

9-1
t-2
3-5
é-l
2-O
9-]-
0-3
0-15
3-1

],ENS E2
OSC E1
BTC E2

Quick E9
Toofan E1
GDS E2 t

I,ENS Fl
Cromvliet EI
LENS F3
Laakkwartiei tr'3

I.,ENS F5
IENS F6

- Vredenburch E2

- IENS E3

- LENS .E! 
-

- LENS'X5
- ],ENS E6

- IENS E?

- Concordi& tr'1
- I,ENS F2 '
- vÖs r'3 .

- LENS I'l+ 
'

- HrM5
- HTSV Fl

Weer heeL veef leuk voetb8.I Sezien. Janloer
no6 steeds ef te wenden. Winnen van VeLo a
Í6 het aflracht,en op de }esultaten uit de .r
Ifu over naar d.e verslagen' 0h'is, vofgende
töernooien is.el erg veel, Hierdoor kunnen

I,ENS A1 - Be Fair A1 3-3

art ff ,ut, niet vil winnen. Degradatie si ecbt'i
.s. zaterdag is dan HeI nodÍ8' Is dat gelukt dan
egiona]e kIe,sse. I.linnen en vervolgens afvachten.
Éeek één keqr geen verslagen. De kopy m.b.t: de

eï geen verslagen vorden geplaatst. 
.

!

Dat een goede tegenstander je tot betere prestaties kan brengen bl-eek vanalaE.g maar veer'
De ,,IÍeagicbe Blui" en spiïit van vorige week tegen A.B. was n.1. ver biJ ons. te zoeken. '

IEFÀIn,-een ploeg die wè vandaag eigenlijk op hadden moeten ro1Ien, hreeg alle tijd en ruin
Ite om ons niet in ugns spelletJe" te laten komen- i

Met een op zoneravondvoeibel liJkentl tegpo werè deze vedstriJd plichtnatiS afgeverkt, en'
oneanks de mooie doelpunten vond ik de 3-_3 eindstand t'och een beetJe teleurstell-enA. Zater:
alag de laatste conpetitie-vedstrij d tegàn--F.C, Lisse zal ietlereen toch weer net de.mji :

beter bekende inzet van stal Eoe-ten halen om deze flbol}enboys" een nederlaag toe te bren- (

gen, noet kunnen LÍant thuis verd het ook maar 2-3 !! 
Hans Borst.

IENS A2 - j,lestlandla Al+

Na een korte bespreking over de.opstelling van deze veek', ging een goed gemotiveerd elftal
d.e wei in tegen een grasnaaiend il{estlandia, De eerste heJ-ft ging goed' met 8l- snel. een aen

tal d.oel-punten van Peteï Smoorenburg: 1-0, 2-O en 3-O en zoïaar een tegenstootie van Hest-
Iand.ia 3-1. TiJdens de thee en ons gesprek in de rust vroeg ik Jullie o.a. om nog een doel
punt of-5 en zie de^gr l+-1. IIarold Vredàman, 5-1 Peter Smoorenburg, 6-f Uàrf BuitéIaar, I

?-rsyao.yMerenciae:tot",::ï'*'.1dYÏedeman',ongensbedankt,uarrytu,I,inden.

,HBS - I,ENS D3. Uitsl-ae:, 0-3

Vorige veek schreef ik'dat we net dÍt HÉS-eIft&l- nog een sportief appettie te schillen
d.en. Nu dat hebben Jullie danook gedaan: gèschilt en'lekker opgepeuzelt ' Een werkeliJk
prina Hedstrijd en io zie d.at Je àan de tegenstander vol-komen "gekrr speelt' ' '

had

i,

I



HBS noest het hebben van hun snelLe counters. tnaar d.eze l-iepen vast op een steïk spel,end
nitldevel-d. Kra,men ze er toch cloor (3x) d.an ves het de achterhoetle die alJ-es perfect oplost-te. Over tle voorhoede hoef ik niets te zeggen gezien de drie ïerkel,iJk Uoèties ve.n 6oel_-
punten. Prina gewerkt mannen l!! Zo zien d.e supporters het graag !! f:.i
ouders bedankt voor het vexvoer ( dat vas ïeer dik voor elkaar). ,

Cees.

i.rTMNS D4 - DIJNO D2

Hal1o D\. Afgelopen zaterdag erg slecht gespeeld. I.Ie moeten neer overspelenren niet inet
ziJn alJ-en naar ale.beL toegaan. I,lil}en ïe net Dl+ é6n kans maken op de loernóoieri i ian zal
toch iedereen 's-màandags en d,onderd.ags de trainingen moeten bezoËken.
: Jochem.

OSC E1 - IENS E3

Iets verl-aat trapte onze LENSboys af ,tegen de eéét;es van 0SC. ïn d.eze eerste helft kregen
ïe aard'ig vat.kansen ondenks toch natig §pel aan onze ziJde. Ook bLeek de keeper va.11 d.e
tegenpartii een'wereidd.ag te hebben zodat in d.e eerste helft er geen doel-punten vielen.
Na een rrpeptalk" yan Ilans startten we de 2e helft een stuk sterker.
De toeschouwers zagen nu een sterk r,ENstean va.t ook goed overging spelen, De d.oelpunten
bfeven d.us ook niet uit,
Roddy(3x), Vlncent(2x) en Wesley tToffen het net, het éne tloel-punt nog mooier d.an de a.nd.ele
OSC scoorde ook een trefÍer zod.at !Íe een einclstaird van !-§ hadden. Jongens klasse ge6aan
yoora.I de 2e helft. .r

Jan.

3TC n2 - IENS E\ ': 3-5

Alrreer een overïinning aI zag het er in èe eerste helft niet naar uit. Met de rust aI 3-0
achter komen tegen een goed. voetballend BTC ïas niet erg hoopgevend. dachten d.e ouders.
Voorheen vas dat daÍr ook d.e reden dat wiJ ons er zomaaï bij neerlegde Eaar nu niet meer.
De tweede hel,ft verd het moirwen opstropen en gaan en ja hoor knokend. voor el-ke baI en 4oor-
goetl over te spelen hadden vij BTC te pakken om uiteintleliJk de stand op 3-5 te zétten dit
keer verd. tle gelegenheid gegeven om Boy 2x, Dogan 1x, zakaría 1x en Doli Lx te l€,ten scoren
Jongens de voLgende veek d.e heJ.e vedstriJd. d.e mouwen opstropen vant ds,n komt Juventas op
bezoek.

fuick E9 - LENS E Í

Jul1ie leiders,
,r MarceL en Melis.t

! : r1-)+

Jongens na eeii korte herhaling van hoe h& vorige veek ging deze week Heer zoÍn vedstrijd
Det goed sa.nenspél-. Het stonal met de rust 3-0 dóor d.oel-punten van Ozkan en Abdoel. Riceïalo
kv€.n een laar keer goed uii:, De tweede helft gi.ng l-ekker zo door eD weer scoorde Ozkan door
een uitvaL van Quick werd het nog 1-)+. :,í
Jongens het vas. een goeale werlstrijd en viJ:,(de ,l_eÍders en ouders ). hebben veeï genoten. Kom
a11en wel, naar dè trainiíg zodat.lÍe nog beter gaan voetbaLlen. Tot za,terd.ag.



voor Gija volgLagen onbèkènde
vicky carr 6coorde
wederinvoerlnq v6Jr
uilgenoaligd Eelug E
De voortreffelij ke
nog lang niet, nu h
Oh, wat duurt. hèts n

cíjs Lahgsdel ijn.

Ll(

ond en werden toe tweehaal È.oè tèÍuggevraagd.
zusjes dealen de zaal wan emoEie naar adem §

fli€fl

En dat geLdts voor atle

ve!schillende

GENERÀI,.E REPEtrITIÈ

ti

eijB i6 al9 ]a3tsEè tijd zo nerveu6. Hoe zou dat Èoch kornen? caat zo iéïs.sÍre1 oveÍ? Of is heb chEonLsch? Na afgelopen zonilag ben ik helemaal dàweg klrijt. VëEliezen ilè ongealagen jongens vart Maarten een oefenwedsÈrijdvan DHIr. Ik trist ni6È daC oD6 Ealent kón verliezen. W", Aif 
""Ér,schrikken!? Hoe halen z€ heE in hun hoofd om zo korÈ vooÍ de fihish àe-EupporÈèrs de 6tuilren op hèt Iijf, te jagèn?

Om wats afleiding t.e zoeken en alvasC eeD be€È je in dè Etenming Ee komenlongs de lln'' i6 cijs afgélopen zaterélàgavonit naÀr de LENS- PLÀY-BÀCX-SHOW gegaaJr. Nou,daar heeft^ hij geei: minuuE epijÈ van gehad. IleÈ was een daverende'ceÍreral RepetsiEie voor een feesE, daU nog moet komen.NieE alleen op de groene Inab blijkt LENS ov6r veel Èalent Ee beschik ken, zo is eij sgebleken . TJENS bulkt ook wan hets atÈiEtieke Èa1enÈ.leef,Eij dggroepen: Olra.6 en oma,s, vaders en roeders, bloert jes en zusjes.In heE afge laden kIubgebouw genooÈ Gij s- mèts volle téugen van een Eerie EeweJ.di ge'arÈieÈten. De jury, die dat a11es moe6 t beoordelen, hatt heÈ er maar Iloeilijk mee.cèlukkig Glaagde dit drieEal erin ÈoÈ EevLedenheid van heE publiek eeD keuze te maken.Hoew61 alle deelnemers goed preB tsee!den kon er in elke categoli e maa.r 1 winnaer wordenaangehrèzen. Bij de volwassènen vra5 daÈ orna Jopie in de rot van de Zangeres Zonder Naem,di e de zaal hèIèmaal plat kreèg met .Mexico.. De rewival wan Boney M. rnocht er EÍou!.reneook zijn. evenalÉ de soliÉten, die Bennie Nljnan en een (voor cijs) vo161agen onbekendezanger zongen (Dries Roelvink, Real.). Een comlrinatie uit d6 za tse.rdag- èn àondagselecÈiedeed ]indré Haze6 rnet zijn Kleine .rongen. Èèrwijl de ÀÍrdrew SisCers oÍt6 eraBn herinnerden,daÈ voet.baL nog steeile een bèet.je oorl og i6.
Bij de jeugd gingen enkele c: en D-klassers aIs Blues Brotherg meÈ de ee! Ètri jken. zijvormden het klapstuk van de av

nàkkèn. Vooralhoog meÈ een vertol,king, die duideli Jk naaktè daE LENS rijp is voor demeiEjesvoetsbal. ltal van artiést.en op dezè onverget.elijkè avond werdenè komen op heÈ GROTE FEESE, daÈ ons nog t6 wachÈerr Etaat.orgaDirat.ie vatl onzè Evenementen Kommis6ie is er klaar voor. Maar cij sij heafÈ meegesaakE, 'dat talents ook kan verLiezen
og lang voordat hets zondag is...,i

(naschrif,ts- Íedakt.ie: ! -,
Omdat dib arÈikel v1àk na heÈ EluiEen vàn de .Èertllijn binnerrkwam, maar étàredakèie het nog graag i,rilde opneme-n, ie het tp de laaEate pagina qeplaaEsc.)
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Trainera nieu'we seizoej

Vorice LENSreYues schreven lre e} over de ontwikkelinBen op het trainersfront ' De trainers

voor ale lèugd.selektie ,iin l"r."na. l{e schreven oot a-at we we] heeL er8 veeL c- en D-klassert

krijgen. ÏIe denken oit tË"fl'un op }l C- un : p-"irt"uen ' Sesl-oten is ttanook on zoweL biJ

de c_ aIs de D-k_Lasse 
.Ee ga&n ver-ken net 

"un """!iu 
en tveede seLe*tie' In augustus trainetr

deze selekties door elkaaï-tË"". 
- 
ii.-oarken 

- 
tlan *,io-u"n speler.of 28 à 30' Besin september

a]s de kompetitie legini àn 
'àl--ufrt.ir.r, ,iJn eiiorru"ta- a* wordt de groep gesplist in een

eerste en tlíeede seLekti"i"riigrl. Deze trainen'a.rriut"tie maar ondeÏ verschiuende trei-

ners. De trainers "r" u:=i;:J;-ó- .i-l-""r"r.tiuËro"p zijn ook beken.' r'red Grens vord't

trainer/Ieider va'n r'ENs Cà""t-ii"" van o s t"t#;;7ï"iA;r van D2' lliJ 
-hopen 

op deze manier

neer gezonde "oncrrrerrril't 
l"x.í;eun tussen rr.t ËI;;;;-"" het tveeae eLftal' I[eer aandacht

te aeven aan de J ongen"'Ëil"nËit Ë!r"r"-"i*ur tr"Ël-ii"t halen en bovendien 
'vord't de I'rest'r

eroàp niet te groot. ir"t*"prËàxt,-".or zictr dat veiplicht trainen een eerste vereiste is om

inaenmerkingteko[envoo.rzove].deeersteul"t"à.à"Se}ektie8roe!'Ieer.nieulJsvolgl'

Jeug etba.ldagen Lln13 auèvo 9

Het voetbalks,Iop vsn de IItrB is omgetoverd in een ,-tal voetbalds'gen ' Het verschil is aat er

thuis gesLaPen vordt en ook vordt het oníbij t en het avondeten thuis genuttigd. Natuurliik

is ook de PriJs aangeP ast' voor J 135'- ben e 5 dagén onderdalr' oP het complàx van Verburch

te ?oeldiJk. Hat kriJ g Je voor deze 5 dagen alfenaal ? VeeI voetbal o 'a' l+ tegen l+, voet-

baltennis, Positiespelen, zae.lvoetbal, Pena Itiebokaa)-, een shov van de tlag verrassing ) ,

lredstTiiden tegen een vereniging en een bez oek aan de- ÉupercuPvedstrij d in het ÍeYenoord-

stadion. Bovendien kriis J e iedere dag een goede lunch ' voldoende drinken en a.an het eind

van de veek tr&g Je de leren bel en een shirt houtlen' Interesée bel dan tle lÍVB' 329r7oL en

vraag een inschriJ fforDulier '

frainers lel d.ersoverfe

In april ziin er $eer enkele overleggen net de trainers /leiders van onze Jeugdt,eens. Aanv'e-

zigheid deze keer is veL heef dringend gewenst omdat se alvast vooruit vlll-en kiJken naar

volgend seizoen. 1íiJ heblen ideeén llaar 
'Iie 

hetten ae trainers /feiÖers vast ook. Die wil-len

viJ nu Juist graag horen. Komen dus en vriJhouden de ontlerstaande datum s'v'p':

1! april eIIe trainers en leiders van A2, 82, c2, c3, D2, D3 en D)+'

26 apti.l EI].e trainers à, f"ia"r" van EI t/m F6.
He streven. naar

De vergaderi ngen beginnen steeds om 21'00 uur in het klubgebouv van I'ENS '

i

2-2 I,ENS

een aflooptÍ jd ven 22.30 uur.

UÍTSTAGEN JXUGD:

Lisse A1 LENS 41

LYre A3 LENS A2

I,,ENS 91 VeLo 31

H3S B3 LENS B2

LENS CI Quick CL

],XNS C2 Vred.enbur

DuÍndorP SV C2 LENS C3

LENS D1 DIIC D1

Quick D2

Ir-3 LENS E2 LE]'IS F].

Postduiven EI Ï.,,ENS E3

E)+ Juventas E2

1-h Quick 810 LENS E'
O-1 I,ENS E6 L.,oosèuinen E2

5-o
l-é
r-)
3-1
].-'Í

Vitesse De1ft E? u-o
eh C2 o-5 LENS Eï

2-T TENS T'1

3-2 TENS F2

IENS E2
Clonvliet tr']-

I,ENS F3
,-t
0-5

I.ENS D2
2-L LEÏS FI+ Scheveningen F2

loosduinen Dl I,ENS D3
6-o Blauv Zvart FT TENS T'5 0-í

BKSVM D2 LENS Dh
3-f Die llaghe 13 IENS T6 B-1

DWO El LENS El
hiervoor geen vedstriJ d-

Weer een volledig
verslagen van de J eugd' '

konpetitieprograruna '
LENS 81 deed z rn

In verbanA met d.e vele koPY

best en haalde één Punt tegen Velo.'Helaas de naa-

ste konkurrenten wonnen hun ved.striJd ( LYra en SEV) dus nog even in epanning. Gelukkig

werd zontlag 1 kaulpioen ' De redaktie ' evenenentenkonrnissie, cle leid'ers en ale i eugdkonmi ssie

ïradd.en de jeugdleden goed geinstrueerd. Veel- Jongens ïaren aanvezig en hadd.en sPandoekenbi

zich. PetJes ' schnink etc ' vonèen gretig aftrek ' grote stoet Jeugd leden Sing loPen naar

GDS. Juuie getlroegen j e Per

O-l+ IIw I'3

Klasse boys.
fect en droegeE zeker bii töt de vreugde rondom dit feest '
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ER VORDT DE IAATSTE IIJN
VEEL GESTOI,EN UIT DE I(TEEDKAMERS.

DA.AXO},T NOE JE ER VERSTÀNDIG AA-I{ O}i VA.A-N,.
DEVOTI,E S}UTI.EN ÍHUIS TE I.,ATEN OF IN TE I,EIEREN

BrJ JE LÉIDER. I!!!

MAAK EET I]EVEN I{IET GEI'ÍAKKEIIJK I ! T I

V00rkom

Lokgeendieven.

EIP VAN DE ÍIEEI(.
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0[ ffit{§N[tlUË
weekblod von de voetbolvereniging
66ste jaàrgang, nummeï 3),
B april l-993.

LENS

Algamoen sekt€tsrlsat
u.l.M. HouuJerrllown

Brom Frosstroct 9l
9552 (Z Den Hoog
tet.t O?O . 59 t2474

SokI€tarlaat senlor€n
zondag
8.r. Osso
Joo6'rqldstíoot 99
254ó (L Den lloog
tel.: 070 - 59r)8355

Sokl€tarlaal senlorén
zaterdag
.,.(. tlom
M€lis Stokolo,rn 184ó
254 ) G( Den Hoog
(el.: 070 - 3ó,,9ó87

Sekrelarlsal Jeugd
P.!on de,n St€an
ftoplrEtíoot l0l
2551 5V D€n :Joog

tel.: 070 - 3970154

S€krstarlaal zaalvoetbal
B.J. Oss@

.,iloÍs!€ldstÍoot 99
?54ó (t Don lloog
lal.: 070 - f298353

Sekretarlaat r€daKIe
n.C J. Mil(@nb'rr9
ll@ngeloldon 981

[544 OG Den Hoog
rel.: 070 - 19:3985
for: 070 . 3ó788ó2

SBkl9tarlaEt Toto/lotto
G. Hompormon
8uÍg.Homps<hoerstr.90

9ó81 RH Monst@Í

tol,: 01749. l2ó02

Sponsorzakon
J. v.d. Lubb,o

Vlietuoomstroot 305
?5ó4.,fl Den Hoog
tal.t O7O - 3233525

Tralners
Selekíe:ondag
M, RoO

Ni(oloos Beetsln. 198
?973 BH VooÍbuÍg
t?1.: 070 . 58óó399

Sel€KlB zaterdag
J. Boer@mo
È, Dlepenbro(khol I I

9551 l1( D?n I'loog
tat. O7O . 3977273

KontÍibutie
betaling
Postbonk 33ó71 I
Robobonk
12s92q229

Terreinen en
Klubgebouw
Hangololoon ó00
tel. 070 - 3661314

q I/AAI DE FIEDAI<TTE

uiter$e inlevertermijn koplj:
moondog 20,00 uur ln hetklubgebouw

!!t P R O F T C I A T

LENS T

MET PROMOTIE

' NÀÀR DE 2e KI.,ÀSSE

ttt

Samenstelllng Bestuur

Voor,,itle,Í |

H. v.d, tUilk
MohotÍno Gondistíoot 74
2552 P( Den llooo
rel.: 070 . 3979359

SckÉkiriq:

tU M. lí,oulrr@n[ovPn

&om Frosstro( t 9l
2552 (Z D6n hoog
rel.i 070 . J919474

Penrri,rgmo?st( r:

Í1.1'1. de Gre,ot
Pà?ihloo^ 95
95ó4 TV Den lJo(E
tel.. 070 - 3251550

li4:
B.M. (or?t
H@ngeloloon 589
2544 GB D@n t{oog
rel.: 070 - 5ó7109ó

I i.l
F- von Dilk
Jon 8oÍ?ndleloon 199
2ó85 BV Poaldljk
rol.:01749 - 47255

NAIIIENS àI,I,E LENSERS

de redaktie

t
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Een gedeelÈe van de
gloEe §chare
jeugd-supporEërË

ycHco yolto

De trouwe fans
achte! de hekkei {

i;:-i:t

€)

I

Ook uu ledaktie was
incognito aanwezig

Het begin van heÈ einale voo: G;



i
*

; Michel IgrÈman ín gèsprek
Inet een opgelucht.e MàaÍÈ.en Rog

'Snak, smak,gefeliciteerd meid!..

,.f UIT.TEBOL
Bijrla 20 jaar geleden, om precies te zijn op 22 april 1973, werd tENskampioen van de 3e Klasse D en promoveeide naar de 2e xla§se I{I(rVB. rnGouila werd op die daEum _Olympia met O-L verslagen door een ,haídig.
doelpun! van Win Keetman. Heel LENS sEond op z'n k-op, een kamFioensf,ee6Èom uLtjèbo1 Èe gaan. Àan onze neesE trouwe supporEers kun je ziàn, daE dÍtverleden aI aardig vergrijsd i6. Hoog tijd àus À opni"uw friÈj€bo1 tegaan.

vor zelfvercrou$'en liet heÈ bèstuur de Evenementen 1o.onissi" heÈ f,eestprograrma ar vroegpubLicerr:n. via Haag6che couranE en Het Binnenhof probeelde Èrainer Àíaarie.r- noq or" ,rog 
""sussen meE de mededeling: "Vtorden we ïET vandaag niet, dan urorden \ire Xet morg"rr., MaaÍ heemochE niee baEen. Zetfs cijs had aI bij voorbaai op maandag verlof genomen.Toch viel er zondagmolgen op de Hengelolaan hier 

_en 
daaÍ enige neiweuziteit te lrespeulen.Hoe is hec anders tse verktaren (bijvoorbeeld) daÈ. pierre xeijïen 

"i" 1"" eÀ 
-:.r"ëht. 

van éénvan onze ràgere seniorenteams voor open doer dè bal meb zijn iinkerscho"r, irari raakÈe en zoeen prachEkans veEprutste om vervolgens Eoc de verzuchtsing te t ornen, .it ben op linkseigenlLjl: nooiÈ zo sterk gewèest!",
En hoe is het te verklaren. dat rinus van zilfhout Eegen het rÀiddagruur a16 een s.obereveldheer de barzaken aàn heC regelen lilas? nn hoe opvalfenél !ra6 heE, dlat een aanÈal zeergetrouere LENsers zich t.ijdens de wedsÈrijd nog sEeèds aarl de Hengelolaan bevonat mèt het oorgekluiEterd aan Radio Lokarel,-t iens upoirr.-à r.gfÀver Micher. Foitman ii.,à ràrrr.g dèed vanhee gèbeuren aan de Erasmusweg?
Klokke Èlvee uur op het Èe.r-rein van GDS kÍeeg Gijs zowat een harÈwerzakking, Eoen hij elfbteke LEr'rs-bekjes rner rri]lende lcenen het. ,Érà-i"g rerreaei. ;i; ;;;;;';;'"lr5e cos-k".er.zagen hel: ook en ze trokkèn een brede grijns. nuisÉn cien over half en tien voor wier wasdie orar"je qriins owerígens helernaal *,".a.enei. À1 wat blau!, was werd Eoén EEeedsvrolijker.
MeesE gel.ukkiqe speLer binnen de. lijnén moeÈ nicrrlro van der Hoek geweesè zijn. De Etakkeris a1 2:, jaar lid en zag nooiÈ àerder kans om een kampioenschap mee te maken. Zijngelijkmal:ende (1-1) strafschop za1 hij nooj.t meer vergeten. Het kanpioenEchap iE naÈuurrijkvooral oc,k van harÈe oedund aàn de neésg getrouwe .rrpport.".s, die er ook al vraleD loen LENSdegradeèrde van de le-nàar de 2e, van de àe naar aÀ]e en van de 3e naar de 4e Kr.as6e.Wats voelde het lekker om weer eens UIT.TEBOL tse kunnen gaan.
cij s Langsdelijn. I

longs cle liJn

t

ir

il
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UITSIÀG SPANDOEKEN WEDSTRIJD
en dE PUPIL VAN DE WEEK

ir-.--j-'..r."ï§ !..1.i-r:t_:,

Veel spandoeken langs de lijn en het vas voor de jury een

gu,r" oro- du trbeste /leukstett te kiezen' De keuue is gevallen
óalOm "/a Steen' Kïii8t Gi'Js dan toch gelijk van het
bij i,ENs.
In ied.er geval: Sandra we vefwachten Je op 3"8 april biJ de

lJippolder om I 13.00 uur op LENS in volledig LENS-tenue

uiddag met a]}e§ erop en aan.
(o, ji oouctren uet sèl-ectie hoeft niet)'

moeiliJke oP-
op:
damesvoetbal

vedstrijd LENS

voor een fiine

de redactie.

AANLEVEREN COPY i'V.trt. PASEN

u hunt uw copy in }ever.en bi-i de redaktie zaterdag 10 apri] tussen 16.00 uur en 1?'30 uur !

Na deze tijd kan de l'ed€.ktie geen plaatsing geranderen'

de real.tktie.
- " i- ?')"i :=r..- --.,1i-,

Vcrn Hat B@S[U U T

* Natuurlijk alLereerst onze fel-icitaties naar Trainer, spelers en begeleiding voor het be-

hafeDv€Jrhetkampioenschapende.tz}srbijbel'lorendeplomoLienaarde2eklas.
Binnen één jaar de aoetsteiling op spor'"ief gebied vèrvezenlijkt. Het liikt een droom".'' !

Wie ueet T+at er allemaal nog meer mcgeliJk is bij IXNS '
* Mede na:nens de spelers bed.anken ve een ieder, die zich heeft ingezet om deze Ka:npioen-

aa! tot een formid-able happeninS en absoluut onYergetelÍik heeft gemaakt '
Àbsolute uitblinker aaartii was vel onze en'lhousiaste ËveneÍnenten Kornnissie, waardoo:r het

Blauv-lrit door heel Den Haà6 e.o. zichtbaar va.s. A].les rías tot in de perfektÍe 8eÏege1d'
DatSeldookvoordebar,vaarnatuurlijkeentcpinspannin6ggelevel'dvertl'Bedankt!
llog Ëeer veë1 andere LENÉ-ers hebben zich werheliJk uitgesloofd. l'iat een mooie slandoeken !

IÍet was echt fantastisch ! !! 
Ítet Bestuur.

LENS, geÍ'eficiteerd net het Kampioenschap'

,, :r ,,:

-r r;:.1



- Afgel-open 2 veken was onze telrein Eeester Piet Sienoen ziek. Mear e16 de nood. het hoogst
is...,: Joop Heynen heèft bij elk werk vat hiJ aI doet rontl onze ïel-den ook ziJn verk nog
even waargenomen, Joop, heel erg betlankt voor Je hulp I

trN EEN GROEN. GR0EN. GROEI,I , GROEN IC{OIIE KNOLLEI,AND
tt0p wat voor kDoLle,reld. we":vandaag veer moesten voetbal-]enlrl
Kent u d.eze uitdrirkking ? Ik moest hier']aetst aan denken, toen ik,
zoals zo vaak op LENS aanktrran, eet een zekere regel-naat, kortou:
het was lente !

. Menig kleetlka.ner stond. dan ook open en, nieuusgierig a1s ik ben, informeerde ik naar
de uitslagen. fn het voorbiJgaan kwaroen de aI dan niet opgelopen blessures t,er spreke, en
automatisch viel niJn oog op de dÍverse ttzere tenentr. Mensen, nensen I Ik kan u verzekeren:
het 1eed. was niet on 66n te zien. rrEoe bedoelt u, d,orninee Gren?r', zult u vragen.
Wel, lieve lezers en l-ezeressen, in é6n woord.: een KITI0LLXVEI,D,

Sokken, \íaar sons slechts éón teen uitstak, het merend.eel bood ruimte as.n twee à alrie 
'tenen die de vriJheid haalden gevonden, en eentje zelfs a1le viJf! Ook de hielen waren niet

van gevaer ontbloot, voonÍaar een gat in de markt; zou ik, als doninee, in pl-eats van ziele-
hei1, EÍet beter in hiele-heel-zaken gaan 2

Gelovigen, bekonnert u toch oE uH onalerd.anen ! Beschikt uv benenvagen over teveel- Peard.e-
Kraehten(pK's), aent dan aan de kno]]evetden, die dit kan verooïzaken. Is het niet het hei-
lige voetbalveld dat uv onploegt, dan zorgt u anderszins vel voor ongemak.

Ik zou u dit villen zeggen: d.oet er wat aan.
Neem naald en draad ter hand. en gaat stoppen die sokkenl
Heeft u vat veinig tÍjd? Pakt u dan d.e naaiDachÍne, bijvoorbeeld met Pasen, en zet onder-
tussen een toepasselijk muziekJe op, eeeh....Jal de Lothar Ma.tthàus Passion( kiJkt u hierbi;
uit Yoor de opname uet al-s sol-isten Be.rend en van Dörp, hier zit een hinderl-iJke tik in de
pl-aat; bÍJ het derd.e nr., zo ongeveer, het zou zonde zijn als u steeds hetzelfd.e aan roet
horen ) .

Moctrt het u vóór de Paas niet luklen, geen nood, dan heeft ale Paashaas. nog 1{'at te.knab-
belen; naar wacht u niet te l-eng! vaut in RiJstriJk is de afgelopen week reeds een zéér
speciale knolbegonÍa gesignaleerd.
' Ik vens ue een olijk Pasen, en een vruchtbaar weekend, met veel kansen over,en lreer,
prachtige schaarbevegingen en na afloop iets l-ek-kers uit ale kantine, een brood.je ei biJvoor-
beelcl, uet vééI peper, en een snufJe zout

Doninee Ad Grero.

€ + ) Erofee
Deze superkraker verd bekeken en beoord.eeld door Ghie1 B1om.
In de Jeugdgelederen geen onbekend.e; hiJ is leider van F5 en zeer popuLair om ziJn spontane
optred.en bíJ tle J eugd .
We d.enken b.v. aan het zwemfestÍJn van d.e D-Jeugal en zijn spect&culaire optieden met de C

op het gLadde ijs. ook als pley-backer is hij groots.
Zelf is chieL een all--round sportman ( triathl-on-marathon ) en het vel en rÍee van de Jeugd
staat biJ hem nr. l-

Ghie1 bedankt voor jouv biJtlrage voor deze editÍe van de E+J trofee.
de red.aktie,



Een vexslaa ver de kaJopioenen

De 1e heIft, een sterh spe].ènal LENSi een doelpunt lrertl afgekeurd vegens vermeentl buitenspel.
Daaraloor lieten (ten onrechte) een klein d.eel van d.e supporters het hoofd hangen.
Ondanks dÍt alles bleef ik goeale moed houden op de Efloop. Na de rust sl,oeg d.e schrlk ue in
de benen: een snefle uitvaf van G.D.S. en d.at ïas den 1-0, Mear LENS zou LENS niet ziJn oE

tvee Einuteh later de geliJloeker te scoren'
Ook karakta"istiek voor LENS is on vervolgens weev op een èchterstand te vorden gezet oBt

vervolgens vat]1er te worden en wed.erom getÍJk te Esken. De rBog-loys" namen fle ]eiding en

het feest kon beginnen . (WC stond ituidalels Inet 3-1 achter ) -

In ale eindfsse kón/mocht onze keeper tle eindstantl bepalen op 2-l+ !

GhieI.

Het einde van d.e competitÍe nadert, dus vordt het Íeer eens tijd voor een tussenstand van
de E+J trofr-'e. Tot haar schende rnoet tle redaktie bekennen tlat ziJ dit seizoen er te Heinig
eandacht aan heefb besteeA.
We beLoven voor het aankomende seizoen beterschap.

Le plaatE (tieproLogeerd? ) Petrick Puister ''
2e pleats Edvaral Endlich
Je plaats Fred. Spa
l+e plaats Srian Brunnings

Oscar v.d. ],aar.
punten totaal geven lre nog niet Ea.ar het b1iJft zeer spBnnenal (het 1ÍJkt de competitie wel)

de redaktie.

Meer daD honderd leden !

MÍJn bes{e ambassaaleurs, de speJ-ers van het le elftaI zetten de kïoon op

hun werk. I{et ka,npioenschap van LENS 1 is een be}onin8 voor a1 heÍ goede
werk dat binnen deze cfub is verricht. A1s vereniging hoort IENS in de

top-5 vari ale Haagse regio thuis: een solide cl-ub met een prina jeugtioplei-
ding. De |tc].ub van }00rr liJfde op dezelfde dag het honderdste lid in: de
stanal is nu fO2 lealen en ik ga door tot l iuni 1,993.

We moeten tenslotte onze akkomodatie &anpassen aan de tweede klas ! Het is bijna niet te 8€

L6ven, naar echt vear I pÍny Endlich en Effy_§.pg hebben ook LENs-peties gemaskt en verkocht
De opbrengsi; van honderd-ffidèíÏéiE eanlG-ÍiEb ven 100" geschonken ' Deze 2 daoes ziJn
samen het honderdste 1id van deze Club ge\{orden. GefeLiciteerd I

Maarten Rog en zijn spelers hebben vooral, na de winterstop ongeloofliJk Soed gepresteertl.
De trainer had prina assistentie van Leo Biemen, Ton r6-Gravendiik' Frans van ale Berg,
Wim van Ebtinger en Jan Gerritzen.
Voor aIle betrol{-kenen vas het een grootse d.ag, na&r speciaaf voor Richarcl v.d. Hoek, oscar
v,d. Laar, ïred Spà en Marcel Zaalberg, alie ook vel-e moeizo.ne seizoenen ueeneakten ' Eind.e-
lijh naakten ziJ deèl- uit van een gewel"d.ig tea.n, boordevof tafent. Het is ze meer dan gegur

ALIe leden ven de "C1ub van l-00rr vorden op zondag 18 april om 12.00 uur in ons clubgebouw
uitgenodigd on een kopje koffie te riuttigen en nog even na te Senieten !

Ik dank: sponsor Edauv en Johannisen (ar*XeriJ)

"!on"or 
Free-Kick Sport ( sportkledine) :

..-en rneer dan l-00 kfeÍne sponsors.
We hebben nog pl-aat s voor rekfameborèen.

llw sponsor Contaktnan
John v, al. Lubbe . '
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Het succes van ale PLaybackshoï dentierde afgeLopen zondag nog voort l0et extra optreden vsn
t'Les folies Lensiérestt, ttthe B,ues BrothersÍ, rrDries Roefvinktr en rrd.e Zangeles zonder Naa,nlr.
ZiJ aLlen vertlen rloor een enthouslast publÍek toegeJuichal alsof ze net terug'hwa.nen van
wereldtoernee ! Publiek bedankt !

5 nei Sport,-en SpeLtiag

0p deze 'rfeestd.ag" orgeniseren lre veer dit festiJn'voor alle D-E-F- klassers. Na sfloop is
een grootse 'barbecue , v&arvoor het vlees vo,or zeèr lage priJzèn yeikriJgbaar àa1 ziJn. Voor
aIle (A t/m F) Jeugdleden. Al.}eEEaI komen tlus...
Jull-ie begrijpen dat ve op die d.ag veLe handen nod.ig hebben. lliet ietlereen kan misschien
vriJkriJgen van het werk, naar vÍe ons viL helpen is van harte (dringentt) velkon. Graag even
doorgeven dat Je kont aan Marianne y.d., Donck of Albert Miltenburg.
Bedankt alvast !

KIaverJ assen/Jokeren

VriJ deg 2 april, vas d.e laatste kalverJ as/J okeravond van d.it (voetbal)
seizoen. Ondanks een paar afschriJvingen op het allerlaatste monent, kwa-
nen we d.oor het klaverJassen toen nog a€Jl 6 tafels doordat er spont&an nog
een eantal Éensen, desgevraagd, ,neededen. De Jokeraars varen zoals gebruike-
liJk, veer conpleet, I

Deze 6 dames hebben een onwaarschijnliike hoop plezier net elkaar en in dit
spefl-etje. De uitslag van deze avond. was:

lstei Nans Coret (al-veer! I I ) l+?\ punten
zd.e Maïian v.d. Steen h90 punten
PoedelpriJs Tiny Spa (aloeer! ! I ) J80 punten

Uitslag klaverJassen

Lste Hau - WÍtting (aLweer! I ! ) 5h92 punten
2de v. Schaik - v, Schaik 5101 punten

rPoed.elpriJs oemed - de Haas(afweer) S4\: punten.

Zowel Tiny afs oened - d.e Haas hebben met poedel"prijzen hun drankvoorraad aartlig op peil
. gebracht, De loteriJtafef, met ruim § 600,- aan priizen, vÍel- ook in goede aarde.

Tot sLot rest ons een dankwoord. aan Joop.Heynen voor de opzet van de tafels, 8ené en Mar-
ce1 voor de barbezettingen, en IENS voor de hapJes en enkele priJzen.

Jan Harr/Jos Witting.

Hontoktp@Boon: Hd Coret, tel. 3ó7.1 0.9ó

Onze tlenk voor de snelle reactie op het verzoek o»r een tli epvries-kist. Onze LENS-REVIJE ïas
nog ns.t toen het probleem af opgeLost verd door een aanbod voor een kist door één van de
tlarnes van onze Jeugd, IÍiJ is direct in gebruik genomen en draait op voIIe toeren.
Nograals: harteliJke dank !

Persoonlijk vi] ik nog even al-].e bar medewerkers- en werksters biJzonder bedanken Yoor hun
enorme inzet biJ het viren van het kanpioenschap. Men noet zelf nauv biJ dit Bar gebeuren
betrokken ziJn on te veten wat een enorme klus tlit is.

,.,:
I

t-)



t Maar a,Is je dan cloodmoe thuÍskont ben Je happy met zorn tlag en avond, Dat er d.en nog een

I enkeL figuur uas d.ie zich niet vist te gedragèn is zeker vervelend., uaar faat de herrine-
t ringen aan een geweldige avond zeker niet bealerven
: Nograals: hgrteliJk d.ank voor In gewelclige inzet,

Atl ,Coret .

i
iSiíBlí@ Sonioran Hommissio

;
i\
i

G.D.S. - LE§S en we ziJn KAMPIoEN.

Het noest e.1 zou gaan gebeuren, alat vas Dond.erd.a,g j.1. na de training aI te nerken. Zondag-
oehtend verl er verze.neld bij KetJes Mix in Kijkduin, ïaarn& biJ autoverhuur bedriJf
ttTROUPtt nog vat Ia€,tste tektische vond.sten van Maarten nog ríerden tloorgenonen.
De voorbereidÍng vas perfekt en eigenliJk uisten de Jongens a1 alat het ging lukken. A1 di-
rekt in het begin werd G.D.S. vastgezet op eigen heLft en klramen er kansen. Maurice Schuur-
nan niste op een haar na en Richard v/rt Hoek kn&lde net neast,
GDS vas net enkele coulters gevaarJ-iJk, naar Patrick Puister redde formidabel toen hÍJ oog
in oog kwam de staan net Hoogelander vs.n G.D.S, Na rust hetzeLfde wetlstriJ dbeel-d tot een
kvartier voor tiJd ! onverwachts kvan G.D.S. op voorsprong, toen ik net op veg was orn de
"Chanpagne" uit niJn auto te halen. Net op ale weg terug scoorde Meurice de gelijkmaker.
Acht minute: voor tiJd werd IENS weer op achterstand gezet. De veerkrecht was echter nog
a1tÍjd aanvezig en het absolirte vertroulÍen in ale goede aftoop. (Inuiddels stond YUC al- Íet
3-1 achter). NÍefs Schuurnan soleerde door de GDS defensíe en verd onderuit gehaalè.
Strafschop ! Richard v/d Hoek schoot geroutineerd, onhoudbaar raak 2-2 en feest !
Y]-ak voor tÍJd vertl het zelfs nog 3-2 door een schitterende aktie vau Marco EndlÍch en )+-2

dooï een benutte strafschop van Patrick Puister, die de bal uit tle hanèen van Richard plukte
en een clairn legde op het nemen van tlÍe strafschop.
(Sasha Glaud.emans werd gepakt tloor de G.D.S, aloe1nan in bl-essuretiJd).
Híj schoot ternauwernood raak en de Jeu6d stormde het veld op. IIet feest vas begonnen !

Champagne, bloenen, drank (vee1 drank ) een etentJe en een werkeliJk uitzinnige feests.vond,
Een dag voor LENS on nooit te vexgeten. Woorden schieten te kort om uit te feggen hOe fan-
tastisch dit aues was.
We hëbben tot nu toe heeJ- veel nooi voetbal gezien en vooral genoten van de sfeer eD de
verklust van dit elfta]. Janner voor Fred. Spa, d.ie vanuege een schorsing aan d.e kant nnoest
bl-iJven. Juist deze ka.upioensHed.strÍ j d. WelLicht kan hij de schade inbaten met een goed
resu].taat in de H. C. Cup
Want ook tlaar hebben ze écht zín Ín, nu ale druk van cle ketel is. Let dus heel- goeè op de
loting, vani, e.e.a. is niet tiJdig via de LENSreyue te comm&iceren.

, Mensen, vBt een alag... ......A11emaa} van harte gefeliciteerd. !

tr'rans van DiJk.

Uits]-aÀen v{}n het afaeLoDen veek( end
2-h

ó-z
1-5
)-q
b-2
2-3
t,I. Nn

{

GDS 1
IENS 2
Vredenburch 5
Delft 7
rENS 6
I,ENS 7
Quack l.q

- I,ENS ],
-ADO2
- LENS à

- rENS 5

- Tonegido 9
- CeLeritas B

- LENS B

Zater 10 i1
.00 uur oranJe Wit 1 IENS

c
l_
o1l+,00 uuï oranJe Wit 2 LEN

vï.
vr.

e scheid.srechter velal

)

]



12 i1
l-0.30 uur HMSH 2
1L.00 uur LENS T
l-0.00 uur Marathon 5

W.NR/
t0o2/ I H. B.
3t92/6\9
3t95l6BL

ao29/532
to99/62L
3029lr5t+
3t83/622
327r/&9
3222/68t

scheid.6rechter
Entlen

J.I'. tle Hoog
B.W. Sonders
\,1. StreLitski

veLd
- I,ENS 2
-VUPB
- IENS B

v. tl.
n. n.
n.n,

Aanspreekpult SEKO l-2 april-: Jos Witt

Zondag l-8 april
l,,l+ , 00 uur
1,0 . 30 uur
11.00 uur
1L.00 uur
1\.00'uur
10.00 uur

OPSTELLINGEN: aLs vorige week.

Afschri,Jven:
Jan Heins
F, Sekeris
I.lil Heijnen
Gerard DuiyesteiJ n
Bene Keus
L. Barkia

LIGGING TEBREINEN:
OrenJe Wit
HMSH 

I

Marathon

36?3,673
3231830, b.C,g. S. de Nennie, tel: 3667498
3l+61oBB
01891-179,|+3
360151+L, b.g.g. .1. Pronk, tel-: 3r?ZtO6
3988797, b.g,g, W. Hafcti, te]: 314T87\6

ing

IENS ].
VCS 2
IENS 3
I,ENS 6
nAvA 9
DSO lL

l,rippolder 1
I,ENS 2
Ki jktluin 2
vïos ?
LENS 7
IENS 8

tel-:
te1:
teL :

tel-:
tel:
tel-:

1

1
n,n.
n. n.
n. n.

I,ENS
],ENS
I,ENS
I,ENS
].,ENS

Bi robJ.emen: KontaktpersooD Ben Osse, teL: 3298353, vriJtlagavond. l9.OO tot 20,00 uur.

!
5
6
7
BL SEN

- Stadspof.d.er a,d. Midd.elweg (NoordendiJk) teL: OIB-:.:128.(

- Oostersportpark Waal-sdorperlaan' Wàs sen."r, t"t; 32\2608.

H.H. teiders C. Q. Aanvoerd.e
S.V.P. noeLpunte&akers op achterkent vedetriJ dfonnulier vernel-d.en I M !l !

LENS 2 * AXo 2 en vie de Ieusd heeft
LENS 2 aleed veer eens van zich spreken. Een wel zeer Jeugtlig elftal, net een zestel spelers
var het d.erde, bl-ufde ADO volkornen af. De enorne inzet en het aantrekleliJke voetbal vri,s
een verad.eming en de Juiste revanche op de nissts,p van vorige ueek tegen H.M.S.H.
Het was eÍgenLiik de wedstriJd van Jiruny Spaans. HiJ inmers stond aan de besis van d.e drie
doelpunten. In. de eerete helft kogelde hiJ een vriJe trep keiharal op de doelpaal-, rraarna
Patrick HÍtzer Ín de rebormd. fraai scoord.e.
AnO }rist door eeh foutJe in d.e tlefensie op gelijke hoogte te komen, maar even l-ater scoorde
IrENS verdiend 2-l-. Jimy Spaans kreeg op IÍnks met een kneppe loa.ueuvre d.e be1 vriJ en legde
het uÍtte bonster voor de voeten van MicheL de Koniirg (uitstekenale ]-e he].ft), die snoeihÀrd
binnen knalde. Na rust hetzel,fde beefd. Hardveïkentt LENS en een orunachtig A.D,o.
Kansen waren ev te ovex. En veer was het Jiomy, dÍe door tle rood groene tlefensie soleercle en
de bal panklaar voor de voeten legde van Patrick HÍtzer, die alaar veL raad nee uist. 3-l-.
Vl-ah voor tiJd bracht ADO nog even de spanning in cte vedstriJd door tegen te scoren, !e dik
verdiende overwinning kwalr echter niet Deer in geyaar, metle d.oor goed keepersverk van
Dennis Pool, dÍe in de eerste heLft ook nog een strafschop op formidabLe viJze vist te
stoppen. Hat een Eooi begin ven een gedenkvaard.i.ge dag,.

f'rans van DiJk.

Wie heeft er zondag 28 neart in het tweed.e kLeedgebouv een l-inker voetbalscboen merk
Asics maat B gevonden.
Gaarne contakt opnemeh net Gerard DuivesteiJn, te].: 01891-L?9hj.

I



Lcrn9:; de =porEen \./crn de ZI\A lcrc,tcler

Ui.ts!4gen tlrn het afeelopeq rireek(end)
NAS 2 - L.]NS 2

ZeteÍd€.& l-7 iI W.NR
r019 00
to53/ oLz

0PSTEILINGEN: vorden door de trainer vast gestel-d.

Eventueel e;mefden: biJ John Boerema, tel: 39'17273.

scheidsrechter
S. 0epasl
P.l. Mezeirac

vefd
1b.3O uur M/OÍ72 I - LENS 1
1L,l+5 uur L:'NS 2 - Vit. Delft 7

Woensdag 2L-01+ -o1 Klasse Zaal scheild.§rechter

VO
Lieeing S ]'thall-en
Zuidhaghe - Me]-1s Stokel-aen 1201

Aanvoerders S.V.P. Uits Iagen d.oorgeven ae.n Ben Osse., teL: 3298353.

22.20 uur LENS 1 Gona 1 3a Zuidhaghe A. Wagener

J rrlí@ VRN H€ï J€UGDÉRONT: Algamaet kontoklporsocn:
Poul v.d. Stoan, Chopinstroot 103. 9551 5V Dan Hoog, tel. 397.01.S4
Bij q@an g?hoor: HÍnold v.d. Don(k. ial. 397.ó5.32

Wedstri.l dprc,granma A-B-C-D-E en F ,1eusd.

EIfta] datum aahvang tesenstantler uÍt/thuis terrein /ve]d sem. k. Lens

Afbell-en vocr onderetaende uedstrÍJden alleen biJ paul v.d.Steen (391415.[j,. a:\- -:: <.]rr
zo snel mogeLijk doch uiterlijk de dag voor d.e vectstriJd voor L9,00 uur. BiJ geen
gehoor bellen naar Arnol-d. v.d.. Donck (3976fi2).In uiterste nood nog op de dag zelf
bel-l-en near LXNS (366131t) bij iemand. van de jeugdkonmissie.

A1- 12 .00
12 ,00
10.30
11 .00
10.00
r-ö , J_>

B1

B2

c1

(\,

1,0 april
1,1 april
Ll april-
10 aprif
1} april
1)+ april
10 aprll-
L\ april
].0 apri].
l-1 apri]
15 aprtl
1l- aprl]-
15 april
9 aprll
9 april

1l aprl1
! april

12 april
1)+ april

LiENStoernooi
LENStoernooi.
Quicktoernooi Sav. lob:nanlaan
Eurosportringtoernooi Hoge Sonen/Naaldv.
Eurospoïtringtoernooi Hoge Bonen/Naa1dv.
WilmslorÍ F. C, V1
Vitesse Del-fttoernooÍ Tandbof-Zuid. Delft
Wilnxslolr tr'.C, ',12
nvctoernooi Sp.park Pr. Irene
RVotoernooi Sp.park Pï. Irene
eventueeL tussenronde Ceen-Cup
HMsHtoernooi Vred.erustLaan
Pegasus .F.C, Vz
Laakklrertiertoernooi J. v. Beerstraat
Vertrek naar Duitslan
HES nL (Deen-Cup) VI
DuÍndorp SV toernooi Sportlaan/Mezenplein
RYllHtoernooi Ritlderherk
llÍlmsLow tr'. C, Ul-

l_L. 00
t_l.00
Lo, oo( Quick )
9. \5 ( auto )
8.1+5(auto)

u.15
10 .30 ( Iiol. spoor )
17.30
10 ,30 ( auto )
1-0.00 ( aut o )

8.1, (lil,rsH )
1?.oo
10.00 ( auto )
]'1, 00
17.30

9. \5 ( auto )
B.3o(auto)

16 .30

nl

t7
9

a7
11
LI
l_8

18. L5
11.00
1]. ,00

.30

.00
30
00
30
30

DZ 11 ,00
10 .00
17 .00

il

I1



D3 10 april
1)+ april
9 epriL

10 aprl].
L2 april
L0 aprl]
l-2 april
10 aprtl
12 april
12 aprll-
10 aprÍI
L2 aprÍf
11 apriL
J.)+ aprÍI
11 aprÍ}
1\ april
lL aprÍI
1l+ aprÍI
]L aprÍL
1l+ aprl1
10 aprÍ]
vriJ net

10 .00
1T .00
11. 00
10. 00
13. 00
10.2 

'f3.00
r.L, oo
13, 30
13. 30
1l+.2 5
13. 30
L0. 00
f3.00
10. 00
13. 30
1!.00
13. 30
rll . oo
13. 00

9, 00
Pasen M

TouegidotoerDool
I,lil-rus lorl F. C.
Duindorp SV toernooi
VCStoernooi
RVVlItoernooi
VCStoernooi
RV[Iltoernooi
YCStoernooi
AïCtoernooÍ
AlCtoernooi
VCStoernooi
AnCtoernooÍ
VCStoernooi
Scheveningentoernooi
VCStoernooi
Schevenlngentoefirooi

'VCStoernooi
Scheveningentoernooi
VCStoernooÍ
Scheveningentoernooi
Monstertoernooi

RodeLean/Voolburg
1'12

SportLaan/Mezenplein
Detlensvaartveg
Ridderkerk
Dedelnsvaart'weg
Bidtlerkerk
Dedensvearbweg
ALphen a/d Rijn
Arphen a/0. HaJn
Ded,emsvaartveg
Afphen a/d RiJn
Ded.emsvaartveg
Houtrustweg
Ded.eEsvèartveg
ïIoutrustweg
Deilemsvea,rtweg
Houtrustweg
Detlensvaartweg
Houtrustweg

sp.park Pofanen/Monster

B.l+5(auto)
16. 30
9. \5 ( auto )

9. 15
11. 30 (auto )

9. l+5

11, l0 ( auto )
13. 1'
rr. l+5 (auto )
11,l+! (auto )
13.30
rr. ll, ( auto )
9.1,

12 ,1) ( aut o )
9,L'

1e, ! 5 (auto )
13,1'
r2,l+5 ( aut o )
13. 15
12. L5 ( auto )

B, oo ( aut o )

DL
E}

E2

El?

fl+
Ë,
E6
El
Fl_

F2

F3

Fl+

r5
P6

BI.IZONDERHEDEN:
* Iee6 onóerstaende kopy heel- aanalechtÍg door: o.a. regels toernooien, geen training op....
- bi J zonderheden/olstel-lingen u.b.t. de toernooien zÍe hieronder.

Af urd of ni
De afkeurÍngen vgor de toernooien vortlen ni.et via tle ï.V. bekend genaakt. 3ÍJ tviJfelachtige
weersorustandlgheeeh lBogen Jullie near L0NS bellen (366131!) of de toernooien doorgaan of
niet,. SeL nÍet te vroeg vant toernooien afkeuren doè Je pas op het laatste noment. 16 het
Efgekeurè tlan is er geen schBaluulrogranma en mogen Ju3.J.ie thuisbfíJven.

ToernOoiregef,§

Èet organiaeren yan toernooien kost ernorD veel tiJd en bovend.ien ook heef veel gel-d.'Toch
hebben de [eeste vereni8ingÈn atit er nog ]íeL voor oveï aLhoeveL er toch ook aI verenigingen
ziin die geen toernooien &eer organiseren en/of die geen uittoernooien meer aerutrenen, -BU
LEI,IS hebben ve beide nog wel ged.èen en ve kopen dat onze spelers/leiders veel plezier be-
leven &an tle toelnooien en onderstaande regels zullen naleveE:

1) gedraag je sportlef tegenover Je tegenstand.u""', U" scheidsrechter eD de organiserend.e
vereniging.

2) natuurj-iJk pïoleeÍt ied.ereen or het toernooi winnend af te sl-uiten. fukt dit nÍet gedraag
je da.n Bls een vaardig yerliezer.

3) roken en drinken (a]eohol) is te aLler tijde verboden vooÍ ouze Jeugd op de toernooien.
h) verbliJf zo mÍn $ogel-iJk in d.e kleedlokalen tiJdens het toernnl. Ga lekker voetbal kij-

ken of zoek een plekJe in het klubgebouv,
!) na afloop rran het,toernooi is iedere Jeugèsp eler verplicht om biJ tle priJsuÍtreÍking aan-

vezig te ziin. Alvs,st naar huis of alvast gaan d.ouchen en tle Leider/aanvoerder eIl-een de
beker laten hafen is er dus niet biJ.

6) de gevonnen bekers moeten uiteindel-iJk biJ IEXS in de prijzenkast terechtkomen. Dus ne
I }reek thuis te hebben gestaaD afgeven s.v.p. op LENS,

I.le vertrouwen erop tlat bovenstaande regels niet teveel gevraagd ziJn. Her'en leiders let er
op dat deue regel-s ook nageleefd }r'orden en geef natuurl.iJk zelf het voorbeeld.. ltÍogmaels
heel- veeL pfezier en lees tie bij zonderhed.en m.b.t. de toernooien nog even tloor.

nond d.e Paasrlagen vervalLen er een aantal- trainingen. Voor d.e duÍdeIÍlkheid vermelden !ÍiJ

Geeg_!rBining op



ze even hi< ronder:

- döiitterdàfi t$ epii]- dd tfainin8''Íooi D2, D3 en D\(inc1. de keeperstra.laing van M, vtl. Berg
- vriJtla8 9 april- aLle trainingen
- maantlag 12 april a]^Ie trainingen
- dinsdag 1-3 apri] aIle t rainingen ( incl-. de keeperstTai4ing van p'. fuister)

:.\-§.Éf?a"\§. i\-l-.!:rÏ,rti, àr\:'s
- lroensds.B 14 8,pr11 de trelnrng voor .t 1 t/Itr .t'b

- dondertla€i 15 april d.e training voor D2, D3 en D)+(inel-, de keeperstraining van M. vè. Berl
- vriJdsg 16 april aIle trainingen
De overige tïainingen gaan noruaal d.oor. ,l

Toernooibi j zonder}teqgn

!ENE_A1: sleelt op 10 eE 11 april het L,ENstoernooi, Gekozen is dit keer voor t'vee poufes t
1) DSo, Herfer (Denenarken ) , Kings fisher (Engeland ) en LENS A1
2) Escatleuvres(nrankrlJk), RAVA, Schiebroek en Vledenburch.
De nummers 1 en 2 vsJr beitle poules spelen op zondag om de pleatsen l- t/m )r. De nuumers 3 e:
l+ van beide poules speLen op zondag oru de pl-as.tsen 5 t/n 8. Het programma voor LENS op de
zaterdag is: L2.00 uur LENS - Herl-er

13.30 uur DSo - LENS
15.00 uur Kingsfisher - LrENS

Het progranua voor de zond.ag is afhankelijk van de resultaten maar ook tlan begint het toer
nooi om 12.00 uur en speelt Íeder team drie vedstrijden ven iedeï tea,E 2 x 20 ninuten. De
prijsuitreÍking is oo l-b,30 uur. Vee.L succes,

op8tell-ine: als bekend.

LENS A2: gas,t op 11 april near Quick ean de Ss,v. Lohnanfaan. We verzarelen bij Quick. De
tegenstand.ers ziJn: IFC, DSo, I'yra en Quick. De !Íedstri.jden duren 2 x 15 oinuten en om
16.30 uur worden de priJzen verdeeld. Doe Je best,
opsteLLing: aLs bekend

LENS"BI: hier had eigenlijk het progra.rrna van het LENstoernooi moeten staan. Hel"aas, ondan
aI onze pogÍn8en is het niet gefukt oE een vol-waard.ig toernooi voor Ju11ie te organiseren.
WiJ denken Ín het Eurosportringtoernooi bij Westlandia een Leuk aLternatief te hebben ge-
vond.en. We rekenen op yoldoende vervoer. 0p zsterdag spelen JulLie tegen DHC en Nothers
CoIË§" F-,C+.li'Schót-XanA)ïrtDe lreds'UÍiÏ-den duren'2 x 15 minuten. Om l-h,30 uur ziJn Juuie aL
kl-aer, 0p zond.ag tegen AlexandrÍar66 (nottertia.o) en TUS Anfeld (Denemarken), Daarna afhan-
keJ-ijk van het resul-ta&t nog één of tvëede finale!Íedstrij alen. 0m 1T.00 uur is de prijsuit-
reiking, NatuurliJk is iedereen da&rbij, Jongens, probeer er Íets feuks var te maken net
zrn affen.
0pstelLine: e1s bekend zonder V. v.d. Spek (??)

LENS 32: speelt op 10 apriL een toernooi bij,Vitesse Delft. Zonrler vervoer kouen Jullie er
echt niet. Daarorn gaan ve Bet de trein. Verza.ruelen bÍj tle hoofdingang van het Ho1]ands
$poor om 10.30 uur. Neen Í 6,- Íee v&nt tlat kost een retour. Ga Je rechtstreeks beI èit da
op vriJdagavond even d.oor san Paul vd. Steen. De tegenstand.ers zijn: Bozenburg en Vitesse
DeLfL (zxZA uin). De prijsuitreiking is on 16.00 uur.
0pstell fnE: als bekend. zontler P. ZeeueiJer

I,ENS C].: op 10 en LL eprif, spelen JuLlie een toernooí tiJ nVC, Er zijn tuee poules t.v.:
L) Sparta, VCS, Shsftesburry (Engela.nd ) en BYC
2) Excel-sior, DSo, Ilofborn Boys(Engeland) en IENS C1
Zaterdags drie ted.striJden voor ietler team yan 2 x 20 rninuten. De nu-muers 1 en 2 van ied.er
poule spelen zontlags om de plaatsen 7 tln )r en de nunners J en )+ om de plastsen 5 t/m B,
De prijsuitreiking is om t 16.00 uur. Succes,

Opste]Iing: aIs bekend zonder W. Daa,ruen en R. Hendriks (arleen l-1lh )
LENS C2: op 1]- &pril naa.r een zeer gterk bezet toernooi biJ HI'{SH met als tegenstand.ers:
HMSH, VCS, FijsviJk, Sparta, Mutford United en Feyenoord.. Zes rÍedstrÍJden van 2 x 10 minut
Uaah Je borst maar nat. Oí 15.00 uur worden d.e priJzen verdeeld.. He ziJn benieuvd.



- Voor onclerweg in een teJse ]os meeneneu: een .luchtpakket, vat snoepgoed en vet te drinken.
Een portomonnee met d.aarin ten boogste 5 ,,- en alvast ongewisseld ten hoogste 2! Duitse
narken. Yergeet niet oE je geldÍg paspoort of een geLdig toeristenkaart Ín deze tas mee te
neDen ,
0p naendag L2 april vervachten viJ juuie or onge\'eer 20.30 uur veer otr) LENS terug. Auf
viedersehen.

0pstglJ.ins: a]s bekend zond.er L. Peek en met D. Tieze (zie ook C3 op 9/t).
L,ENS C3: op goede vrijdsS een toernooi biJ L,aakkvartier. r/eryoer Ís nodÍ6 !ll De tegenstan-
ders ziJn: L.,aakkvartÍer C2, Leiden, Vitesse Delft en laekkwartier C3. De vettstriJden duren
2 x 12 mínuten en ottr 16.00 uur word.en ale priJzen veraleeld. Veel plezier boys.
opstelLins: a1s bekend. Leitier P. v. Gils,
LffiS Dl-: vertrekt op 9 alril near Duitsland orn aee te doen aan eeD zeer sterk bezet toerDooj
in Keulen. Xr zijn tvee poules genaakt:
1) Bergfried, Wuppertal-, Srauenfeftt, Werder Breren, Dlrna,no Dresden, I'.C. Kö1n
2) F.C, Reusheiti, Schalke 0h, For,tuna Dtisseldorf, Bayer lJeverkusen, Berlin, IENS.
0p naanda8 vind.en tle final-es pfaats. Jongens heel- veel plezier en zet Je beste beentJe vooï.
Nog enkel-e beJ.an8rijke gegevens:

I'le vervachten al-Le spelers gekleed in het trainingspek met hun nas,ro er op en begeLeiders op
vriJdag 9 april Oru 1l-.00 uur op LENS net biJ zich:

- de fronpvoetbal-tas met d.aarin voetba.l"schoenen, kunstgrassportschoenen , badslippers (ver-
l1Ícht te dragen in d.e Jeugdherberg), een paar LlNskousen en een vit broekJe, vier h&ndd.oe-
hen, scheenbeschermexs , een extra trainingspak, douchespulLen en sha$poo, voLtloend.e schoon
ondergoed., sokken en t-shírts. Becldegoed neenemen is niet notlig naar ve1 een pyjauB, een
tand.enborstel,, tandpsstè en een ka.u.

cht noodze-
. Or 15.30 

§s, IIet

qpsteLling: a1s bekend.

L,ENS D2: heeft een druk paasweekend. 0p goede vriJdag, ! april, een toernooi biJ Duindorp
S.V. net els tegenstahders: HBS, oSC, Vredenburch en Duindorp Sv. WedstriJtlen vBn 2 x fzi
hiDuut. De priisuítreiking is ou t L5.30 uur. o! tweed.e paa6dag, L2 april, een toernooi bij
BWH te Hidderkerk. Vervoer is ecbt nodig !!l De tegenstanale"s ziJn: NSW (Nunansd.orp),
Papend.recht, SHo ( oud-Beij erLand ) . Sl-Íkkerveer en RYVII(belde Ridtierkerk). I{eer eens heel- Íets
antlels vinden wÍJ, De vedstriJden tluren f x 20 mínuten. De priJsuitreikÍng is oE t 13,4,
Uux. ALs klap op de vuurpijl nog even internation&Ie vettstriJd. op 1\ april, Maak er naar
iets heel Leuks van.

Opstel,lins : 9/[ a1s bekend. zontler I. Grens. 12/lr a].s bekend zontler p + H. Bodean, K.'Connor
P. Knorr (elftaL vortlt aangevultt).

IENS D3: op 10 epril, een toernooÍ biJ Tonegido biJ Voorburg. I.Ie rekenen wel op voLtloende ver
voer. De tegenatenders zijn: Die Haghe, RKSVM, sEv, Tonegialo en Boodenburg. De lriJsuitrei-king 1s orr 16.00 uur. §ucces !l Daarnaast op th april een international-e vedstriSd.. Iu maar
bopen dat het veer geen spelbreker is. Jongens, heel veel pleziex.
opstell-ins: al-6 bekenal.

LENS D)+: op goede vriJdag, 9 apriL, saneh bet D2 naar Duindorp S.V. Vervoer is
kelijk, De tegenstand.ers voor Jul-}ie ziJn: IISS, oSC, Vrealenburch en Duinrlorp S
ulrl vortlen de priJzen verd.eeld. Even Íets feller spelen den in de konpetítie b

e
.v
oy

moet kunnen.

OpsteiLinc: aLg bekenö.

IENS Elr zaterd.ags Iaet 82, X3 en E6 ns,ar VCS. Dit doen we lopend. De tegenstantiers zijn: I

RVC, Vitesse Delft en VCS. De !Íedstrijden duren 2 x lO ninuten. De priJ suitreihing is on
L2.00 uur. 0p maendag net E2 naar R\rVH( tlus niet BCf). Dit aoen ve niet lopend.. De t'onbekend.e
tegenstanders ziJn: NSW, RiJsoord, slikkerveer en RYVH. JuLrie spel-en 1 x 20 minuten.
De priJzen rrord.en on t Lr.20 uur verdeeld doe Je beBt.
0psteLl-ing: €.Is bekend.





0E rtN§nttltlfl
weekblod von de voetbolvereniging
66ste Jaargang, nu:orer 16,
1) april 1993.
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Algomeen Eah?tadtat
[U.Mr Houu.,enhown

orom Frcsstroot 9l
955? (z Den Hoog
tel.: 070 . l9lP474

SokrBtarlaat s0nloron
zondag
B.J. Oss@
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954ó (L D@n Hoog
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S€kretarlaal sonlolEn
zaterdag
J.(. Hom

lvlolls Stokeloon 184ó
3541 GC Deo Hoog
tal.: O7O . 3679ba7

SokÍotadaat Jougd
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Selírolarlaat redslillo
B.(.J, MiltenbuÍ9
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íoxr 070 . 3ó788ó9
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9u.9. Hoínps(hossE.90
9ó61 AH Monstsr
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Sponsorr!k!n
J, v.d. Lubb€
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95ó4 ,H Den Hoog
tel.: 070 - 39535P5
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M. Ao9
Nkoloos B€atslo. 198
9973 BH VooÈurg
tel.: 070 - 38óó39P

S.lelÍla zatsrdag
J. Booremo
F. Dlep"nbÍockhot I !
e55l H€ D?n Hmg
tat. o70 - 3977273

Kontrlbutle
betaling
PoÉtbonk 33ó71 I
Bobobonk
199924229

Terrelnen en
Klubgebouw
Hengaloloon ó00
tel. 070 - 3óó13]4

I/AIV DE FIEDAI<TIE

uiterste inlevertemijn kopij:
moondog 20,ffi uur in het klubgebouw

Naveeën. brievenbus en concurrentie.
Een week na het kanpioeaschap voelen wij all-en d.e

naneeën in deze revue.
0p veg naar het clubgebouw(vriJ dapidtlag ) vonden
viJ een in elkaar gefronneld LENS-spandoek in de
berm liggen.en biJ het lézen van tle tekst ging tor
weer de gedachten naar afgeLopen .Zondag.
ïè vat was èat een lekher sfeertJe en vat gaf dat
een heerJ-iJk gevoel. Leest u rustig deze neveeën
eens tloor; het doet u goerl.

Vanaf heden beschikt de redektie over een pracht
vs,n een copybrievenbus. (groen ' bleuw/wit vas nie
voorradi6). HierÍn kunt u op i.ealere dag - op iede:
uur r&n de week uv stukJes klriJt.
Let u vel- even op det tle infever ternijn 's ma&n-
dags voox 20.00 uur is. De red.aktiebrievenbus hang
in ons clubgebouH !gc§!_-dC=!glgEggg.
Het ken nÍet bissen want op dit plek zit uv trouw€
redaktie eltiJal; met dank eaJr Joop Pronk voor het
nodige boor en schroefl^rerk.

Dat concurrentie altÍJd veI iets goeds opLevert b€
wiJ zf. wel "Gi; s langs tle Ii jnrr en sind.s kort rrA-è

Gremt' .
l,eest u het eens en u lreet da.n ook nu veer vaa,r u
niet of Juist vef aan toe bent. (of zoiets). -

I

I

Pupil vatr tle veek is op 18 apri1 biJ de vertstri.Jd
IENS 1 - Wippolder

S€.adla v,(I. Steen. Zij von de spandoeken }ÍedstriJc
met öe kreet: "Blauw en Wit - LENS heeft pitrr.
Sandra vij verlÍachten je op LENS om t 12.\! uur.

Voor de naveeën zolgen nu LENS 1, d.e heer P. Juff€
nans en John van d-er Lubbe.

SamBnslelllng BeEtuur

Voorzltt@r:

H, vd, l..lrllk

l^,ohotÍno GondlstÍoot 74
2559 P( Don Hoog
rel.: 070 . 1979559

tlr.M, líou!?nhown
Erom fÍosstroot 9l
2552 (Z D@n hoog
tel.:070.391P474

Ponnlno0@5I9I:
A.H. de Groot
furzikloon ?5
95ó4 W Den Hoog
tel.: 070 - 3951550

Ud:
F.M. Co'@t

Hengololoon 589
9544 GB Don Hoog
tel.: 070 - 3ó7109ó

tid,
É. \ion DIJk

Jqn Borend5aloon llg
2ó85 8V Po@ldljk

tul.: 01749 - 47955
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d.e realsktie:



Sed.ankt ! !

Na veeL stukjes in het clubblatl va.n vorige veek waarin de selektie lran LENS.ïerd bedankt
voor het behaalde ka.upioenschap, vond.en uiJ het tiJd worden om de zaken eens on te drss.ien.
I^lant vat er die zondag heeft plaatgevonden, zal geen speler meer vergeten,
De wedstriJd op zich is ïeeals ui-tgebreid besproken (vooral ile spandoeken varen prachtig),
Ílaar hetgeen erna pl-ea,tsYonrl, is rnoeiliJk net een pen te beschï:iJven, Je noet erbij geweest
ziin, De ontvangst in d.e overvoll-e kentin'e uas voor ons verkeliJk fant&stisch. Het tempo
waarin de disco was opgezet, uoet werkeliJk gigartisch zijn geïeest. De mensen achter d.e ba:
konden het, vocht niet aanslepen. Het was echt oergezell-ig.
SoE[igen ts.n ons gingen Aan ook net een beetJe veenoed. veg om in de l.li],tthoef v8.n een voor-'treffeliJk maaltijd te genieten. Achteraf vas dit voor menigeen een zeer L,elhon rustpunt.
De intocht on 20.30 uur d.eed biJ ons alLeEaal de ritLingen over de rug Iopen. rrHet feest kal
beginnen, uant wlJ ziJn binnenlr hoefd.e niet eens gespeeltl te vorden, vant vanaf d.at noment
vas de gehele L,UrlS-kantine één grote dansende, feestvierende nenigte.
Tot middeinacht hebben lÍij, en hopelijk j-edereen d.le aankÍezig vas, net vol1e teugen genoten
ven tiit perfect georganiseerde feest. Daarom wil-len 1lij Langs deze veg de sponsors, de Eve-
nementen Kommissie, vooral de mensen achter te bar en íedereen die dit fees! tot zoln ge-
wel-dige happening hebben geraakt, bed.anken en hopen dat zo spoetlig mogeliJk nog een keer mer

NoeBaaJs bedankt,
LENS 1.

IENS 1 KIIIPTOEN !
Pronotle naar de 2e klas KNVB

opgetogen, bliJ en ltret een dankbaargevoel biett ik door d.Ít schrijven a€,n bestuur etr feden
van Lenig en Snel niJn gel-uL.!Íens aan, Een oprecht Proficiat(!) is hier }Iel op ziJn plaats, "

Na het nager begin van deze conpetitie had ik een kampioenschep veJ. ongeveer afgeschreven.
Wat een gefuk dat d.e combinatie van de eerste-el-ftB1-slelers en hun begel,eiding daar antlers
over dachten I

Voor de Epel-ers en tte spelleid.ing heb ik een groot respect. Leuk, dat hun inspannÍng zo te-
recht bekroond is,
Cees Grimbergen uit Utrecht, ooit een iJverig LENSjunior, nu de man van l- uur T.V,JournaLi-
stiek VESWIUS schreef nlj: !'Afgel-open Zondag zag ik voor het eerst in tien jaaï IENS 1
speLen. En U veet met vel-k resultaat. GEFELICITEERD ! Voor niJ verd deze zondag een Jeugd-
sentiBentele Tour-de-France nostalgie ! rr

Bu Eoodenrijs in Australië schreef nij of ik vooyal vi1d,e J.s.ten veten of LENS 1 ka.npioen iè'
gdworden en eindigd.e !rct groeten voor de oude Ea.l<kers.

MiJn vrouw en ik vierd.en die deg (l+ apri], red.) haar Ble verjaardag. ZiJ vona het behealde
kampioenschap een prachtig verj aartlagsc adeau ! fk sprak haar niet tegen!
P. Juffernans,

De v6ór-eeschiedeni s

Terecht ziin de eerste elfta]-spe.Lers en hr:n trainer geroemd na een prachtig sej-zoen. Toch ,

ziJn er ook nensen die een steentJe hebben biJgedragen en zelden of nooit vorden genoemd.
Dat is niet typisch LENS, dat is biJ au.e cl-ubs hetzelfale. Een reden voor BiJ on een poglng
te aloen deze mensen te eren.
I'lat zou LENS 1 ziJn zonder d.e t tveehond.erd supporters die het elftaj. steunden, ook in ale
vierd.e en d.erde klasse ? wat zou LENS ziJn zonder bestuurs- en cormissieleden die wekeLiJks
bezig ziJn voor de c l-ub ? Wat doen ve zonder redalrtie, typiste en verwerker Tinus die ons
wekeliJks een clubblad bezorgen ? Ilet barpersoneel- is onmisba&r en aLle stil]-e medelrerkers
eveneens. GelukkÍg is er een man die de lijnen op ons veltl zet, and.ers mogen we nj.et eens
spefen. U begriJpt dat ik nog een tiJdje door kan gaan, naar dst zaL ik niet tloen ! I{eL
zet ik de klok even terug naar de period.e vaarin 're te veinig kvaliteit bleken te hebben in
de senioren afdeling, teruijL in de jeugti veel talent rondl_iep.
Een paar bestuursLed.en, Paul van der Steen eD ondergetekende hebben eltiJd. het gel-oof in het
doórstromen van die Jeugè behouden. Ileleas hadden clubs al,s RVc, ADO en Voorburg meer aan-
trektingskracht , vaardoor we tiJdeliJk vijf jeugdspelers verloreD. Ze kwamen natuurlijk
terug !



Varr het huidige eerste elfte]- ziJn tvaal-f van de 'reertien geregeld uitkonende .sleler§ uit
onze JeugalafdéLing voortgekomen. De Jeugdopleiaing heefg in atÍe slechte periode v&n onze

senioren afdeling uÍtstekenti verk verricht
In het le vindt u ae vofgenae exponenten ven alie succesvolle groei: Edward Endlich(22 JI),
*àr""-r.àr-i"i. tiz i"l, l,r"iiice sc-huuruan(21 lr), Niefs schuurnan( 1g, Jr), Blcar4o ferteroo
(ZZ tr), Henk van Wunrooyiig-1"), griar, nr.rr,nings ( 22 Jr) en Sacha bLaudenano ( l-8 ir)' Deze

acht-Jon8e spelers xvanen 
' 
aus- t'oórt uit onze eigen Jeugd' Een paar Jaartjes ouder ziJn

oscar-vai dei ï,aar, Richard van der Hoek, Fred SpB en Marcel Zaalberg, E8'ar ze speelclen-

eveneens in d.e Junioren van L,ENS. Deze gioep is prina aangevuld door_?&t"ick Puister en Pe-

ter KIoÍ.p alie hun kvaliteiten tluideliJk hebben gètoond. Die echt heel Jonge Junioren vertlen

begeteid- tloor jeugdtrainers, Jeugdleiders en PauI van der Steen'

Tussen l,9B? en 1991 heb ik zelf kunnen constateren hoe hard Pl.::n betere toekonst voor

LENS is gelrerkt. Het toenmal-íge beleid is tloor de verantvoordeliJke nènsen op uitstekende

,lJru in"au praktijk gebrachtl Van(laar dit elesaluut naar tle Jeugdtràiners uit die periode:

Toi ts-GravendiJk, Freal Grens, Edvin Coret, Leo van Rijn, Bonal6 B'gisch, Dniel Gans en

hun el-fta]leitlers '
onzeJongsteslelertjesvordennuveergoedopgeleÍddoorTheoHoefnase]-,dievolgens-miJtl.
meest onderschatte man van LENS is. Ik wens elIe Jeugdtrainers succes in hun lrerk' Julfie
zien hoe belangriJk dit is voor een club aIs LENS'

WatMaartenRogheeftgeèaanisge\roonvak$erkenikveetvaaroverikspreek.HÍjheeftsls
ex-I,ENS-fidhee].goe.lbegrepenwatdezrÍBlrtevandezeclubvas!liJheefts}iningespeeld
àp í"'.tï""tià-(tïi"nt"oi Jing materiaal) en discipline en fef toegevoesd' De gedurfde

sieelviJze na de winterstop và= geen Sohie van 
'Ie 

treiner' na&r een geteste m&nier ven spe-'

1en in vriend.schappeliJke ïedstriJ alen.

Zoals ik zelf heb onaervonden, XriJe Je echter als senioren-trainer eltiJ'I a]Ie lof of afle
schuld en dat is niet feëel. Íe "p"íu"" 

hebben a] veel technische begege in huis' Gel-ukkig

bliJftMaartenheefnuchterenkanhiJheefgoe.IreJa'tiveren.HiJschreeuwtniet_van'de
dakón dat hiJ zo goed is en juist daaiorn ig uli in ar ziJn eenvoud, een valman. Die kroon

"p ril" hoorà is iereeht, nrlr met tlit verhaal- probeer ik no8 v&t. kleine kroontJes uit te
dèLen aan de menàen 6ie ze verdienen. LENS 1 is ketopioen, tr84.r ook de hele vereniging is

'Iat 
toch l! 

John van der lubbe '

Vcrn llql BesLuuÉ
OFFICIEEL:
Nieuve leden.
lr6t l. I'lil.lelins
3168 R.lI. Abdoelr
3L69 K,N. Bada1,
3170 T. Kanouni ,

. E. 2l+-05-198\, Beresteinlaan )+3, 2r\2 JA Den Heag,

órunan, f, L6-01-l-988, A. v'd' Tangstraat 11, 2552 HB

", 
21-ql+-f985, Het Zlcht 101,' 251+3 AL Den Heag, tel:

E; L2-o8-1983, schrii nwerkersgas.rde \2' 2512 Ts Den

tel: 32u6ï8
Den Haag, tef: 39128T(
3612689

Haag , telt 36'137 62.

Adres wii ziging
avenèilk vordt Miuosastraat 21, 2555 DN Den Haag' teI: 323T033'

t,Ii l-idmeatscha
G. Lanks.nP vordt SEZA

A. Kou'ÍÍenhoven {ord.t SEZA .

Afvoeren al-s Iiè:
àgt6 t. Bernaalina
31Ol+ K, Ktitu.

Van het Bestuur

n
2257 P
1\90 H

- I{et looste lial van de klub van honderd is binne
lRS om dit binnen zorn koïte periode t'e behalen
Diny nndlich en Ell'y Spa waren samen goed on tle
op 102 Lealen en vat oDs betrefb $eg het gelroon

John v/d Lubbe.

n. Een fantastische prestatie van U, LXNS-

. We zijn ala.ar zeer trots op' De clanes

honderd. voL te Baken. IÀ[iddels sto'an Ïe
aloorgaen. Aanmelden kan As.geliiks biJ



- Het tsestuur bekiJkt op ëit nouent de mogeLiJkhed.en oB op een verantvgorde nanier een veld
te voorzien van kunstgras.
Er zÍJn nieuwe ontvikk_elingen op dit gebied gaand.ë, die ook haal-ba.ar liJkàn voor I,ENS.

- De Algenende Ledenvergadering is vastgesteltl op Maandag 2l+ nei a,s. Noteer dlt alvast in
Uw agendd. Binnenkort nneer hierover

- De a.anJ-eg .'.an de nieuwe zÍtbanken tangs het eerste vel-d ned.ert zijn voltooing,
Een fras,i stukJe zelfverkzaamheid van IgNS-ers onder de bezielend.e Leiding van Leen v/d
Berg. Namens heel LENS onze harteliJke dark.

IIet Bestuur.

Na de feestroes kont het besef dat ve volgend Jear twede kLa,s KIflIB gaan
spelen. Het is cluitlel-iJk dBt onze akkommod.&tie aangepast roet vordeà aan
dit niveau. Het IrENs-bestuur is a] lange tÍJd bezÍg met plannen in rlie
richting.
De Leden ven d.e "Club van 100rr hebben heel goed begrepen hoeveel geLd zulk(
pLannen gaar kosten. Reetls nu Ís onze keuten gerestaureerd., staan er 1icht.
nasten op het d.ertle veJ-d en ziJn er prima zitbanken vóór de kl_eed.ka,ners.Ik neen aan dat er Ín de zonerstop reer drÍftig met d.e verfkvaEt zaL vorden geverkt. De

kleetlkaners [oeten nodig een grote beurt kriJgen en de geluidsinstalfetie is verre van d.oe1.
matig. hre hebben dus veeL gel_d nodig.
!e 'rClub van 100" heeft nu }O?.letlen en heeft aLd.us voor1opl6 S 10.700 opgebracht, Ik zou z(
graag nog een paar recl,a.ne-borden rond het hoofdvel,d instaLLeren. Tot nu heb Ík pas drie
borden l$nnen verkopen !

Alle Ledenr van de " Cl.ub van 100rr zijn uitgenodigè o[ zond.ag a.s. om 13 uur een kopJe koffiete komen clrinken. We kunneh het honaleralste f id. eren en nog even n"geiIffi, Eén blitt op Oe
toekomst za1 niet onbreken.
wiLt u afs tENS-Iid de níet IENS-l-eden, die biJ d.e "cl-ub van l00rt horen, vaarsehuwen ? ïk
doe mrn best, maar die opdracht is nu te veel- onvattend. gevorden !

Tot zondag l-3 uur !

ïIersteL !

de scheid.s, net
Verder had hiJ d
en van Dröp. Dom
logisch, zo liJk

De doninee Leat ons veten, d.at er een aantal schoonhéidsfoxtJ es in ziJnt'knolLevelclrt ws.ren geslopen. t'De .Lenterr kwEB voor de,aandàchtige ,]ezei vel
zéér plotseling uit de fucht gevaLLen, na "......oB IENS aankwàu.,' (r, l+|
dÍent u te lezen : I'Het zonnetJe had er zin in, d.e vogel-6 fl-oten, evenafs

een zekere regehaat, kortom: het vas ]entelrt.
e namen van tle soristen verkeerd vermefd., het moest natuurl-iJk ziJn: Börend
inee Ad Grem is zèIf ook herstellend.e, tiiJ had vat Last van nachtmerries;
t ons, na zoveel rrpearden- en knolfengeveldt,,

De redaktÍe.

LENS Kampioen, en... we zi .In nog niet kfsar... ! ! I

Nog natrÍl-lend van d.e feestTreugde en af.J-e biJ behorende emoties, uacht ons Zondag a.s. veer
een nieuve klus. LENS - Wippolcler staat op het pïogr€nuna en de vraag 1uidt nu : Bii,lven vedit seizoen ongeslagen ?
Voor Wippol,alel Ís d.eze pertiJ van groot belang, vaut de nacompetitie lonkt, LENS kan vriJ-uit speLen en daard.oor kan dit een mooie wedstrijd gaan vorden, Konen d.u6...,1!
De spandoehen mogen b
We zun ka.npioen en tl
nieten, 0p 2l april v
Verburch in Poe1dljk.

est ,weer tevoorschiJn komen en natuurliJk ook de toeters en de belIen.
as.r rnoeten ïe eLLemaal nog een paar veken hoorbaar en zichbaar ven ge_
olgt de l-aatste ved.striJd. va.n deze heerliJke competitie en we1 biJ

LEIIS

Senioran Hommrssr@



MaaTd'anziJnvenognietk].a8,r,vanta]-StoetJevolgternogeenschitterendtoernooi
(een zogenaamde vierluik) op LENS. Dit evenenent, met deelna.ne van Íopteams ' zal Sehouden

vorden óp T en 9 rnei. Sinnenkort neer nieuvs hierover'
ook is er nog de strijd ou de H.c.cup, Bii het ter perse gaan van aleze LENSrevue sas uiter-
aard nog niei bekend àr 1fUs de tussénronàe (D,W.O. uit) heeft overleefd. Volg dit dus goed

via de sportbiJl-age van d.e Haagse Courant.
Natuurlijk zijn er ook nog de Iraditionele Jeugdtoernooien en ziJn tte ontviklelingen ronal tle

degradatieperik"L"o .r"r, dà Zaterdag een bezoek aan LENS de moeite waard. BfiJf konen naar

LXÍS, vant we ziJn nog niet kLaar !

Frans van DiJk '

Uitslagen van het afgelopen week( end)
oranJe tr{Ít l-
OranJe Wit 2
HI'íSH 2
IENS 7
Maïathon 5

- ttrNS 1
- IENS 2

- ],ENS 2

- YVPB
- LENS 8

TusEenronde
lJ-ata-r)Jz

HC-CUP:
DWO - I,ENS 1

3-
4-
1-

4
o
2
afgek tI2

L8
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur

W. NN

ro29/532
ao99 /621
3029 /5rb

31.83/622
32tr/6\9
322?/6Bt

l.0261532
318r/6BL

e scheidsrechter'
J.F. de Eoog
R.W, Sonders
W. Strelitski

R.A. Starrooal
n.n,

veltli1
1
10.30
11. 00
10.30
11. 00
1)+ , 00
10 .00

IENS 1
vcs 2
LENS 3
svH 2
IENS 6
HAVA 9
DSO 1I+

.00 Wippolder l-
IENS 2
Kijkduin 2
I,ENS II

VIOS ?
LEN§ T
],ENS 8

11

1

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

Àanspreekpua t SEKO 18 april: Gerard v.d. Kl-eY

Zondag 2, april
1\.00 uur Verburch 1 - LENS 1
13.00 uur LENS B - Postalia 5

OPSTELL,INEN: als Yorige ïeek.

Afschrijvqq:
NSLE

3ii probl-emen: Kontaktpersoon Ben osse, tet: 3298353, vrijalagavond- 19'00 tot 20.00 uur.

LIGGÏNG TERNEINEN:

t,er-: 36'í36.13
tel: 3231830, b.g.g. d.e Nennie, tel-. 3667298
te1: 3b61088
tel: o189L-1?91+3
teI: 3601-rl+1, b.g.g., J. Pronk, tel: 3522106
te1: 39BB?97, b.s.s., N. Hafdi, ter: 3\?87h6

6, tel: 3662390
Dealemsv&artweg, tel- : 0:-7)+2-9661]-

3 : Jan Heins
l+: F. Sekeris
5 : Wil ïeij nen
6 : Gerartl Duivesteijn
I : Bené Keus
B : L. Barkia

.LENS

I,ENS

-, LXNS
IENS
LENS

VCS

SVH
NAVA
DSO

- DedeEsveartveg
- Erasmusveg t. o.
- Zuiderpark, tel-: 388?b2,
- Br-ug, van fuylsportlark Zoetermeer, tel: O79-315r9a,

H. H. Leiders c.q. Aanvoerders:
S.V.P. Doel-puntenmakers op achterkant wedstr iJdformulier vermelden M ! ! ! ! ! ! !

Lcrngs da =port@n \,/crn c,@ ZN\ laddar
&, ffi-ffi-tJ- :ll

Zater 1 Í1
1lr .30 uur MVo | ?2 I
11. b, uur LENS 2

- IENS 1
- Vit. De1ft 7

W.NR e schei.dsrechter
1019/00
to53/0r2

S. oepasi
P.L, MazaÍrac

veld



],IGGING TEBREINEN:
t'{vo r 72 - Noord.veg te WaterÍngen (CELIRITAS) tel_: 01ï\2-95151.

oPSTELUNGEN: vorden aloor de tralner vast8esteLal.

Eventueel- a.fnel-den biJ John Boererna, 1.ef: 3977273.

,Woensd.ag 21-0\ -93 KlasBe Zaal scheidsrechteZRRL
VO€TBRL 22.20 uur LENS 1 - GoNA 1 34 Zuidhaghe A. Wagener.

Ligging s orthall-en
Zuidhaghe - MeLis Stokelaan 1201

AANVOEEDEBS: S.V.P. Uitslagen doorseven a"s.n Ben osse , ter_:3298353.

t IrIí@ VRN H€T J€UGDFBONT: Algemaankontokrpersocn:
Poul v.d. Steon. (hooinsrÍoot i03, 9551 SV Don Hooo. tel. 397.01.54
0ij gzen gahcor: Hrnold v.d. Dcn(l{, tol. 397.ó5.32

Wed.stril dlrosrarma A-B-C-D-E en tr' .leuad.

AÍ'bellen voor onderstaande vetlstriJden a11een biJ pauL v.d,steen (ggfOfSt+)
zo snel- mogelijk doch uÍter1iJk de dag voor d.e l.Iedstrijd voor J,!.00 uu!. BiJ geen
gehoor beIlen naar Arnold v.d.. Donck (3976fi2), fn uiterste nooal nog op de dag zelf
belIen naar IEI{S (3661311+) biJ iemand van de jeugdkormissie.

Xlft,aL datun aanvang tegenstander uit/thuis terrein/veld se.m. k. LenS

april
april
epril
april
april
aprif
apri.I
aprÍ f
aprÍ1
apri ].
april
apriJ.
april
aprÍ I
a,pri1
april
april
apri]
aprÍ1
aprll
april
dlril,
a.priI
aprÍ]

12.30
18.30
12.00
18.30
AÍ.JU
11.1+,
9.30

.c2
-c3

D1

D3

D\
,',|;.-

E1
E2

Al-

B1
B2
c1

E3

El+

!rq

u
u
a7
1T
t5
u
)n
15
1T
t'l

tL.l+5
l-)+ .30
1l_ .00

vios A1(vr) thuÍs v1
Verburch A2(vr) thuis V3
Naaldvijk B1(vr) uit sp.park Hoge Bonen
Laakkwartier 83 uit J. v. Beerstraat
Dèlfie c1( Céén-Cup )thui s v
GDA C1 uit MadesteiJn
eventueef tweede ronde Ceen-Cup
Pegasus F.C. thuis V
LENS DL(vr) thuis VL
Duinoord Cl uit IsabellaLand
zie kopy C/D-kombinetie ond.erling
HBS D1 (Déén-cup)thuis v
LENS C2(vr) thuis vl-
L,ENS-finates l+ tegen l+ (zÍe kopy )
DUNO DL(vr) ult l4r. NoleDslaan
LENs-fineles )+ tegen l+ (zie kopy)
Í,oosduinen D1 thuis VI
I,ENS-finales h tegen à (zie kopy)
zie kopy C/D-kombinatie onalerliag
DUNO D2 thuis V3
LENs-finaLes 4 tegen I+ (zie kopy)
zie kopy C/D-konbinatie onderllng '

Tonegitlo E1 thuÍs \2
nYC EL thuis. '' Y2
HMsH-toernooi uit ( zie kopy)
zie kopy E-conbinatie. onalerl-ing
Scheveningen El+ thuis vz
zie kopy E-conbinatie onderling
Quiek EB thuis yz
zie kopy E-conbiaatie onderLing
QuÍck E9 thuis \2
zie kopy E-conbinatie onderling

13, l+5

1,3. l+5

9.l+5(euto)
11. 15 (Fiers )
IT. 30
r0. \5 (auto )

.LÍ.UU
11. 15
B.r5(auto)

1ï .30
10. )+5

lL.l+,
12.00( auto )
11. \5
9.00

l-1 .l+,

9. 00

.00

.00

. 00 (HMSH )

11. 00

13 .00

11 .00

19

L7
f8
a7
LB
rT
1B
19
1T
LB
'lo
17
t7

l-P aprll
LJ april
19 apriL
1J aprtl
19 apri]
17 april
19 alriL

18. 30
11. ]+5

12. 00
1,3. 00
12 .00
9.30

12 .00

11. 30

13. 30

r_1.30

9 .30
12 .00

9'.30'
. 9.30
12.30

9
9

a2



E6

E'l

Fl-

F2

1? april
1! april
17 april
19 april
1J april
19 april .

17 april

19 april "

17 april-
1J april
}7 april
17 april-

13. 30

12.30

Toofan El thuis .. yz
zie kopy E-coebinatie onderfing
VIP E2(vr) thuis l1z

zie kopy E-conbinetie onaleïling
Concortlia F1 uit Brasserskade/Qe1ft
Extra training o.]-.v. Theo Hoeíhage1
quick Steps F2 uit NiJkerklaan
IlMSH-toernooi uit (zie kopy)
Extra tïs,ining o,].v. Theo EoefnageL
FAVA I'1 thuis y2
YYP I1(vr) thuis vz
OranJeplein E2 uit . Zuiderpark
Monster tr'\ thuis v2

13.00

12.00

10. 00 9.00(auto )
r-5. 30

9 .15 ( auto )
r.2 ,00( H,rsH )
16 .30
L0.00
12.00
9.00 ( auto )

l-0 .00

IJ
F)+

r5
F6

t6.)45
10 ,1'
12,30
r.6.\,
10 .30
12. 30
10,00
r-0.30

BIJZOMERITEDEN:
-aanvezig J eugdkonmissie: A, vd. Donck, tr'. Schuurman en p. vd. Steen
-zondag J-B april l+ tegen )r finales op lEï,tS voor Dl t/n D! (zie kopy)
-]ees onderstaande kopy eens heef goed. door o.a. geen training op......etc.
-opstellingen a1s bekend. uet uitzond.ering van:

o LENS C2 zoDder L. Peek net D. Tieze (ook C3)
o LENS C3 net D. Tieze (zie ook C2)
o LENS D2 zond,er P. Stastra en K. Connoï en met B, Strijp
o LENS ET met t. Wif1eiJns en T. Ka.mouni_
o IENS !'5 zonder L Stsstra en rnet R. Guth
o IENS F6 zohèer M. èe Geus,

Geen trainÍng op:

0p onderstaancle data vervall-en al-]e trainingen voor onze Jeugal.

- d.onderdag 1) april
- vrijdag 16 apriI.

Afgekeurd. of niet ??

BiJ tvii fel-achtige veersomstandighetten gelden voor d.e Jeugdspelers de onderstaande regeJ-s:
1) Moet Je voor 9.00 uur verza.mel-en dan mag Je altiJd naar LENS belIen (3661311+) of het

voetball,en aloorgaat of niet.
a) Moet Je pas ne 9.00 uur verzaEel-en d.an is d.e TV Ju1lie huLpmittdef. BeI dus niet naar
. LENS uaar sten af op tokatext bfa,602. DEar kunnen een aantal boodschappen staan t,w,:

a) de afdeLing Den Haag is afgekeurd.. De vedstrijden van A2 t/rn r'6 zijn dan afgekeurd.- Het schaduwprogranma treeal nu in verking (zie kopy hÍeronder).
b) de afdeling Den Haag heeft èe volgenàe vedstrijdËn efgekeurd met, daarna een opsonning

van verenÍgiugen. Dit betekent tlat er incidenteel ved.strÍJden ziJn afgekeurd, Voor d.e
wedstrild vari LENS A1- VIOS A1 kiJk je dan biJ Lxl,ls A]., staat r,rÍs A1 erop den ls d.eze
wedstriJd afgekeurd. Voor de vedstrijd cDA Cl - LENS Cl, kiJk je dan biJ cDA Cl.
Staat GDA Cl erop is ook deze vedstrijd afgekeurd.. De thuisspetende vereniging word.t
irmers verneld, Bij incidenteLe èfkeuring mogen de spelers van DI t/n 16 naar LENS beI-
len (366131-l+) vant zij vortlen dan niet vermel-d., BiJ incid.entele afkeuring wel naar LENS "

komen op ale noruaLe verzarneltiJd. De Leid.ers gaan dan ergens met Ju]lie trainen. Neem :al-tiJd naest Je nornale lENstenue ook voetbalschoenen, sportschoenen, een tra,iningspak
en douchespullen mee,

SchadulÍpr ograJmxa

Bij algehel-e afkeurj.ng van het koupetitieprogïa.ma werken ve onderstaande alternatief
prograJnua af:

Samenkonst I,ENS

11.15 uur
12.00 uur
9.00 uur

11.00 uur

LEI{S
IiENS
LENS
LENS
LENS

/n
c3
ra
Dl+

n

C1 ziJn vriJ bij afkeuxing
en DL trainen

inen
en El trainen

E! trainen .

11.15 uur
12.00 uur
!.00 uur

,11,00 uur

ALt
c2,
nr+
JJJ;
E3e



13.t0 uur LENS X)i, E6 en ET trainen ' L3.00 uur
!.t0 uur LENS FI en tr'5 trainen 9.00 uur

10.C0 uur LENS F3, I'l+ en I'6 trainen 10.00 uur'

Dè Íree6te spelers hoeven eigenliJk nog geen eens naar LENS te beEen of naar Loketext te
kiJlen. le iiJaen van het schadunprogra,nna 'komen veel-e,I overeen met de verzs.EeltiJden van
het wedstríJ tlprogran&a. Neem vel een eigen shirt nee voor als er getraind wold.t. Trainen
kunren we doen ergens op een grasr.eld. 0p het strand.. In tle zas,L of op de verhartle veldJes'
van Kv'iek Sport, De leiders /trainers besfissen dit, Neen aftijd sportkledin8' trainingspak'
voetbalschoènen, spoltschoenen en natuurliJk douchesPullen (verpLieht) nee. BU redeliJk
veeï gaan de tr'-klessers deze keer op verzoek naar het strand. Velvoer is den echt nood-
zakelijk.

1+ te en ll finales Dl t n DI+

0p zondag 18 april org€riseert LENS de final-es voor het )r tegen l+ voetbal-. I{et is ale bedoe-
ling dat jul-Ite zelf vÍerte.]l-en maken en alles zel-f ter plekke regelen. Netuurl-iik organi-
seren rdJ de r,redstrijden en lopen lÍiJ wI rond.on, indien nodig, te assisteren, De vlnaaars
mogen LENS vertegenvoordigen op de afdelingska.mpioenschappen op ï mei biJ Nootdorp. Dus

aLle spelers van D1 t/n Db a.s. zond.ag on 1L.h5 uur op L.,ENS '

ueen/ Déén-cup

Zovel C1 aLs Dl wonnen hun wetlstrijd in d.e eerste ronèe. Vooral Cl haalcle een kunststukie
uit door DSO Cl, in sons stroÉenale regen net 3-2 te verslaan. Ín de tussenronde kont Deffie
op bezoek. 0ntlersch&tten zou d.om ziJn, vreag dit uear aan DSo. D1 von vrij sÍmpel van HW
Dl- met 5-l-, In de tussenronde is IBS de tegenstander. Daar verè aI 3x van ver.Loren maar d.it
vas allenaal op vreemd terrein. Zet Je beste beentJe voor want de verfiezer (HBS) valt af,
De teams d.ie winnen gaan aloor naar d.e tveeale ronde op dinsdag 20 april.

0nderling voetbs,] C/D en E-coublnati.es

Op maantlag 1! april Iíeer tvee ondexl-j,nge vedstrijèen op LEIIS net het oog op vol,Send sei-
zoen t'lr': 

ss.nenkomst J,ENS

1T.00 uur E-conbinat Íe-onderling
18. l-5 uur C/D-conbinatie-ond.erling
0pstellingen:
T-koabinetie: R. Bekklng, A. Boustati, W. de Bruin, A, DuiJvesteiJn, Z. ElbouJanei, P. v"

I'essem, V, vd. Geest, S. Gonbaul-t, D. Gunay, N. Heidel, D. Hoos, n. Jansen,
R. de Kferck, R. Korst, tr'. Kuik, R. Nandpersan, F. Nazarali, D. Petruc'

- R. Pocoïnie, J. Pronk, S. Sabri, M. Singh, R' Snees, M. vd. Voort, B. Vreesl
uiJk en G. !íesterhout. Leialers: P. v. Gils en T. de Klerck.

C/D-:ombinatie: van C3: A. Axralaj, S. Essiaè, S. Gopie, A, Hagedoorn, H. Kaffs, tr'. el Ma-
soudi, K. Ba,Bdj anaosingh, R. de 8oode, C. Sprockef, Z. YiL]oaz.

van D3 : A. AJ-ting, J. Appel, A. Sharos, K. Bouali, I. CiJntje, P. Dahoe, J. eI Had-
dioui, E. Kisi, D. R€.Dkhelawan, D, Roos, E, Saygi.

Yan D4 : D. Kiyangi, J. Y. loon.

HMsHÈoernooi voor E2 en tr'2

Toen HMSH ons yroeg voor hun toerr.rooi op 17 aplil beLoofden ziJn ons ds.t ze afles met de
HVB uouden regefen. Akkoord zeiden viJ, dan d.oen we nee met E2 en tr'2. Toch stelde de HVB

ook kompetitie vedstriJd.en va6t. Overleg tussen HMSII en de bond fevertle niets oI). De bond
had slecht toestemming verLeent met de mededeling a1s er geen kompet itievealstrÍj den Eoeten
vorden gespeeld. Een nisverstanà dus, raar IL+l }rÍILen HIdSH toch hel-pen.
Het is ale bedoel.ing dat E2 en tr'2 eerst rs norgens een \.IealstriJd spel-en om daarna vanaf
L2.30 uur aan het HMsHtoernooi te beglnnen. Een Lange dag dus, maar voor de kinderen noet
dit geen probleen ziJn. ZiJ vorden verzocht on op vriJdagavond. tussen 18.00 en 19.00 uur
te bell-en naar Paul vd., Steen te1: 39?015I. Wacht tlus niet tot zaterd.ag nar de vedstrijtl.
Het vind-en van andere spelertJes vortlt dan lraa.rs chiJ nIiJ k een plob]-een. De biJzonderheden
van het toernooi ziJn:

uur
uur

r-6 .30
1?.h5



LENS E2 : HMSH ' IIBS, RiJswlJk en Quick
IENS F2 : HMSII, HBS, RiJsvijk en Beverwijk.
De ved..strijd.en d.uren 2 x 10 ninuten. De prij suit'relking is on:

Trainers /leiaersoverle

16.30 uur,

In april ziJn er weer enkele overleggàn E.et d.e trainers /feiders van onze J eugdtea.ns ' Aanve-

zigirÉiO dezè keer is wel- heel dringenè gevenst ondat we alvagt vooruÍt wil-Len kiJken na.ar

voígend seizoen. Wij hebben ideeëh maar die hebben de tlainers /]eiders vast ook. Die villen
viJ nu juist graag horen. Kooen dus en vriihouden de onderstaande datultr s.Y.p.:

- 19 aplil : a}le trainers en leider§ van A2, 82, C2, C3, D2, D3 en Dh

- 26 april : al-le trainers en ]eitlers van E1 t/m F6.

De ver8ad.eringen beginnen steeals om 2l-.00 uur in het kLubgebouï van LENS- We streven naar
een aflooptiJat van 22.30 uur.

Pasfotor s inleveren
De onrlerstaande spelers verzoeken }r'iJ on zo snel nogeliik één pesfoto in te leveïen net
naa.n achterop biJ Paul- vd. Steen:

A-kl-assers:
B-klassers:
C. klassers :
D:-klassers:
E-kl-assers:

M. vd. Berg en P, Smoorenburg
B. vd. Berg, P. Koo, M. MattheiJer en V. v.d Spek
I,Í. Groot, À. Herrevijn, A. Noften, K. Ba.rutl j ane.ms ingh en 3. de Rootle

S, Alting, P. Bodaan, T. Jozee, M. Kipp, n. Noften, M. Poot, N' Sillakus
J. fiets, V. vd. Geest, S. Gonbault, R. Groos, N. Heide]' A' oosterveer en M'

vd.. Voort.

A1l-e E- en I',-klassers hebben onlangs een kleurplaat ontvangen, De bedoeLing is dat deze

uiterliJk a.s. zaterdag Íngeleverd vorden bij de leider. De nooiste kleurpfaten vorden opge-
stuurd naar de komuissie van het zvaluventoernooi. Andere vereniginSen aoen d.at ook. De

mooj.ste kleurplaten vauen.in de pxÍizen. Kleuren d.us boys I

Kleurplaat inl-everen

Reis,j es einde seizoen

A}].e
eind
bver
orde

reisJes zijn geregeld. lle kunnen dus niet meer terug. l,Je vragen alle ouder§ om voor
aprii het iotàte bearag kontant te betalen op L.,ENS bij Paul vd' Steen of on het bedrag
tè naken op giro 201392 tnv, P. vd.. Steen reisies voetbef te Den Hs'eg. Voor de goede

vermeklen viJ nog éénuaal de vastgesteld.e bedïagen:

CI: S 100,-. IENS D2: I 85,-. LENS E+selektie: 5 80,- en LENS I'1: 5 80'-'
vragen kunt u terecht biJ PauI vd.. Steen.

- LENS

Voor

Kontributies
We verzoeken de oualers die (nog) niet automatisch de kontributie betalen on nu bet l-aatste
deel van tle kontributie over te maken op SiIo 336?1L tnv. penningEeester L,ENS te Den Haag.

Natuurlijk kunt u ook 8,.s. zaterèag kontant betalen op LENS.

ToernooÍen/sDelletlesdae/nieuve leden

0p 2l+ aprÍI atoen LENS Cl t/m E6 mee aan het zwaluventoernooi. ( L,ENS 41, A2' 81 en 32 spefen
eèn veditriJa). Deze zwalut entoernooien ten bate van èe gehanèicapte jeugtl ziJn het starb-
sehot voor veLe toernooien zove] uit als thuis, BÍj ale uittoernooien vervachten we vaak de

hulp van de ouders voor het vervoer, Probeer zoveel mogelijk aanvezig te ziJn. We voetbal-
l-en d.oor t/m p Juni. Daarna gaat d.e zomerstop in. Natuurliik vervachten ]re aI]e spelers van

D1 t/m F6 ook op tte 1].et ES van mer , VriJhouden deze dag.
or volgend. je.ar op peil brengen. Baarbilietten
öiverse ïalnen en op enkele schol-en' Doen Jullie
te kriJgen. Jul-Iie profiteren d.aer toch ook ven.

Oh ja, ook vÍLlen ve onze ieugdsefekties vo
ziJn verkriJgbaar op LENS en hangen al aan
ook je best om goede voetbal-Iers naar L,ENS

Doe Je be6t.



BedankJ e

Groente- en fruithaÍrdef rt KarrewieL aan het Al.reloplein bedarkt voor de kist sinaasappels
en de appels voor het paasweekend. De kvaliteit rras zoals altiJd perfect. Ons ad.vies voor
aLle I,ENSERS : haal" fruit, groente en rauvkostsaladeE eens op het A1meLoplein.
Net al-s L,ENS echt veel beter.

De gedaante verwisseLing van D)r

Door goecl se.nenspeL in de eerste helft vs.ren ve sterker dan d.e tegenstander. Jarmer genoeg
k\^,an dat niet tot uitdrukking in aloel-punten.
De tweede hefft fieten viJ ons intiEideren door de tegenstander. Jamer, laat Je ale vofgen-
de keer niet gek maken door d.e tegenstander los dit op door goed samenspel zoals in de
eerste he1ft.
p.rs. Veters goed vastnaken,
" Jocheu.

HC euo
I

?WC leos I
t

a a c
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III LEt{§NEtlUI
weekblod von de voetbolvereniging
66ste Jaargang, ni:omer 37,
22 april 1993.

Alremeon sekrolarlaat
tl, i\4, líouuJenhovsn
gÍrm trosstroot 9l
2559 (Z D@n Hoog
toi :070.591?474 '

SEkÍetarlaat sonior€n
zondag
6.-. Osse
Jo, rrswldstrciót 99
254ó « Den lloog
t@l :070.3998153

SekÍetarlaat senlo16n
zalerdag
J,( l{om
Mí Ii5 Stokeloon 184ó
,511 GC Den Ho(§
rel :070.3ó79ó87

Sekretarlaat Jeugd
P.!cn den Steen
(h.)pinstÍoot 105

25 jl 5V Den Hoog
r@l |070 ' 3970154

SskretaÍlE8t Toloíbtto
G. Hompermon
Burg.Hompsó0or5tr.90
9ó81 FH MonsroÍ '
r@l.r 01749 - I gó09

Sponsozaken
J. v.d. Lubba

Vlloíboomskoot 503
95ó4 JA Den Hoog
t@1.: 070 . 3233525

Tralners
Sololitlo zondag
M. Bo9
Ni(oloos Boetsln. 198
9271 BH Vooörrg
r@1.: 070 . 38óó3!9

Solektle zaterdag
). Booramo
F. DiepenbrodhoÉ I I
9551 H€ Den Hoog
t@1.O7O.39-77273

I/AAI DE, F?EDAT<TIE

uiter$e inlevertermijn ko'pij:
moondog 20,00 uur in hpt klubgebouw

iT.GETOERTT' of TTGECITPT|I ??

Voor zowel- senioren.als jeugd 'is het
tournooien geblazenjidus voor de
liefhebbers van veel, korte en op
hoogniveau gespeelde; wèdstrij den is'heÈ

-genieten deze laatste seizoenrnaanden.

De competitie nadert zijn ei.nde, de meeste
jeugdteans zijn bijna of aJ- uitgespeeld en
ook voor ons eerste rest nog één
wedstrijd, de laatste pupil van de week
hebben vJe gehad en rest.nu alleen nog maar
de bekendmaking en uitreiking van de zo
felbegeerde E+J-trofee.

Se ktetarlaat zaalvoetbal
B-J Oss@

Jo( Íswldstroot 99 - '
95,16 (( D@n lloog :

tel: 070 - 3298353 a._ li. -'t r.
Sekrelarlaat redaldle
R.( J. Miltenbulo É i .

l{e rgeloloon-98i 
- í'.j l'

?5,14 GG Den lloog -, ,r
tel : 070 . 3213985
f(rr.070 - 3ó788ó2 -. .'

samenstetting Besiuur' ; .;1'
, rl nrl

\@'z,ttar, , 
' t 

' '..,
B.rd. l.Ijllk ; § 

-

Mchotmo Gondlstroot 74 .

25"2 PC Den Hooo r . :':
ret. 070 - 597935ó i'

Sglretoris: q
lU.,iI. Houuanhov@n

8ró n,fro5stroot 9l
25"2 (Z Den hooo
t@1. 070 i 3912474

Fl,M, (oÍsr

,,' . Hóogatoloon §89
1 2544 GB D@n Hoog

- r tel.;0701:3ó7109ó r

+

E

Lid:

!« ningmee<ter:
n.F,. d" Gíool
PeÍlikloon 95
95(,,1 

'lV Den Hoog
rel 070 . 3251550

f!d'
F. von Dljkl
Jon 8or@ndsoloon 192
2ó85 BV PoeldUk

tel.:01749 - 47!55

'I
À1Ieen d
doór wan

- zaierdag'is het doek ge-

Een trtoert j err of
uw redaktie kijkt
nohent niet zo nauw
er. v/ordt r,Jat afge-
de velden. (je zal
getoert of gecupt

, KontÍibutie
obetaling

Postbonk 33ó71 I

' , Bobobonk
tgQgzlzzg1,

t, ','.', TerÍelneÀ en jL Klubgebouw r.' ï
; Hengololooó ó00

'-.tel:070-3óó1314

e j eugd
t voor
- en zon-

c9pÈ nog
ons .

dagel ftal
va 11en .

trcuppierr,
op dit
meer, want
speeld op
er bijna
van worden)

ri

- Voor één tournooi vraagt de redaktie uw
bijzondere aandacht en ditt is n.1. het
ZI{ÀLU!ÍENTOURNOOI .

Deze tournooien worden gehouden zijn ten
bate van de gehandicapte jeugd en zijn het
startschot voor vele tournooien zowel uit
a1s thuis.

De interesse van uriy redaktie'was voor de
gehandicaptensport gewekt erf bij toeval
deed de gelegenheid zich voor (bij v.v.
beki jken.. 

I

Naaldwijk G-2 speelde tegen l\teeuwenplaat G-1 en het moet jL"rega worden
een machtig mooie partij voef,,bal r,rerd op de grasmat gelegà], eèn 1ustvoor het oog, . i
ÀIs u in de gelegenheid bent kunt u deze voetba lLers ( sters ) 1

zrelf aan het werk àien bij het GONÀ-tournooi op 24 a!ri1 -
aanvang 10.30 uur. "' . i*

de redaktie

I.ENS



lJ

I,[a.....,] . re ( d )aktie : ,
IZrÍ'

Be st': Ed . en 1,1i1]em bedankt voor het valikunalig oÈhangen vàn -..,,onze L-Ell§-copybrleven bus .
llet ,1ing viel, toen viJ eraan gingen hangen, niet eens s
Vanzelfsprelend gaan wij wel- zo d.oor want het ligt in de
daktieplekj e een zpnnescherm t'omt te hangen: ". 'r i-tr

pontaan(en dat viel mee ) van de mudr'
bedoelingrdat boven ons vaste re-

. r'- i 'I -;'. i .i --'- i-
Wij remen aen dat ve dan ook. veer op Jullie medeverking kunnen ,rekenén.

- Insiders " lreten. iret íatiurtíjk aI maai tbchi even nog voor de goed.e ortle:
-DeredaktieI,ENScopybrievenbushangtinonsc1ub6ebouÍInaaStdete]-efooh'

,,. .ïierin tunt u op iedere dag- op ieder uu'r van d.e rteeh u}/ stukje in d.eponeren, Let u
" we] even op dat de inlgverternijn is .r s-maand.ags voor 20.00 uur.

-'t ïs niks dat FraÉs van Dijkèens rn keertje niet aanwezig is bij fENS 1, íoeten .we het
wel zoirdèr iàl5n pracntige versÍa[ ste].Ien... :

- We zagen zqndag nog tvee fervente toescbouvers stiekem weg s]-uipen naar BMT; vas het een
leukere vedstrijd ? '..'

uu redaktie.

PUPIL v.d.,WEEK

SANDRA v.d: STEEN

, (

rï

t
I

as

t"

r:1

T:';
,' 'r,l.

4 -:i.:

;ï.'I

l '.,.

IIllilrrilIIIIIIIIililuI
Afge---open zcndag was de pupil Ían de veek Sand.ra
van (len Steen. Zij had. voor de kanpioensvedstrij d
een !,pandoek gemaakt die biJ de Jury de hoogste
punten scoorde. Deze jongedame Ueet wat voet.:
ba1Ien is en Zi.i beleefde, zei het in d.e regen,
een 6randioze d.ag.
S.ls )raar sterspel-er koos iij(on zijn spef of om

_zijn uiterliJk?) Patrick.Puister. . ' .

_Sanà'a bedankt(inhaar verslag) hierbij d.e zondag-
sel-ectie, trainer en begel-eiders voor d.eze ge-
sfaa€ide zondag.

.i .'
Hall-o alIemaal is ras om l l uur op LINS omalat
pupil van de vee\ uas. Na dat ik me had. omge- -

kleed nocht ik mee net de spelers en trainer ., .

voor een bespreki.ng in de kl-eedhaner, DaaInA..
vas i.k nog even in de kàntine vant de spelers
hoesten hun omkledeo. 0p het veld mocht ik - .

Inee doen met de varming-up en het.inschleten
van Ce..keepgr. Toen d.e vedstrijd begon zat ik
in de duck out. In het eerste haff uur stond.
LENS aI met 3-0 achter, met de J'ust vas het 3-2.
fn de ?e hefft zat ik niet ln d.e duck-out vant
ik ve.s verkleund Yan de kou.;. . , , ,.;
Het veld vas'een mod,deïloeI. LENS kvam loch nóg
op 3-3. l'Iet Patrick was ik op de foto gsgaan. Er .ziJn )+ foto's gemaokb _door: Nebo fotograaf
Ïheo Massa. Patrick gaf mÍj een kusje. fk bedank het le dat ik niet met hurr hoefde te
douchen. Ik heb een gave ][id.dag gehad. Voor het 1e een kusje van

De fctots zijn beschikbas.r gesteld doór:
vaarvooï onze dank !

Sandra v.d. Íiteen.
I



Vcrn Hat BasEUut' t-

OtrTICIEE.[.:

Fotors PronotiefeeBt

In bet clubgeboutr hairgen de

Zet naa.m + te bestel-l"eD fot
De enveloppe kunt u dePoner
tiJti ontvangt u'v&n ons dat

Nieuve leclen.
3172.B.E. Striik, D, zo-or-i982; L.,v. l,Íeerttervoort 13?, 251? AI{ Den'Haàg, tel: S6zor'lo.

,tr
Í i- .,;

fotor-s.Van d.lt. grootse feest. Deze ziJn te testellen É f 1'=''
o1sopeen.enveJ.óppeentIoehetbenod.igdege1derin..'
en iE de redektie brievenbus die biJ de telefoon h8ngt' Na enige

.tle fotors. 'r .. ' - .' t

op f9 nei 1993 ou 16.00 uur j-n het st.s'dhuis van Gou$e. '

:.igeat het gebeuren: .:
RÍCHARD VAII DM HOEK MI JANNIE SI,EUTJES

gao.n trouwen t

U koEt toch ook op onze receptie van l-9'00 tot
ttle Gouwe Ganstr, Groenhovenpark 1 te Gou'I8"

20 .30 uuf l-n

'"ïrg j;:ï. varen vele led.en van èà'."Cttt -van 
t00" v§ór de.vedstriJd aan-

vezig-on .geza.nenliJk een kopJe koffie te drinken ' ll ï
Mevrouv corét hed.heerliJke óakes:" gebakken ,lraarvoor we .hear . herteli-J k a8.nken.

ö'à;:;";;1; .tora 
""o 

bioeuetJe- en de serv-ice. was prima' Deze vooi'bereiain-
gèn verraeddeh de banè ven Ad Córet in het gehèel' - . . . ..i i -]--.- .

íoorzitter Kees'van der 1ÍiLk 6ankte de' aanvezigen en §Prak ziJn beïonderÍng
.uit over. het behafen van de 107 feden'. IiJ schetste te' toekonst. yaerin o'a'

een 'rkunstgróÉïeItl't eu nieure kLeedkanters op ale velLsngliJ st staen. __ I 'í-1.r- .,i,.

Met zrn E1Len kunnen ve àie -doeleinaen leleikq4, zodat LENS nÍet ver6tikt raalct Ín ziJn

leninnen. ondergetekenale hurrti-gde Bls voórzitter/secret arià/penninp€e8ter van dë t'club van

ilöi"Ë;ï; $;:ï;i;;*dïi";-:à";-;:.s-honaeiasie 1i.d. Dié'rtberoe',^varen'Íeraiènd i '
Harrv Dietz heeft als verte8eNoorder van de A"of,t""V "Eèauw en Joilannissen" steeds geloofd-

iï:"ilr;"ïËË-;j-ï+Ji-;""itorà1"Ë""r" ,í;e dé hbndeio leden zouden bereiken. Eil hield voord,

;;rà;;;-;;-"t"ia ni' 10? ledei"werë berelkt' ' 'i '7'

I{u aI d€rk ík iedereen die zó net deze geslàbgde ektie beèft Eeegeleefd' rilet elieén voor

de snip; ra'r vooral ,oo, a" grote ,betrókkenlèid aie- nen heeft getoond. In een half JeaÏ

vero v-éót tereiÉt I Ík beb genoten van tleze functie' \ ' I

.. i. r. . ' !
. t' ,, , ''. i Uw sponsorcontaltns'n - ' '' '

-?

-1.'€, ii-'' ); Ero fea
Uv reporter van deze vedEtriJd vas Eeun de Klerck, de leider van E
Teun Ëeu zeer enthousiast Jeugal-fanagí zeg in de stronen'le regen e
fiil zag, schreef en verdeelde d'e pulten.
Teun betlBnkt voor iouv biJdrage.

lt. .,
en tloelpuntriJke lredstriJ d.

LENS

tle redaktie.



LENS - Wiplolder: 3-3
Met het. kaopioenscbap op zl,k zou' het weL,lekker wiJuit voetbaLl-en ziJn clacht nenÍgeen.
Niets. $as mÍnder waai, !íippolde:r rgqÉ ngg .gg! kans voor.de periode titel .gn ging er'dirs voor
LEITIS d.ie toch wat te genakkeliJk ven stert ging rerd biïnen een iralf uur op eën 0-J achter-
stand. gezet nede aloor een rat twÍJfeLachtige strafschop, Ja tlan woid het rnoeiliJk.j
DBt veerkracht dan ook nooclzekellJk is voor een.ka.mpioen I s ploeg bleek uit cle và1gen6e
nonentea. I'red Sp8, die op ziJn bekende riJze voor l--3 zorgdè gef hiernee aan dat LU'IS nogniet velsl,agen vas. Vlak voor rust Joeg de goed spelende Bicardo Tetteroo de bal in het
doelgebied van Wippol-der eE kon l'Íaurice Schuurnan peïfect afroEd.e 2-3 ttus.
ondertussen had de urenlange regen er voor gezorgd tlat het veld er niet beter op verd. yoor
een aanvallendé ploeg toch een naaleef IÍent Ke.upióen ziJn en ongeElagen dat geeft toch iets.
meer glans aan een ka.npioen t s schap.
Al- net aI rras het IENS d.ie d.e tveede he1ft het beste van het speL liet zien. A1s Je dan ook
over een.sleler als Fred Spa beschikt die lret dit veer in zÍJn element noet zÍJn is het
niet. vervond.elj.Jk dat hiJ Juist d.e nan Ís d.ie LENS aan een zeer verèien6 geliJk spel hielp(3-3) wat niets afd.oet aan èe rest van de ptoeg.
Jongens voor Ju1lie alleEae1 een dikke voLd.oend.e. Jul.LÍe hebben Je Sportleve plicht gedaan,.,
daar kan heel LE{S trots op ziJD.

Teun tle Kl-erck.

DE CÍ.IIB V:l!' 1OO GENIEITEAS

cijs kon heÈ af,gelopen zondag nieE nalaten even sEiekem zijn neus
om de hoek van de deur van t{acerLoo Ee sÈekerr om een stukje afeer
op Ee rnuiven Èijdens' heÈ kof,fie-uurEje met cake en vrolijke
EezichÈen. À11emaa1 Eevreden aandeelhoudels. Je kon duidelijk
merken daÈ zlj geen, klagen hadd.en over treÈ rendements van hun
invastering van 100 pi6k. De overheersende stselr[nLng wasi -.vo1gend
seizoen r,reer !.00 piek en kaarpioen worden. r ..., '.
Lekker: droog achÈ€r eelr kopje koffie is. heÈ naguurlijk weJ-

lonosdollln gemakkelijk om samen wigioenen op Èe bouwen over heE verloop, wan
de nabije tsoekomsU.

De apelers, die het zullen moeEen waarmàken, r.iaren op dat. momenÈ aI beziE aarr
hun warrning-up voor de sÈrtjal tegen Wippolder op heÈ alEmaar natter wordendeveld. zij. hadden even geen t.ljal om zich met. de ÈoekomEts bezig te houded, vranÈ
zij zi;jn nog bezig hun Karwei van het. Iopende geizoen af te maken. Nu de litel
binaen is, gaat. het al1een nog om de eer varr het ongeslagen zijn en ook om de
zogeheLen SporÈieve Plicht. Een opzichte van de Èegenstanàere, die vla dènacopmpeEiÈie een promotieplaats wilIen verwerven. Beide Ëeslerende
Cegensl:ander§, Wippoldler en verburch, doen mee aan die race.

l{ippolder naln binnen een tralf uur een O-3 woorsprong en }eek LENS een grot.e
eersÈe nederlaag Ue bezgrgerr. LENS heeft diÈ eeizoen meermalen bewezeD aver
vordoende veerkrachÈ. te begchikken om zich uiÈ éen achÈerEtand Eerug te knokken.
Ninmer echÈer bedroeg die acbÈersÈand 3 doelpunt.en. Daarom verdient de ploeg eengroEe I]Iuim woor de manJ.er waarop de schade weer werd ingelopen. Voor de Épelers
vart wiÈporder en LExls was treÈ echts Ja,,mer, daÈ de EcheidsrechÈer weinig Ëegriphqil voor de EporÈieve belangen en de alsrnaar Elecht.er woidénAè
t.erreiEomsgandigheden. voor die 9 gere kaarÈen verdient de scheid8 een rooie.
Nog voor rust werd heÈ 2-3 en korÈ voor ËiJd kreeg Fred Spa zijn, wèrdiendegelijl<tilaker en de volle Èribune de inmiddelE owerbekende saf,tó sprriÉE.. De Eer
waE weer _Eèred. LENS is nogr maar één wedslrÍjd (tegerr Verburch) verwijderd van
een" ong_ès !.-agen sèizoen,..Dab zou werkel.rJk een unieke preEÈaÈl,e zijn! ..

cijs lJangEaleli jn.



€nfl €vonamontan Homrnissia
Konta rsoon: Marianne v.d. Donck 397.65:32',.

mei SPORT en SPELLETJESDAG bi.i IENS.

Op , nei is het ueer zover dar is het veer d.e d.eg van de 6port-'en tspeltetJeSdag iiï LENS.
We lichten even een tÍpje van d.e sLuier op:

- var U.00 tot t 15.00 uur slprt: en.Bpel voor de"D-E-F- jeWti.
- t f6.OO uur een loteriJ voor tle gghefg Jeugd rat faDtastische priJzen.
- rond 1ï.Oo.uu},een barlecue vooq Oe-[ënefe Jeugd waarbiJ d.e regel is: EEHST Jeugd- DAI)I de

ouder's.'1,- 
n. '.2. r'r'.,r.: ,i .",-' t't: ,;".. -.- t'-1 ..'I J-' -:..!, f__,

De ?xlJzen-vosr aË t,rtedueJfiii--ïEer-rdàe e"lo"àè": (r;;;;i;;;""ieí ï.1i11.;*']-=.*", 
.Traditie getrouv staat er wëer- de poffertJ éskraain van: GERARD TIEZE t '*-

In de 'TKoPEREN LUrtrELrr kunt u 'weeï geniten van overheerliJke pöffertJ es;
Ook de priJs is oro van te snuLLen n.L, .5 2100 per portie.
Volgentle week neer nieuss ! ! !

Marianne, Albert en. René.

SíeIí@ Sonioron Hommissia
Uitslagen van het afgelopen week( enti)
IJIIS 1
vcs 2
TENS 3
SW2
IENS 6
xAvA 9
)so t)+

- WÍppoltler L
- IEI.IS 2

- KiJkduin 2

- I,ENS I+

- Vios ?
-""I,ENS 7
-. IENS 8,..,.

3-3 : . r.,.
L-l
3-1
5-5
2-2
afgekeurd ;r' ':-.: ''t

,2-t:r'\I ---

re scheidsrechtei i l" t -ï'e1d
leq4a8 25 april

12,00 uur LEI)IS:3 ., .'i * Postduiven 3-"
1l-, OO uur trENS 5 - f.,nUS 6
13.00 uur L,ENS B - Postalia 5

LmS 2, l+ en ? zlJn vriJ

.toz6tslz
rrr .
vr.

3185/681

3r.65 /6\9
I '!. l

as,gserle

R.A. Starïood
n.n.

' n.n.
n.n.

I

3

;
I15.00 uur fiuaLe Merokta€.Ils \'oetbel in Nederlantl

Aanspleekpunt SEKO 25 afril: Jos'Vitti
tt íl

ng/An Bergenheuegouven l-'"
Dinsdag 27 àpril-

-YW8 n
r .rí i. r

.lan lior: ,P, t4'
' i ;. ,l--

'dhr, D. nosenboon

20.00 uur LENS 7

Donderdag 29'april
20.00 uur LENS I

i*r

n.

j.,

'!
lÈ

...
Vri.i daq 30 apri]
10.00 uur LENS 7 - SVH toernooi

OPSTELLINGEN: als vor ige lreek. '

Afschri,jven:

! 1i' -1;'--. .-

LENS 3
T,ENS I+

Jan Heins
I', Sekèr1s
I,lil HeiJnen
Gerard DuivesteiJn
Bené Keus
L. Sarkia

36736'.t3'
323U30, b.g.s.
3h61oBB
o1B9t -17913
36or5Lr, l. e.e.
398879T, t;s.e.

de Nennie telt 3667298

Hafdi, tel: 3h?8?lt6

tel :
tel:
te1:

teI:
te1:

rENS 5
T,ENS 6
LENS ?
IENS B

J.
N.

I 4 ' ,.i
l.:

Zondag 2 Eei-, ..

I,ENS 7 Adefaarstoernooi.



Br.i problelr,)!: KontaktPer6oon Ben osBe, teL: 3298353, v!ÍJ dagavonA 19.00 tot 20.00 uur'.

IIGGING Effi.i]EIflEN:
Verburch - AÍkelíeg eà, PoeltliJk,' t"i,: orz\b-\61s6,-'

l l,,i

H,H. Leiders c ,q. Aanvoerderg:
s,V.P. DoelpuDtenmakers oP achterkart vealstriJ dformulier vetEel'den ll ll I tl ''

LcrngÉ c)a =g>orl@r1 \./crn de Zt\A loddqr
r:: rr-i--

Uitsla n van het af
- DevJo

1o veek entl
LMS 2
MV0r72 1
IENS 2 ,

. I.ENS ].
- vit. Delft ï

2-1 ( LEN§ 1 is gedegradeerd)
,-2

vriendschaPpeliJk
vrlendschappeliJk

Moandag 13 mei L993
L9-15 uuv Texas DHB L
19.15 uur Texas DIIB 2

ZRRL
VO€TBRL

- LEIYS 1
- TENS 2

Donderclag 20 mei 1993
Ec-so toernooi voor I'B{S 1'

i \ ..rl-:t.

OPSIELLII{GEI{: vorden door de tralner vastgesteld.
Eventueel afinelalen bij John Boerene, te}: 39.t't273.

Uitslagen
Lengezael 1
I,ENS 2
I,ENS 3I

: I,XNS 1
- Engelsmen 3

I Engelsnan )+

'Kfasse

3-B
6-z
l+-1

L-1
B-ï

IENS L . - Garnurtl 1
De FlaEingor s2- LENS .2

1{

21.30 uur lftrstlaÀdia - LENS 3 B2B
ZaaI scheidsrechter
D€ PiJ] A. van Kruyk

Licging spor.thall-en
De PfJl -. - Bechlaan.l, NaaLtlviJk.

Aa.nyoerders: S.V,P. Uitelagen doorgeven Ban Ben-Osse, tel-: 3298353'

Jrllí@ VnN H€T J€UGDFRONT: Rlgemeon konloktpersoon:
Poul v.d.Stoen, (hopinsroot 103,9551 SV Den Hoog, tzl. 397.01 .54 I
8ij geen gohoor: flniold v.d. Don(k. tol. 397.ó5.32 :. "

t:

l,letlstriJ alpr ocra.:ma A-B-C-D-E en F .l eued.

.J']
Aflbe]len voor onderstaande vedstriJden alLeen biJ
zo sneL uogeLiJk aoch uiterliJk de èag voor de lÍe
gehoor belien naar Arnold val. Donck (397653?) - Tn

bellen naar I,ENS (3661311+) btJ ieE8nè van de Jeug

Psuf v.d.steeD ( 39?015h )
dstriJd. Yoor 19.00 uur. BiJ Seen
uiterste nood nog oP de d.ag zelf

tlkomissie .

Elftal datun aanvarq tesenstantler uit/thuis terrein /ve1d ssrÍ ' k. Lens

Al, 2l+

26
30

Az 21+

BL 2l+
26

r.1.30']9.00
10. 30
Ib.30
12.30
19 .00

april
april
april
april
atr)ril
epril

schevenlngen At(vr)tnuis vI
zlraLuven Vlaarrlingen (vr )thuis \/]-
AIC toernooi uit Àl"Phen a/d RtJn
HVl A2 thuis \2/3
vredenburch B1(vr)tbu16 vl-
Zvaluven Vlaerdingen ( vr ) thui s \2

13 .30
18.00
I,30( auto )

13.1+5
11.30
r.8 .00

I



B2
c1

C2,

c3..
Dt_ :

D2

2\
2l+

30
2\
30
2\
2l+
a.l

30
2l+

30

april
april

, 
epl í1
april
aDril
april
aprll
april
apr11
april
april
april

12'.30 .'Vredenburch lZ(rr) tiruis ' " y}l3 11.I+5
13.15 .Zvel-iiventoernooi biJ Velo Noortlv'eg/Wateriigen '-' Ia,Oó(auto) 

-

... 18.30, . ErentueeL alerile rond.F Ceen-cup : : . : , .rr (

14.00 Excelsior Maassl-uistoernooi uit Laventlelstr./MaassI.12.15(auto)
. t3:15... Zwaluventoernooi bU Juventes Huis te tr auilelean/R k 12.00{auto) .l-0.30 Excelsior Maassl,uittoernooi uit . Léventlelstr/Maass]. , 9.00(auto)
- 13.00_. Zwaluwentoernooi biJ.TSCr90' AqgJe Dek"enlaen ,, f2.O0(auto) I

-..10.00', ZwaLuventoernoo.i. biJ Vretlenburclr, .Vredenbuichwee I 8.\5(auto)"].8.30Eventuee1derde.-ronÀel99n..qup..,;',,..-,,},;]..
]'2.00 Xxcelsior Maassl-u-istoernooi uit.llavenpelstrlMeassl. L0.30(auto)

. '10.30 .,,, ZlÍaluventoernooi biJ HMSH . VrederustLaan .. . : L0..15 . .

].2.\5 Excelsior Maas el-ui stoernooi uit LaveD4eLstr/MàassL, 11;15(auto)
D3
DL
EL

2l+
2l+

2l+
_: 21

2l+

2'
2\
25

. 2l+
2q
àí
17
2t+
25
zlt
25
2ll
26
30
2l+
26
30'^qt+

.-26
2\
26
àtt
26
2l+
26

april .l-0.00
april 9.30
aprif , .9.00
eBill - 1L.00
apiil' í " 9;30
aprll' 11,00
april. 9. 30
apri.l 11.00
aprll , . .9.3-0
aprtL ." ]l-.00
aprl] 9,30
aprll ].1,00
aprll 9.30apru }]..00
april 9.30
aprt] 1l-,00
aprll 9.30
april 1? .00
aprll 11.30
eprll 9.30
eprll +ï.00
aprt}.,. 11.30
aprtl ;10.00
april - 1Jr00
epril 13.1,
aprll f7.00
aprtl 12r00
april 1ïi00
apri) 13.1,
aprtl'. ' ]ï.00

ZrÍa,l-uwentoernooi bi J
Zwal-uwentoernooÍ biJ
Zrde.l-uventoernooi tt j
Fina1eé I' tegen l+ op
ZwaLuwentoernöol biJ''Fiiàrèè [ tegen l+ op
Zweluïentoernool bij
Finales I tegen }+ op LENS (zie kopy)

Duindorp SV, sportJ./Mezenp.Lein .

VIOS .,.., .. Me.l-is StokelaaD
31auw Zvart, Dr.IvÍaDsveltkade
LENS (;ie rglu) '
Vïos ' ï Meti's Stdkel-aan "'
L,ENS ( ziè' kopy) '
Juventas, Huis te landeUàwk

9

t9
8

10'8
10

.00(auto )

.00, r í

.00(auto )
,)+5 . .

.45

.l+5
9. 00 ( auto )
O.l+t :] . :
B.b5(auto) ,.'

10.I+r., ,
B;30 ( a.uto )

10. \,
I . 3o (auto )

10, l+,

9 .00 (auto )
10.l+5

B. t, ( auto )
16.l+5
10. h5 ( auto )

B. l+5 ( aut, o )
16,1+5 ï
10. !+5 ( aut o )

P.00 ( auto )
16,1+5 ',
12 .15 ( aut o )
16.b5
11.. Oo( auto )
16.U5 -

E2

T3

El{

E5

E6

E7

F1

.*1
,. Zwa:Lulrentoernoot biJ Juventas,. Huis te Lendel/Rwk :
, tr'inól.es L tegen }r o3 LENS .(zie. tsopy )

Zvaluwentoernooi biJ GDS EraBrousveg

ZvaluEentciernool bÍJ bDS Erasrnusweg
Finoies'lr tegen L op LENS (zie kopy)
ZualuventoernoolblJ Te!íerve Vredenburchweg
I'ineles lr tegen'b op LENS (zie kopy )
ZLÍaLuventoernooi btJ DSO v . ÍuyI]sppark f Zt Dieer
ExtïB treining l'-klassers J en B Jaar
Leakk!ÍBrtiertoeïnooi uÍt J, v. Beerstraet
ZwaluHentoernoot bl-J Quick'StepË, J NiJkerklean
Xxtrs, tqailrÍng- [-.t]a§.qers J en B Jaar_ " ,

LBalÈïBr!,iertoe3nooÍ uÍt .- J. -v. Be-e.rstraat.
Zvaluventoernoo{ btl GDS .' . Era-arnusveg
Ilxtre tlb.ÍnÍng f:k]qsaers J en .8 

J e..qr . .i . ,,.
Zvaluventoernooi biJ S.V. Bobenen, ockenburgb ,. ..
E).tra tr@inÍng f-k]assers 7 en I Jasx
Zvaluventoernooi: bl; Bsc'68 1n Senthuizen

t3

Fll

T5

r6

-.t

'Extïs troinÍng f-klaseers 7 en I Jaar . '
ZvaLuïentoernoot blJ BIèuw Z!Íart in l{assenaer

' Iixtra trainÍng f-iilesaàis T en B'Jaar"
- t.L.

16.
t+5(

\5
auto )

3IJZOIIDERHEDEN; Í :t.'

- aanwezig J euedköriitri
- Lees onderstaande hópy eena Èeel 'aaudachtÍg tloor 'i -'

- opsteJ.lingèu en' blJ aondèihedèn toeruooién zie hieronder '
- opstellingen -A1, 42, 81"eir 82 àte bekeod n.irïv,:' ' ":

LENS A1 zónder M. vd. Berg'èn net A, de Jong
LENS B2 zouder M. àe Groot, M. Mattheiler' en P. val, Steen.'l

Afgekeurd of riet ??

De" afkeuringeD voor. tie toerhooieh vorden niet yÍa de T.V. lgk_qnd genaBkt. BiJ twiJfelachtige
veersèmstendi$heden uogen juJ-]ie naar LB{§ bel.fen (3661311+) of _dg tqernooien doorgaen o{
nÍet. Be]- nÍet te vroeg 'want toernooÍen afkeuren doe Je pas op bet l-aatste noEeDt..Is het ,r
afgekeurtl dau is er.geea schadurprogre,ma eu Eogen- Jul,l-ig thuisb1iJyen. t.. 1.. .- ',1, 

..

ToernooÍregeJ§

Het orgahiseren vim toernooien ''kóst enorrn veeL tÍJtt en bovendien ook hèei vàe}'geJ,it. Tocli .-'

hebben ile uéeste verenigingen di't, er nog veL voor ovèr alboeveL 'er toch ook a} verenigingen
zÍjn alÍe geen toernooien meer organiseren.en/of dle geen uittoernooÍen rneer a,annenen.

, , r, l.''asie: Pl vtlj Steen eu tr', Schuurraau 
'":



BiJ LENS he}ben ve beièe nog weI gedaan en ve hopen dat.onze spelers /J-eitlers veel- plezier
beleven aan d.e toernoolen.en ond.erslaantle regels zulleu naleven:,., ,

1) gedraeg Je sportief tegenover Je tegenstandèrs, tle scheidsrecbter en de organlserànde
Íerenigirrg. , 'i 1

2) natuurlijk pi"obeert iealereèn orn het toernàoi viinen«t ar te àLui{eu. fukt dit nièt gedreeg
Je <Ien aJ.s eeD wearallà verLiezer. ' r'

3) roken ea tlrlnken (alcohot) ts te 8,1ler tiJtle verboden voor onzË Jeugd op de toernooÍen.
b) verbliJf zo niu nogeliJk in tie kLeedlokeleu tiJdens het toernooi. cÀ Lekker voetbal klJ-

ken of zoek eeu plekJe in d.e klubgetrouw., "!) na afloop van hei toórnoói is ledère J qugalspelei verplicbt'om Li; ae prÍJsuitrelking ain-
v,:zig te zÍJn. Alvast uaar huis of aLvast ge^an Aoucnen en ae letder/eanvoerder aIleàn tle

6) de Sewonnen bekers Eoeten uiteiualeti.lk biJ IENS in de priJzenkast terecbtkoEèD. Dus nu
1 ïeek thuis te.hebben geetaan afgeven s.v.p. op LEIÍS.

i'
lle vertrouven erop dat bovenstaende regels niet teveel ge]rraagd ziJn. Heren 1elèers l-et er
op dat deze regels ook nageleeftl vorden en Beef DÉ,tuurLiJk zell bet voorbeeld. NogEa.eLs
heel veel- pfezier èn lees de biJzonderhealen B.b.t. ge toernopien_ nog even aloor. ,-..-
lqerttqqien SO/\ et U5
De biJzonderheden voo| tle to'einoolen van 30 epril verneklen viJ voLgenile lreek. Voor de zeker
heitl hebben we alvast rre1 Ae eanÍanga- en yerzaueltlJtlen bj.J het vedstxiJ tbrograuna bpge-
nonen. De toernooien op I [ei zÍJn:
A2 op LENS
Br. biJ wc
BZ op IENS '

C3 op LENS
D3 biJ Msv/Maassl-uie
DL b:iJ Msv/Masselui6

E3 biJ f .C. Zoeterueer
El+ biJ F. C . Zoeter:meer
E6 biJ orDas
F5 blJ WestLlnalia

Het ZYaluwen.l eucaltoernooi vooi ct t/n E6 op 2\ april
VoetbelLen voor het goede doel, t.v.: èe gehaniticàpte Jeugtl. NatuurliJk doén lÍ1J da8,r a,en ltree
Het Í.uschri,J fgel-d wat wlJ bètalen g&et rechtstreeks naar dit godtte rloel-. ' Daarnaast staan erl
oB de dag 2e1f overal, gelttËussen klaer. A1s al]e.spèJ-ers en Leiders van IENS daar uu eens
I 1'50 in zoutlen tloen. Een goed gebaar liJkt onB vóoÍ ve eéri hét voetballen begÍnnen. De
biJ zonderhed.en n.b. t j . tle rtoèrnooÍen -ziJ n :

-lEI§--Qf i speeJ.t op het velti van Vel-o tegeu Ve1o, ScbevenlngeD, BIeuÍ, Zvart en l{fra. Einde
toerDooi ie ou U.00 uur. De wLnnEar geet nasr bet finaLetoernooi op 5 nét tij tO,o.
opstellinge: al-s bekend zonder W. Daanen.
r,EI{s c2: speert op het vertl van Juventes tegen Juventas, con6,, Reroo en Gro;n I.IittS8. ni3de
toernooi ie on 17.00 uur. De winna.ar gaat ook naer ale finales op ! nei bÍJ KMD.
0P6te111ngen 3 èIs bekentl zonder L. Peek e! J. Pronk( geschoret ) net S. Gopien en D. Tieze,
IENS C3; speeLt o! het Yefal van IAC'90 tegeD TAC'90, Te Werve, KMD en JuveDtes. On 16.!5
uur is het afgelopen. De rur@er 6én ga.et naar de. finaLepoule op ! nef bÍJ KI,{D. -.
opstelllDg: als bekenal zonder s. copie en D. TÍeze(beide c2) en net J. pawirodikromo, , ,

IEIS DI: §leelt op het veLtt Yau Vred,ehbulch tegen Defft, VIJC, Vred,enburch en Laaklcvartier r

(2). OItr 14.15 uur 1s d.e eintlstanat bekend en de winnaar Àpeelt op ! nei biJ KIVÍD in de finale-'
.poule. Opotelling: aIs telreDd.
I,EI'19 D2; speelt op bet YeLA ven EliÍSH tegen BlJswlJk, HMSH, DSO en DOCOS, Het toernooi is on
15.30 afgefopen en ook d.eze wÍnnaer speel-t op , uei in de finalepoul-e biJ KIíD.
opsteLlÍng: als bekend.
I,ENS D3: epeelt op het verd van Duinèorp sv tegei RKAyv, Gona, Duinilorp sv en DSo, om 13.15
uur gas,u Ju1lÍé nas,r huis. eí: ae }rinnaar SpeeLt op 5 rnei in aIè finaleloule biJ KMD,
opsteulng: als bekënd.
rENs Dlr: speeLt op het veLd \,aD viob tegen Groen wit'58, vcs, vios en RiJswiJk. Einde toer-
nooi is oE 1"3.1, uur. De }Iimaa! gaat na.a.r de finBleronde op 5 nei biJ KMD.
Opstelling: alg bekenè.
I,ENS Ef.: speeLt oP bet veld van Blauw Zvert (vervoer ts echt nodig) tegen Bl,auv Zïart(2x).,
ADo, DSo eu DI.lo. EÍnde.toeynooi is oi 13.30 urll. Opstelling: ale bekend.



LENS E2: Speelt op het ve].tl van Vios tegen RVC, tte Ja8ers en,Viooi Einde, toernooi op 13.15

LENS E3! Bpee1t op net veià ven Jutenta§ tegen ÏonselerdÍJk' OSC'' Juyenta6' èn Die Heghe'

ffidiï;";;;i.".=r:.1: uur. opsteuins: afi bekq!4' -, .'. i-- - - '. 
-"'' 

- ' -

IENS Elr: speelt op n"t uÈiàva'n,Jg.'untàs. Oe tegqnÈtanders ziJn: Jelo,-r,99;auirul-,.Ïo:X1,e..
Ëy"Ë J";;rtas. om. 13.15:uur...is het afgelopen ' opstelling: 81s bekend'

LENS E5: speeLt op her vel6 vab cDS tesen r{onsele;àil;;;;,"r;à", cls(e")'uïl ..1 ..íerls s6.

ffio ul-,, guut Jrrrie naar huis' De opsteLling is: als bekend'

L,ENS E6: speeLt op het veld tan GDS tege-n 1onselórdijk, Juventas, GDS(2X). en'.....LENS'E5'

ffi-fr-:3O 't rl" i" h"t afgelopen' Opstel-ling: als beken'I' I " - : i" | '' -'. .: ,

IXNS Eït speeLt op het velà van ie werve tegen RIOEo, EOC,-Te__Herve, DSo en HonselerdiJk.

ffio "r" i" rrèt afgelopen. Opstelling: als bekend net I. Kanouni.

ös-ri; "i;"ii Ër"n.i'"urà "* iso t"e"n DSo, Dwo' RKAW en AD.g' o'13'15 yur "P-:1.:"1'" .

IuG. -D" o-psterline: ^als bekend.
LENS F2: speeft op het vel-d vau Quick steps te5len vCS, BVC' Schiplui'Ien en quick Steps" I{et

ffii. oi-ri.rr'oo". De oirstelling:. a1s bekend

C§-I3; ;;";í;-;p-;;; í"rà'và,-óoi-tèeÀn.onp, nnvr, co'a.eifn!' .8:t "t:u: t", on 1l'\! uul

G-óIilet1ine is: d]-s bekend.
;ÉNíii; "É.Eri,op 

u"t "Ëiàlàn 
st'rBohernen'ted€n wilhdr-EuËi-oPl: euinlus-3n !v B:l9EeJ. 0n

1ï.OO u"" iaau ,luttie weer naar huÍs..De opstellinc: als bèke-ntl 
" "' ' ï'

r,ENS F5: sDeelt helema.i'if]-iÉC;eg-:-i .Senihuiren (u"*o", s.v.p' ! ! t ) t'egen DSVP' RI(DEO en

Ëffi.?ÈÍ.0,.il,.r,lo",Íshet-veerafge1open.Deopàteuing:a1Sbekend...
iurqs-ià, "peert-op 

u"t ""iÀ """ siui" ziart(vervóer. is eóht nodie!I!) tegen RKÀw, BYC en

Blauv.Zvart, EÍnde on r:.\i urrr. De opstellÍng: 416 bekend met R' AbcloelÍeh4an eD 4' Batlal'

ven de'orsariiserenaè,uaalschë voetba] BànaLntvingen w:'rloe o1f31sta1na1 'o:,r-"t :":". l"t,::*

]) Voor de Zwel-uvenact!é iB elke h.. een dBÈIaler vaard ''1 .

2l

3)

via tte rekening-courant van de clubs aet de K.N.Y.B, 1s reetls hqt' ihscbriJfgeld- Yoor de

aliverse te'us verrekeno. óptrengst biJna Í 9.000,-. Zoafs de afgelopen Jaren gebruike-

ii;f, ,uf op atle conplexen- een óciftecieUus ver'hèt Prinses leatrixfonds staan' WiIt u via
tle Leièers de kintteren oog ".o keer vragen orl Í 1'50 ler lersoon uee'te nauen en 

'Iit 
in

die bue te ]aten storten?-Een broo6Je, éen petatJe of een flesJe vordt er niet nÍnder oE

turror"r. BiJ voolbaat alan}. ' -''- -: '-': j I ' : i-

-t r ' :, i " r L ,l ' ,,rAandegken . l,
ifïil*.nroernooi vordt gespeefd voor een goed doel. 3iJ de voorrondes op 2lr april ziJ

er derhafve geen bekers. ï"Í f.itle"n ,rr" u""inoiners het gebruiheJ.iJke 2""1t*lï*:J.:.-. 
,

Diefsta]Iel 1 r- .' - ,,'i *'-' -

Xen rot olderïerp, near hel-aeo elk Jaar nodig ou te verEel-den' Laat 6een sputlen achter

in de kf,eedkameri geef de kinderen ii"t t"r"Ét geid nee; I's'at ze- het -ríf6ragen'aan 
de 1ei-

àers; treh gu"o ào;" kleding aan i laat geeh dure scboenen in tle kleedkamer achter' De

voetíarbonol noch de Zwe1uwànkomissie, noch ale orgari6erende - noch de deelneneÍrde '!rere-

'uiging is aónsprakeliJk voor diefstaf. 0pgelet dusllllflll!M . !) l

l+) Gebruik van kfe edkauers rnieLÍ I - - " 1,
., '' :

ok e1k Jear nodiS orn te verrael-den ' De kfeedkanerl
s, uv tea.Ds nog Sebruikt wortlen. Maar er derhalve
rnielÍngen. Ïu het Leatste SevaL kan eenieder er

,j
.. ; ;,

n

Eveneens een rot onderlÍerp, .tu" h"l-"u" o

op de diverse compl-exen uoeten veak ook n

geén puiuhoop var en Yoora.L pleeg Seen"ve

"ier oi eangèèproLen worden '
5) LeeitinatiebeviJ zen

.VooràanvangvanhettoernooiueldeDdeleiderszichbiJde,toernooifeidingenlaten.leBr
de kaaltJes zien v8,n all-e slel-ers. ' '. .1 .i . ; I

!- ,-1 '': i^,
Ceeu/Deen-cuP

'.te -tegènsten-:

speelde'een t

Postduiven
en- en Deen-

f6ifS C:- hE6 een matitie en ïon net 8-1 van- Deffia. Op 20 aprÍ] i;as Schëveningen

der. Ook. deze vedstriJd zou CI als-u dit ieest gewonnen noeten hebben: I,ENS Dl-

;;;i";i;.,;;à;trj.Jden iegen rJ3S 
"n 

voo ,"r, fief§t net 5-0. volhoudén dit en de

ial inmid.deLs ook vef verslagen ziJn op 20 apr11. De \|olgende ronale voor de ce

cup ie op 27 april-.



' viel tegeD vier.flneLes op IJENS ( D- en E-k1a,sser6 ).
Onalerks het slechte veer varen er.toch nog ? viertèI1en vab DL(heLenaal kl,oEpleet), D2
(sIàchts 3 spelers), D3(t0 spelers) en'D}(\'spetéfs) aanwezig. Eet werd een spannendè striJi
orn é.e eerst: plaats tlie NealerLsnd in de l-eatste vetletriJtl vas $ist te vinnen ven Feyenooral
aai .nJ ax op de derde pLaats hieltl. Eet winnenale +iertal beetaat ult: T. Jozee, D. Koegler,
R. Íreuler ?n D. vd. Steen. JuIIie spelen op vi'iJdag T nei Dee Ín ale afalelingEvoorronde§ ,.
biJ Nootdotp, I'{eer nieuws vcilgt. r 'l' .

De E-kLasse:rs ziJn a.s. zond8,g ean de beurb. l{e'Íerwachten JÍ}Iie. on 10.15 uur op IE{S.
Maak. zelf'v,rn' te voren vèst tle viertalLen. het sterkste l'iertal vertegenvooràigt LENS biJ de
afal€1in6s vDorrondes op 6 rnei biJ Westlanalia.,We veiHschten alle speLers ven E]- t/n Eí,
Dat vbrdt dr'e §ezelIig dÍuk.' "' . 1 . ' I

en n.

l

ale

HaaÉgcbe,1e:.rcd/An0-Deu HeaE.'l

, Op woensdag 21 sprlI, sp.eelte , nutger Heudriks va.E LENS CI Eee uet de HaagBe Jeuid ooder J.3

Jaar iu en .:egen Zeeland. Op Daan(tag 3 Eei koEen Ricky Kreuler en Henk de Zeeuy van I,ENS D1
I in een toeruooi Ioet de Eaagse Jeugd onder L2 Jaer. Daarnaast is Leurénce van rt Kloo8ter' 

van LENS CI uitgekozen oE voLgend J aar biJ ÀDO/Den Eaag te konen trainen op ae' maand.agavond..
Tevens gaat hlJ net het rrschaduwrr B-tea,m op ale alinstlagavond meecpelen teruiJl hiJ norriaal
bU IENS bliJft spelen. lÍel-. zvaar naar Laurence heeft het er best voor over.,Zoa1s JulLie.
zien Loopt.er best rog vat -talent ro4d bij LH:IS eu heue rre hebben meer hele goeae speJ-érs
rondlopen Eírar soES Doe,t,Je ook een beetJe geluk hebben.

Traiuers Le:itier6overl-e

'A-kl-assers: M
3-kLassers: P
C-kf-assers: V
D-klassers: P
E-kL,lBsers: n

vd. Berg en P. SEoorenburg
Koo, M. MatthelJer en V..vd. Spek
Groot, 8. f,errewiJn, K, RandJanansingh
Boda.en, M. Poot, N. SÍLiakug
Groos. 

:

In apri] zÍJD eÏ,veer.eDkeLe overleggen Det'de trainers /leitlers van onze Jeugètee&a. Aanrre-
zigheiè deze keer Ía wel heeL tlringenct gewenst ond&t ve elvast vooruit wilLeD kiJkeD, naar
volgend. seÍ:roen. I{ÍJ hebben ideeën near tlie hebben tte trainers/leialers ve6t ook. Die-viLlen
riJ iru Juisl; graag horen. KoEen d.us en vriJhoualeh de oualérstàantle datum 6.v.p.:-'.
- e6 april :'aLLe tiainers en Leidere van Et t,/n F6. ,,í,

- De vergaderÍng begint, 9S 21..09 uur.in bet kLubgeboulr van LENS. We streve[ uaa,r een af]oop-
. tiJè vsn 22"30 uur.

Pasf:tors inLeyeren

De oEderstaunde spelers verzoeken vtJ oI0 zo snel BogeliJk ééu pasfoto in te l-evereu net
nee,:o echterop biJ Paul vd.. Steeu:

Bootle

Spel:Let.l esdas

De evenenent,encoumiesÍe orgaDiseert op, nei eeir grootee spelletJesdag op IJENS
Lerg van DI t/n F6. Daarna een barbecue voor heel, de JeugdefalelinS(fi t/!0 I'6).
nieuvs zÍe de kopy in deze LEI{Srevue van d.e eveneloentencoimÍssie.

voor
Voor

aL,le
meer

spe

' Settar:ken órs }Ia'
Mei :ls de naantl uaarin spelers Doeten besl-isden'of ze nog een Jaar doorgaan aLs voettaller
biJ :,ENS of niet. WÍJ hopen natuurliJk van ïeL Das,r toch ziJn er altiJd spelers die besl-ui-
teu te stoppen of ergens audere will-en gaan spelea. De vol-genale regel,s ziJa er:.,

'-6top Je met voetbe].1-en d.a.n oet Je dit voèr'31 nei i:er brief kenbaar nake4 .biJ Beul vrl.
Steen. Doe je tlit niet dan b1ÍJf Je autonatisch Lid ven,LENS. I

-'wÍ1 Je biJ een andere vereniging gae.n spelen tlan moet Je biJ d.e andele veleniging een over-
schïiJvingsforuulier gaan haIen, deze in]ru}Ien en inteveren biJ PauL vd. Steen.'fe de kon-,'
tríbutÍe beteald alan tekent onze penningroeester en }riJg je het fornulier terug. Ook dit- Doer.; voor 31 nei geregeltl ziJn anderd ben Je te Leat. :

-ons edvieg ist bLÍJf lekker voetballen op LENS en laet Je vrienaues ook liti vordenllt



Pa.e.stoernooi A1

, "Vorige week is het miJ niet gelukt oro tlak nà bet -toernooi, een klein'verildgJè ln te. l.eve-
, ren . ( Sorry ! ) Mioschien vat L&at on toch wat roensen te bed.&nken voor slagen van het eigen
i thuistoernooi. De J,Et{Srev.ue, natuurliJk vo} èver het beho,alAe kampioensóhep ven het hoogste

efftal-, ïaa?voor trouveie profÍciat, Eag natuurli'Jk niet voorbÍJ gdep een het ei§èri A-tàer-
nooi , d.at zou dan toch ve.L al te gek vortlen.
Deuen, Fransen, Engelsen, rt was echt eeri tvéé ttaags internationaaL toernooÍ, Eet:tvéé pou-

- Ies ven vier tea. s. De eerete d.s,g, zateÍdag, uet schitteread Éooi ïeer, visten rre ons te
,. plaetsen, In de poule de.voLgend.e tlag,'or'eén pl-as,t6Je biJ de eerste vier, r

'0p zondag eerste Paesd.ag, Eet een tlreigencl.voLkentlek en enJrele hagelbuitJes vister ve. een
priE8, resuftaat neer te zetten door een,tveetle plaats af te tlwÍngen op ons eigen thulstoer-
nooi, kJ.asse toch? Het liJkt nleschien vel makkeLiJk, als alles loopt te.bal1en, rnaar neni-

"'geen zal raar'st&an te.lriJker; vat,er uit,eÍnAeLiJk a11enaal geda.è4 poet $ortlen, voor het
slagen vo,n,een tóernooi. ..' ,' '_,. " .,, .l .. -: .i.
MenoeD o,-chter de bar?, schone kl-etiing?, schone kl,eedke.ners? rjJnen op rle veJden?, sinaas-'eppeltJes?i tegeEsts,nders regelen?, scheidBrechter_s? , het zÍJrl uaar enkele tllngen, die niJ
zoDrar even" te binnen scbieten. Oi1 nu tt1em&n(i tekort te aloen,wil ik, en ik tlenk na,mens de

. gehele AL selektiè, ietlereèn te bed;hieÍr voöi wètsta.geq van'tlit.zéér gestaagae A-toernooi.
. . .l

t j. ,.
il Hs,n6 Borst ,

\r

Toernoói S,V. Bergfaed: IENS Dl (1 ,.

, 0n tr1 uul" vertlokken rve van ïJENS naer -LeverkuseE. Na eeri lange zit.varen..we" ol) hét coraplex
.van S.V, Sergfaed. De uensen varen erg. vriendelÍJk,: enl bod.en ons een colBtJe aen..En toen
naar de jeugdheiberg. Het l.ag in een'bosriJke ongèviDg, waar Je sakleliJk lkail 'feidÈa1en(hé
Martin vd. Donck, Fahierl Oened, DaniëI - I(oegler. en' HeDk de Zeéun). He hédtien ons bed ópge-
naakt en gingen ws,t eten, na bet eten gingen we voetballen op het grasvel-è,. uaer we e1 ge-

-liJk ruzie kregen uet de Duitsers;' waorvan ve 1atèr'in tI1t toernool tte beste vrienden varen,
-Ne-een roeiuoeríge .íacht noesten vé,iiet opnenón tege4 Fortun+ Dusseldorf.'W9 bejoÍnen geliJk
'in tle aanvàI waar'Deàn de bal kree[ bem voorgaf, en'te hoog opstditerd vooi Íirn,, eii tóeà tle
counter van Eortune Dusseltlorf, wasr een.doeltrap uit ontstond, .naar tle ba1 kr'ó verkeerd
terecht, en de dpéIer van Dusieldorf'sciióot irem iret een boog over de keeper heen. Toen kre-
gen rJe nog kleine kansJes, O-1. De 2è wedstrij tl 'tegËn Schalke 0l+ vear níks -tegeri.te doeh
vas, én vej verLoren uet Ó-l+. Na,vroeg ons.bétl .in te gaanr 'noesten we tegen Bayer'teverkusen.
vaar ïe pes de 2e helft begonnen té voetballeri, en net 0-2 van verLoren, èn toen tegen -
Stlèrug Berlin. Wdai ïe eerst'ruzÍe riréë traaaen, en nu d.e beste vriend.en óeé wàren. We.begon-
uen.goed $aDt DaniëI scoorde 1-0 al in de 1e he.lft en toek kÍIan. het nooiEte qoglputrt ven bel
seizóen die ik'gezÍen uebr' Iiui-was à"ri a.'ri;filà vlak nee6t de corner,4Iag, . èï "tle bdL in de
verste hoek over de keeper heen 2-0. Toen na een voorzèt van Daan.stuiterh d.e'tal- onhoog eD
knàI: de bàI ovér "de =keeper hèen l-0,'en.toeir tefen F.C. Ber:nsheid. .Dgafr qàlln d.e coinei],en
Biki, schiet hem rustlg in het hoekJe 1-0.
En toen vertl Marvin ond.eÍ uit gehaald en Riki ne.E de penalty, rlaar uiste heu, het bLeef lj-o.
En toen orn tle -?e en 8e pJ.aats tegen Keulen. Het vas Keulen die de hele vealstrijd in d.e aèn-
v&I w&s rBaar bet lfeef na'l+O nin. O-0, Strrifsclopperi dus, De eèrste pena1ttr1 vqs voor Henk.
De l-e schoot Henk erin. Tben goal voor Keulen, iln:-CL. raaÈte, KeuLdn- raaktl-,.Íarvin nis_te,
Heak pakte, Geofièy r'Keulen iàakte, Martin Í.d. Doíck ra'akt e, toeí hadden v:e'at levonnó,
ue&r aie scheicls Liet doorgaen. Marbin Kipp nistq. rnaar Henk pakte.
vas bet géteura.'LENs Te,'-' '' à : " 

-' "tt -
. . , :f i.irl , l- ..,"

L. Dynsdo Dresd.en . _-" '. T. LENS, De!] Haag r'
2. Bayer l,everkusen 8. F. C . Köl-n

l+. Schalke'oL 10. s,V. BergfBed
5. Fortune \sseldorf ..-"1--, .Í: ,. : ,1]... Stidrlng BerfÍlL '.'
6, Viipper taf-er S.V. - i,-;.^. i:j :.. t2, S.V. I'ra-uenfeltl.

Toen schoot Hahietl. en

'i J

'' r1 ;.. I - -i\
'.1,..

tJ

'.\, .' .-;t,

Het was een fautastisch toernooi, en ik vif.namens iedereen !ln. v. DiJk, Mv.. vd. Donck, en
natuurliJk Í,ENS hidryoor herteli Jk bealanken.

' 
.J,. JÍ

)'rli

II. <le Zeeuw.



UITS LAGEN J trI]GD

].-2
5-O
2-6
l_-3
0-3
3-1
2-2
o-2

- 1-11
6-o
1-3.

Ne.a]dviJk B.t
l,eatk$artier 83-
GDA C]- J
LENS C2 "

Duinoord Cl
LINS D].
Duno Di-
LENS D3 J
LENS Dl+

IENS XI
lu{s x2

LENS B1
LEN§ 82 )
LENS C1
I.,ENS D1
IENS C3 .

I,XNS C2
IENS D2
Loosduinen Dl
Duno D2
Tonegialo X1
RVC E]-

LENS E3, 
I,EIIS E\

' I,ENS E5
. LENS E6
IENS E7
Concordia tr'L' Quick Steps F2
IENS F3
IENS I'4,'

i OrangJeplein tr'2
I,EI{S F6

Scheveniugea Elr
Quick X8 .,
Quick E9
Toofan E1
W.P. E2
IiENS FI
I,ENS F2. .
NAVA F1
YVP F].
IENS I'5
Monster Fl+

3-2
5-0

. l_-3
. L-3

6-o
o-6
0-3
3-\
3-5
t-6

'5-0
De I1at§te vetlstriJ tlronde op ze-terdàg verd.iende niet etht een schoonheÍdspriJ s, Vioi'At enverb'rrch A2 konden geen elftèr op èe béen brengen. r,Eïs A1 en A2 trra,ren ""i tórpru"i-;;r-;.den laardóo} niet voetbelle!. Daernaa,st belalen.er ïeer te veel spelers te ]aef ef , somige

,' zeLf; Eet een sEoeaJe en ook }]-even er lIeer enkele speS-era ,orau,-, weg zond.er af te beLlen,Strarfen zulIen hèLaas 'weer_ moeten vorden uitgealeeLd. IIet ueest trieÀte """ "ö1t". h;;-;;:rliag van de oud.ers van eeD bezoekend,e vereniging. BiJ winst zou het r-t"r, t*fio.r-rili.l{et ,3evol-g: gi}Iende ouders d.ie honstaat uit uet ve1à gehaà1d. Eoesten 
".rà";;;;;;r-ÀiïË 

' 
a.

Bche id.sxechter iets toeriepen en zeJ.fs teleurgsteLti ,eglÍup"t toen LEI{S op een 3-L voorl
Eproilg klr8ro. Dit'is nu precies het getlrag vèt HiJ (en ook àe voetbalbontt) niet;iuen. WiJhope:r dat èe LENsouèers-niet zo uit hua àak gaan eLs er de konende weken priJs gerÍonnenvord'; op een toernooi. Probeer rustig cle veoitrl,lden te volgen. De leidere ziJn er voor d.etaktÍsche aanuiJziugen en het begeleid.en,van de.jongens op'àen positieve naniËr. Iletuurrijrr
uogelt de ouders best af en toe eens vat roepen Daer hun zoon oa heu te stÍEulere1 ,u.r ,aàIi het r:cht niet te gek 'Tonnefr;er naar de scieiderechter Ís echter ielenaal ult den boze.
Nu nog even Íets over deze LBet6te neatstrÍJ d-rol]ate.

L,ENS PI: of degradatie een feits ls bliJft nogi .vó, onbekeud, Bégin nei 1;ete1 ve neer. Eendegr&datie vedstriJ d /koupetitie is ook zelfÉ iog noge]iJk, Atvaciteu en Ín konttÍtie bliJven
l$q aa: niste 5 vaste spelers en dat breek. te veet. r,aàl*sertter won vríJ Ààr"tt"iijt-Ï"--de trreede heLfè.
LEN§ C1: een rnakkid uit biJ GDA. Fred en Ton waren niet eóht tu,.r""àun'ov", het vertoonde
speL Ioaar Yousàef maakte enkele schitterenale doelpunten. ---.
f,U{S C2 : iD de nerniDs-up wès het aL te zien . C2 

-romel-d.e -uaar wet aan en in de vedstriJ dontblak het aan de viI oE te uinlen, Kon op boys, knokken.- LEUS q3: heel vroeg op IENS om na.ar Duinoo-rd t;' Ë;:;;=;pelers veren vakker en *onn"o ,.t
IEN§ DI: vón àet redetiJ\ BpeJ_ Eet 3-t van IENS C2. De trip Daer Duitslend heeft Ju11iegoed getlae.n. Vasthoud.en deze vorra,
lExL D2: een keurig gelÍJkepel roag de'2-2 tegen DUNo DJ- genoend voralen. iiróluu, dit ipel vate hcuden iE tle toernooien.
trENS D3

Afgel-olen weken geen verslagen i.v.o, toernooien dus nu dan aaa,r snel een inhaalrace.' toosduiDen- IENS (2-1): een ned.erlaag Eaar: toch niet verLoren hoe ran dat ? Nu heel ge$oonbEdat Juu-ie Bet hs.rtl werken en goeal voetbàI onveïèiend. d.e winst na&r de t.genst,.oàui 
- 
rài;nga-b,D. ":

Íonegido-toernool : een 'fraale ' tweed.e praais'veraiàd. d.oor goed te voetballen. Het hel-e e]f-tal een pluim verdlend dat JulLie ondanks dàt er enkele spelers n.t noaielo;d"r-;-;;"';;-zellige d&g proberen te verplutsen bl,even ,rloetbel,l-en, (0, Je Toon ik krijg nog 3 pennen ian
Je en Mevrouw Dahoe nog 1),
LENs-wlLslo!Í (2-1): lekker potJe enge].s voetbaL waarbiJ d.e ninst op het nippertJe (a narronescape) naer ons ging.
IENs-loosdulnen( 0-2 ) r een net verlies afgesïoten heerllJk partiJtJe voetbel, Toch. sl,IeEaargoed Sevoetb&l-d Jongelui en Du op B.s. zaterdag naar het zvaluwànioernooi biJ.Duindorp.

Cees.
Duno was ar tvee keer eerder veer- te sterk. Niet zo sli-n vau de Bond on d.eze wed-I een keer te Laten spelen.
de slièingbroeken klend.en teveer- om èe benen v,n d.e Tonegldo-spelers, n1 haal eenvon net 6-0.

I,ENS DII :
§triJà no
I,ENS EI:
uakki? eD



LXNS E2: Epeelde een Leuke pot voetbal ueer veigat de kanse[ ef te E&ken.
a,lLeroael naar het tMSH-toernooi uet een eerste plaato. K1esse boys.
LENS E3 - Scheven incen E[ 3-2

Hene .

IENS EU -. àrick EB 5-0

De Ls,atste vetletriJd van het seizoen noesten *e'tegen Scheyeningen, Aan het begin ven het
seiioen speelalen we uit tegen ze, toen verd hèt \-2 voor ohs. Ook toen nas het een zeer.
spanuende wedstrijd. De JongeDs fiepen vanttaag ook weer de grespolLe! uít het \'eld. Door
zeer fraaie doeL?unten kwaJlen ve op 2-0 voorsprong. tr'ercly, onze rots Ín de breudÍng, tíilate
ook veer eeD tloelpuntJe 6coren. Jeoroer genoeg d.eed hiJ het in ziJn eigen doe1.
Gelukkig lrerd. het al- suel 3-2 voor ons en wist Íomg,r ziJn.doe]. verder schoon te bouden. Een
'l ikker resul-teat. Ws.t ons no8 ïest.ziJu toernoolen. Ik hoop dat ;":1iu .rlaarbiJ Det zo goed
prgsteren a,Ls vanalaag, Succes d.aaruee.

rs-Mid.dags nog

aan d.e

rzet van

Met een betere iísteLlin§ tian de afgelopen weken zag ik biJ vlagén veer eènei een oudel!íets ,

El+. Met Zakaria en RoEeo neer in de aanvaL en noy nu eei6 richterin bfeek ook succes te heb-
ben. De 510 winst is deex het bevÍJs van. Oók ben ik bliJ;net voolel Jullie getoonde inzet,
d.at Ís Ímers ons eteikste ïalen; atik verdiend 'dris tleze. oVeruinnin§. Dóelpunten nakers
Zekaria 2x, Dogan 2x en'één aÍgedvongen eigen doelpuut van Quick. ,.

feun
LENS f5 - Quick E9 : 1-3

Met in ons echterhoofd hèt- goede reEul-taat van J neken gel,eden tegen Quick E9 betre{en wtJ
het veLrl. De eerste 5 EÍnuten Bpeelden ve goed. over en gaven we Qulck het nalriJken. Toch
lristeu ze tloor een Eisvelstend vau onze yerdediging te scoren (0-1). Dit kwa.n erg hard. aan.
noor .uiet .qegr.. geconsentreertl te voetballen liep Quick elga,uir uit op (0-2). Toen geloofde .lschiJubéar nlenafrd. neer in een overvihningr de kopJes gingen hangen en Quick had de rrÍJe" ".i'":'
doorgon8, niaar getàli:kig dacht Bicardo er ahders or'ér eo.rnét eeri^iaar'fantastische'tetld.incen
hreld hiJ nos hóg inldè race. *o,i it," { r.- -.-_ ..", 

.r.i ;, .':-";, i i,'iII"
rn de.. trreedè jheLft wertl'er Íets beter gëvoetbalci, nad.r. tóch nièti zo'aLs-wat "we yhn juLue
geïend ziJn: r Tegrjn het, einde và'd.e +edstriJ4:vÍEt Qulèk nog eer'doëL'pu:trt ".té' naten (O-3).
Ge.Lukkig jredde_.fbeci. de eer tiocjr ale eindstahd op I-J tè zetten;l Jorigehd, profeer meer s'aben
te spelen en raaÈ nieq van sleg gls Je achter FoEt; J9 zi[t zien'dat iSaat het vedt veel'bete,,:\*, *'J :';l :;'F i'! t::-' ,,ii;ji"'ï"h,',' ;.J,:.j

\.,1-o-.rr-yÍ.Í*" Me1is en MarceL.

LENS E6: vorige keer echt kansLoos tegen Toofen E1. Nu ging het veel Èeter en L'erd het
slechts 1-3.
L,ENS E7: op volle sterkte vas YVP tvee naetJes te kleÍn. Goed.e aanvalLen, nooie doe]punteh;

iiiËt$tï"3l; i,Ëí",ecuàe,"d;i;iJq,L Jurri;..x"r."" si;e,ó;rv "1,;rÍàíi'ïo'-u" rotl, rr. 
*

kan netiruilÍJk nlet nair d.et íeet, Je ielf ook veLl Zateidhg'een strafresenieber.irt. j
I,ENS F2: eerst wéral Quick Steps versLÀ6en en d.aarna -op' é6n=na allbnaat nóglnaàr héti Iil4SH=
toernool. 'Daar werd.en yJullig t1e_ede. Keurlg I'ooI. '-L..i ... .- - : ..--.r,.. í i: 

t 
t .,1 ,':

LENS F3: verl.bor inët 3-ll vaí RAVA. Toötr t<unnen Juu.ie: terug kÍJ kgn op eeË perfeet 'Ëeizoen.
LENS P4: verloor net.3.5;van yyp F1,. Eet vas,èen.heLe Leu-ke veditrijd-on tè zÍet. i'iltls ir5:-vorige keer-verloren, JuIlÍé van -OraugJeilein." Nu:Tra.ren Juire-ècrrt v""làut"r. :.
Doping ???
LENS I'6: niste twee epelers ?? Dit kan echt niet. Ju1lie gingen er echter extra hald tègen
aah en \íonnen verd.iend met 6-0. Keurig hoor.
LENS F1 toernooÍ VCS i..;---':'' ''r'

Ie ved.striJd: 19ne6iaó-Ff-.-^"fms 
-F1, 02. Ns..det lve eleren-ladalenr gezocht begonnen .ne

wedstriJd van Tonegid.o aL sdeL stond het 1-0 iloor MichaeLlt. L..en toen uitieènt voo
Kevin kon Coc§'eén 2e doelpunt;naken oDdanks ale goede tegenstend.ers Él-eef het 2-0.
P.s. EIs v,d., Voort Èetlallt /vooi het nàken van onzd ''íftl-Svtag., ,'. Í
2e wedstrÍJd Qpick --LENS Fl. In de.eerste heLft
Toen uerd. het 1d.oor Keyin /eelst 2-0 en.toen 3-0r he
2e he.Ift: ln de, twee-dd-Èe1fí za9 'à e clat LENS een

'l -le nerken-op ale"tribuh -

'nes het"aL- sÉeI 1-0 yoor LEN§, (eoeal
t va-s een Iéuke pertiJ. ..-*l
s-tirÍ §ie1rèr vae.-cbiky t-àórae \-o\---, -- - **-. .

/'i,'+' fr.-,,- iirl ffi,.\){I

Stbfan )
..1

en dat

!r'
i

ves goed t
#- !t4' r., I

t



Kevin maakte een hele nooie ,-0 klasse Kevin nu vas Je preeies Dennis tsergkamp. Xn al snel-

6-0 voor Kèvin. Maurice hield de ba]. heel goed uit het tloeL. Bicardo ma8.kte,, een nooÍe 7-0.
Jong".r" allenaal klasse gàspeeld '
3e iedstrija: vCS E1 - LENS Fl: Dit rrordt een spannende .vedstriJ tl omd.a,t we ge.Liik staan met

vCS.,Tot de,vissel tl-eef het O-0. Het is een leuke vedstr'iJd''
2e helft: Stefan vqsr.een paar keer.de redder in nood. Richard- speelde ook de sterren van de

hene1. rMichae] heeft.iq de 2e he.lft d.e bal mooi uit het doel Sehouden, net behulp:Yan B&rt

die,ook 8oed. vas. IENS: STAAT 1.

Concordia Ï] .- LENS.Il-: Stand: u-b

Na, een zuare week met ond;r andere het toernooi op Scheveningen gingen, nemco v, Bieukelen,'
Richard Koeman, Michael Blíntl, stefan llinter, Kevin BeÏgks,n!, coeky v. Basten, Maurice vanen -

burg, Bart Jonk en op de reserve bank Mich&e1 J. de i,lou er 1,Íeer als een trots en goed. 8e-
motiveerd. elfta] tegen aan.
fn de eerste hefft vas de striid aI besl-ist met een aantal pra.chti€e doelpunten. EÏ 1Íerd

.verschikkelÍjk goed over gespeèld en verdedigd en daardoor kon de ploeg van Concordia niet
in het spef ,komèn.. DAa"r onze ploeg zo goed spee3-de konden de tvee coachs en de-medische_..
stsf de gok LÍqgen op' onze. rots ,in de. brenèing Renco. v. Bleukefen 1n d'e tveede helft te ]aten
voetballen, en onae.rese.rve.doqhan Maurice Vanenburg Ín het doel te zetten, die tussen'
haakjes een aantÈf doel- lo8ingen van Concordia er prachtig uit hield'
le léte pl-oeg g;r.xlde nencó v. Breukelen een doeL puntie maar helaas het mocht niet 1ukken '
nernco 6a zo doot jongen hiJ Ba.at er echt vel een keer in.

Ju]Iie trosts"' 
"ào"rr,Harry ter .Linden.

'1
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Het ziet er in eerste lnstantie.wat -''^;' "'l
.iàenwiis uitl:';,maar in werkelijÉheid \
;àï;Ë"àË-;iàs''"ï-ià""stisins llr .Tea.1g i]. .'
ir"i=ga, in'' 1 voórartibii r''de -redaktiei1":::Y'rzijn-rie$rèbbers) gesteld en ars*ie pecn

treÉt is hèÈ . zo.--', "r- r '. ,* \-.

Maar soms lacht het qeluk je toe-dat' er in
de tromme] nog een sÉukje óf- kruiureltje op-

i dé''bodeE, ligt,: die jel-dan ,net smaal4-:.'-'\ ''i
- oppeuzelt. -ri , t:- I í -:li. :È j'i :-l; ,' il";.' -"
-r l:, :ti- -, .r--t/' . Í; ; :.r : r, .-n f:r{ ,' .: :Ít...,
Rii voètbal (en zeker bij L,ENS) is het net
Ià', Voot wat'betréft'de coropq!1tie vanr '

. dit éeizoen is. det"koek op.,' me.ar a+q 'll ë--t r:' ,:
,!J.a- in-a" LENs'(voetbal ) Lrornmel. kfjkt k4n
iè zeker nog een groot ituk zien liggen'

' iIaIt'-"É ààÉ'urax:*"ar.'eens .leklcer moeten"
:.Í.-g

: t,a- .

Ïlàí, cÍroót Í stuk qaatT op aan. de :'ver'schil= ' t'';

ïIiiaË-tà"t"àà:-"í; een- brok wordt opseseten
, à#i-aà;vnïÉllo,rÈ3oec op zoÍ.tdasl ? " Tei Iq.e-t

, Ë6.ni èixa=tournooi, '.georganiseert dgor' "de,
JUKO.

'. Eéd déelí:worat op "rioehiidag "5. mei naar . 'r"' ';

,Éiitt àtig"r"tkt doàr de EKo met de: granclroze
iport--en sPeldag.

Leden vergadering en het laats
iàt"ia"g Ë iuni.- ' J i":r' '' -

l,taanilaq 24 mei snoepén we van de' ÀIgehene'
ï"-ià=í:à is voor dè medewerkersavond oP
' i,..'?:r- ".r ..i!' Í-!9,,,,. li.i..j -.'t,

LENS

Samsnslelllng qsstgur - , '!
, . ?!a !. - L , ,r

voo,rittd,íl'iJI .Iír j 9r-'r:
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ral.: 070 . 3972359
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iïii-^r. rror*nr,o*n A.M, (oret
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Dan Das kunnen eeht antwoord
íË""í."s'-it i'rà ae koek.oE'? tr

Ja, de Éoek is werkelijk oP'
De redaktie
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op _zgldag 2''mel-organÍseert dë'Jeugdkomnissie vaiiiLENs'ieèn. vriendjésdag'op LENS. Het is de bedoeling,dat ,alLe. spelers van cl t/n E7 op deie dagnaar IJENS toekomen rnet één of neer vriendjes. l,: . i 
. i.,Í i.(. : -.L. ,:!. r,,Ju,

rederé Jeuiaspeter heeft".op schooiloi in, ae uuurÈ ueËt dei èËn vríenaie'
waar hiJ regelnatig buiten mee voetbalt..vraag hem of hij zin'heeft'oí ,"
van 12 . 00 uur t,/b 16 . oo ,uur nee te doen .aan een sixestouiaool op LENS.

-... , ;,.: _,,, ., . i : -í . .: ,-.. ; , , 
.

Gespeeld uordt op harve verden met.kIeinéie doe:.tjes.. we delen de teamsnaar sterlcte en leeftijd in en -natuurrijk- spelen da vriendjes bij erkaarin het team.
!{e 6pèrén gFn:.echt tournooi net per reeftijdskrasse een taart als prUsr

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

vraag jé"vriendje of hij :indien moSelijE voètbalschoenen mee neeht.Is dit-. niet . rnogeli jk'.dan zi jn :.sportsgtr{re_n9n natuurli jk toegestaan.
Í{el noet ledereen zijn eigen sporÈkledín} *""r,"r.n.verplicht ook.niet tót hea. 1Íd-worden van rJENs.
Hèt. spreekt voor zich Ldàt :ïe hopen.r.Qa!,,fret heel
deze dag. j i - , .,.. ,t j: a{ . ;

Meedoen kost niets en

erg druk gaat worden op I

Spel.ers van. C1 L/n E7. doe goed ie
.,:..: - ,,r; 
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best..,

a.j,' t
succes maken.
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. Connor rrordt Hoveniersslngel ' 9, 2265

.Meghachl vordt,.Klng Ollvler.el land 83,
GE leÍdschendam: i tel. 3178736.

2551 aIT Den Haag.

,' ,.1

Verande rlno of beeÏndiqino van het rldlnaatÀchÉo:
''4,.'.

1

fndien er leden zljn dÍe aan het einde van dit seizoen hun lldnaatschap
van onae, vereniglng wllíen beeïndlgen, omdat zÍJ stóppen rnet íoetbal ^

?: :1:: f:l_l"der",verenlging saan, dàn noeten zlJ de.volgen'ae'ieeqr§
ln acht nemen:--- --1'- i'-"'-"- L. , i, , i,. i : ... t. ri- . i ir-a,.r ;,, ,)Ci t,

d 6chrlfterijk geechleaeii utJ'tret'"6óëieiartaat.
OSSTRÀÀT 2l , 2552 CZ DEN HÀÀc en'wej vó6r""

'i';' ' ' ii''-.:.. ,,: 
^re vereniging riÍ1len jaari, moeten ÈovëfiaÍËi

ng een overschr ÍJvtngèrörnrui i er gaair harèrii"
d,oor w.Kouïenhoven of M.Reuvèr- l.aten"-" I '

zal a]leen. geschíeàen a1s-U aan'dw '' o::-'r.-'l
en hebt volàaan (dus ook Uoètes) { r':r'f irli' ";'.,- 

_ ...1r,-.ràa,,

Opzeggen kan uÍtsluiten
I,Í, KOIVÍENHOVEN, BRÀM FR
3l .IIÍEI 1993. ., .

Leden dle naar een aàde
blj hun nleuwe verenÍgl
en dat Í6ó1 31 MEI 1903
tekenen. Ondertèkeniní'
f Ínanclële verpt I ghtÍng

u kunt uw overschil J vlngsformu r t er rat"ir' tetèneí'. ln àns 'cfuugeboöw";ll
op DONDERDÀGÀVOND tussen 20 . 00 en 2I . 00 uur . ' : ,- -' "'i

(ile sluÍtignsdatum voor de oversehr iJvingen )
0. oo UUT OD. LENS. daarna besllst nÍe.t meer.

2

Ind Í
l ede

J
en U nÍet volgens bovenstaande regels opzeEt, bLtJft U in ons
nbestànd en dat van de RNVB gehandhaafd uret als gevolg dat U

CONTRIBUTIEPLICHIIG, bent ook voor het selzoen 1993/t994.

Ook komt het voor dat leden hun ,'6oort 1ldnaat6chap
- biJv.-niet Bpel,end vordt €pelend en omgekeerd.

- , -senioren zaterdàg ïprdt senÍoren zondag eb
-te ldvo etb a I !Ío r d t 

= 
(.qok ) - Z q,q-lvo_e t!al_ *elr, gFgFfn deze gevatlen getdt 31 mei echrittefÍjk een Éèr1

genoetnd adrgq.,-. : +.1 i ..,,..tr.?.; ., + , )rr *o].

" rrl l ten wljzÍgen

ongekeerd.'- .l ' '

keerd .
chi Ë'aí-
!r. Í':ï

eerdèr
'.,: l

EONTR IBUTIE' CONETRIBUTIE CONTR IBUTIE co IBUT IE ;
'' t ï.-,
rli

lÍiIt ti roig;no' seizoËn nËt' dchàne, iet .uègrnnenr- ótoit,, aari'nugedeelte (ór vat nog niet betaatd iS)'vaí de coirtrluutià .nZ"
op onze bahk-of gl.rorekening,

urÍ laat€te
f boeteé

Dan kah onze penningmeeiter ook zlJn laatste verenÍgingErekenlngen betalen,

Inllehtlngen blj Màrttn Reuver, ÈeI. 070-3910339 (na I9.OO uur) Ën Uveet, achterstànd betekent voLgend seÍzoen nÍet beginnen het tralnlngen
en de voetbàlcompetitte.

Het Bestuur.

///

--È

:1: í

lr1e

kan dit 'E-avonds
1



1'OPVOE TBÀL BIiI LENS OPTEN 9 MEI ,À c, ' ,; 
'

. : ..- . 
"'i

vrljdagavond 7 me1 en zondagml-ddqg 9,nel.,.a.s. kunnen \Íe.q1a ntoetje!'
op ó t t- sctrttterende selioen-nod_ genleten.'van een wèrkellJk unlek' i':' ':''
i--auió"-tà"rnool op ;;NG: , ,-tti'" -" ' :'- I . .-.-'':- -' 'r *
De fiima Flexman, een vleeaververÉende induetrle 4et- vertakkÍn§en ' .

ctoor geheel Nederland, ls de giote anlnator vdn dit evenenent '
Julst-LENS ls ultgekozen on voor Flexrnan zo'n toernool te.organÍsere+.

-Ire volgende cluls_ IleBen ÏrÍeraan deeli,"

Í.,r

Prlk.a.-

,f

-0rrïcK ' - kampi'oen
' i:

van de 2e kla8se.
..ÀDO - kan zondag a.6. kanploen worden van de le klasse.
--LENS - kanpioen van de .3e Elas6e. . -

-FLExï'íAN - combinatl"'ï"i=nË'i"fi;;:il;, ', '-"o'' 
'' "{- .1 i^" ''."'i' '

" 'i" ': ^' l'Het meedoen van ÀDO.Ís nog.niet geheel zeker en' afhankelÍJktvan hétË"
;:;;rï;;;i.;ri*Ë""íà"ii="iíg;"àà"Éiija o. h.et'kanpioenschap iq-4":' ,,:
:e-xÍasge tegèn wl1helíus,-a.s. àonàag op-het veld van fgleStdo'
AlE ÀDO mee àoet gaan doei in de nacompetltier dan za1 WESTLÀNDIÀ
als vervanger. aantreden.'De eerste f,riJs.bedraagt 1000 gulden en is beschikbaar gesteld door-

vo94 dà 2e,.3e..en 4e prljs ïorden redstr í J dba.Ilen besch.ikbaar lieste1d.
oooirnoupAutoverhuui.-..J.''j,'..,..
vri{daqavona Ís er,nà. afloop.,vàn óe íedstrljden een dlsco bIJ LENS'
Genóeg-red-enen om irlJdagavóna'7:1-"_í_: èn zondagnlddag.9 nei te
reserveren voor,een uézoéxlvaan LENS. ... . - -

nen toernool met dé kampÍoenén van Den Baag. nàg et zlJn1 dachten ve zo.
zondag. 9 ---mel .1.s.. eÍ rla.. 71-fqop de..prÍ jquitrelktng 

-eB aansluÍtend een
barbecue. : ,.:..,1i;.- r ".. rr r

ti, ,+.i " h11.íí '-

:.,*j',! r,

. ri, l,:. | 'a
t.'l ti". j ^' Fran6 vanrtiJ r." :j .!..1 : t..:,-'-.

Denkt U nog aan de
clubgebÉuÍí en, ziJn
votgèndé"wi Jzez '

rÍ. n : 1r'

fotors van he

_.:. , _r . .! i,l:i

)

,;. .,;t'.',t 
't pronotlefeëst? Deze han§eri- 1n het

stop .deze r

IJ Von' Het BoS[UUT
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C:If,@ t .i -.-€v.ana rn,@R,Ee, n. ,'H ffi[Í].lssl@
È'Í

Donck tel. 397:65.32
J Kontakt ersoon: Marianne v.d.

WOENSDÀG" 5 MEÏ"L -J

In de. pauzes kunnen alle deel
lekkers ha1én, uitslultend bi
eten is gelroon aan de grote bar,

PO T SPELLETJESDÀO.. :GD

Àiweer ïoor "dé vleràe teài-ee'n èctrie'spel,/spo
A1s de veeigoden. rnéewérkèn bè1ooft het nu alw
be wor<Jen. - ..
A11.e F-k1àssers, E-klassers en D-klassers. rror
r,ENs térwaèht) alle xinderen wordei rierdeetdr
rrijgen een spellenkaar! en eèn herinneriirg a
De spelen beglnnen precies om. L'1. .00 uur; met
15 minuten. De spelen vorden gespeeld op hèt
LoL 14.30 uur

itdao. '

eer een groot sukses,

den 'om 10,30 uur op
in 14 §roepen,'zij .

an deze dà9. . . 1..
tussendoor een pauze van
eerste veld en duren

t te drinken en 
- iets

' (veir<oóp van drinken'bf
nemers gratis va

de kleínb bar I

ook veï]rachten wjj heel veel A,B en C-klassers op LENS, he! kijken
naàr de jongere xinoerèn is a1 heel lett, ook zijn.er nog àndere cïingen
be doen, bljv, ln het veld helpen of nisschien achter.de bar,, in'de.
keuken is oóx een mogelijkhetd; dus. aIs er.À of ,É iongens zíjn dle een
handje viLten helpen,,bel even naar Marian v.d.Donc'F, te1,. 397.65,32.t
elke hulp kunnen we deze.dag goed gebrulken .. '
Naasb de spelen op het veld hebben ve geprobeerd..om het hele LEl-[sicomplex
za gezelLlg mogefiJlr te naken.
U vindL er o.a. de o eren Lulfel", dit i s de poffertjeskraam van
GERARD TÏEZE. In deze poffertjeskraa[ kunt U genleten van overheerl lj ke
poffertjes voor de weggeefprijs van F 2.= peÍ portie.
oor< vindt U een gezellige graËbeltoi rÍaar U kunt qrabbelen en graaien

'voar----lx grabbelen F 1,=, 2x grabbelen F 1,75.
fn de pauze van 14.:?0 uur tot 16,30 uur lrordt èr een loteriJ gehouden van

- vaarschijnlijk 2 rondes, deze loten vorden verkocht op de dag zelf en
kosten F l,= per stuk. De opbrengst van de-grabbelton en de loterij
komen natuurlijk weer ten gToede van de LENS-jeugd
Om 16.30 uur knetteÍen de vuren onder de ba rbecu e-roostér s en kan
iedereen lekker smullen van bijv, èen portle saté, een karbonade
en/of een hamburgei, Dit all.es nordt verkocht incluslef trrood en sausen.
De prijzen worden zeer laag gehoudeÈ, alleen kan ik nu nog niet zeggen
.hoe laag, À.s.- zaterdag 1 nei hangt er een bord met de,barl2ecue-prijzen
voor }Íoensdag 5 mel- bij de ktelne bar.
De regel.s kent iedereen inmiddels, EERST de jeugd laten barbecue ",<la;rrna de ouders en overlgen. .

fe(lereen veei !:eller toegewenst deze dag en ook veel zon: to! 5 mei.

NOG EVEN EEN PÀAR MEDEDELTNGEN.
1. Mochten de weergoden niet meeverkeir op 5 mei en het is glgantisch
3-rreer, belt U dan even tussen 08.00 uur en 10.00 uur naar LENS, dan
ver:tetlen víj U wat er gaat gebeuren
2, Kinriereri àie deze aaf, verËinaerd zijn moóten dit doorgeven'aan 

-.

Paul v.d. Steen, vant óan kunnen víj er rekening mee houden hoeveel
kirrderen er konen. r-
3. A1Ie medeverkers van deze dag worden qiÈgenodigd op maandag.q mel:.
?0;00 uur in cle zaàl Waterloo op LENS voor een bespreking,
Bent U verhj.nderd, bel dan even naar Marian, tel. 397,65.3?

croetje6, Marianne, Àlbert en René.

om

-É
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\TERSLAG VAN DE LAÀTSTE COMPETITTE.WED STR]iID VAN LENS 1

Zondag 25.april j.r. veíà'àeze veOsirr5à
Voor LENS stonden er geen belangen meer o
de mogelijkbeid aanwezlg om ongeslagen he
verturch was echter nog volop ln de race

eld tegen Verburch . '

spel, maar was nog rrel
zoen ..te beeÏndigen -
een periode-titeI, dus

ge spe
p heq
t sèi
voor

vas het vel degelijk een belangrljke lredstrijd ! ! "In een heerlljk lente zonnetje verden de spelers van LENS verrast ,opeen bloemetje §gor het team van verburch.
fn deze Laatste y,edstrijd moest.LENS een aantal spelers missen;.
Brain Brunings én Oscar v.d. Laar waren geschorst, patrick puister en
Richard v.d. Hoek waren geblesseerd en nieL t,e vergeten onze grens-
rechter. Rob Bom.
Door een nonchalant spelend LENS met v,ee1 lndividuele fouten ríerd een
ruststand berei.kt van 4-I . .

Na de rust Í,ras het niet veel beter, de,,Rog-Boyè, kregen de eerste
competitie-nealerlaag en tevens Ce grootste nederlaag van dit seizoen
te verwerken: 7-3!!!!
Ondanks deie ger+etdige overwinning mocht het.. Verburch nlet traten de
laatste periocle-titel bJnnen Èe halen,
Deze tteijstrljd zul]en ve <lus maar snel vergeten en rre kunnen Uerugkijken op een perfect 6eizoen met als bekroníng het Kamploenschap
en de promotie naar de 2e klasse van de KNVB,

Kees v. d, Wi lk,

UITST,AGEN VÀN HET AFGELOPEN WEEK(END).

]

Verhurch l
LENS 3
LENS 5
LENS 8

1-3 .
2 -1.
4-1..
4-2.

-LENSl *

- Postduiven 3
- LENS 6
- Postalia 5

DONDERDAG 
-29 . 

APRIL. SCHETDSRECHTER. VELD .

20.00 uur 1ENS 5

VRIJDAG 30 APR IÏ, .
10. 3O .uur LENS 7

ZONDAG ? I4EÍ.
10.30 uur
11.00 uirr

DONDERDAG 6 MEI.
20.00 uur LENS 5

VR]JDAG 7 I4EI .

Quick. Neoer Iaag-Eer ie
, ,f an Hop. dhr. Keislar.

Terrein Guntersteinffeg.
N.N..

1

SVH toernooi, Terrein Erasmusweg t.o, Dedemsvaartlíe

I,ENS 7
I,ENS 3

- Adelaars toernooi.
. LENS 5. .

tean "Kooyenga".

1

)

I,DNS 1

LENS 2
- Flexman
- Flexman

toernooi.
toernooi.

toernooi.
toernooi,

ZONDÀG 9 MEI.
- Flexnan
- Flexman

LENS 1
LENS 2

N.N

.f
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ynNH(TJ€UGDÉBONT: Ftgomeankooroktpersoon:
Poul v.d. Stoen, (hopinsrroot 103, 9S5l iV Dan.Hooo. ral. 397.01.54
6U geeo gehoor: Rrnold v.o. Donck, lsl. 397.ó5.j9

ÀfbelIen voor oBdeÍataande.. $eds!r tJ den alleen biJ Paul v.d.Steenr
tel. 39?.Ol .54. .zo snel mogelIjk doch ulterlijk de dab voor de
redstrljd voor 19.00.uur; blj geen'gehogr naar Àrnold v.d.Donclc,
re1 . 397.65.32,
fn uiterste nood nog op de daE zelf be]fen naar LENS, tel. 366.13
blj lenand van de JeugdcommÍssiè.

,. ..i.'l- ..

WEDSTRI {IDPROGRÀII{MÀ À.B-C-D-E EN F-'IEUGD.

EI,FTÀI, . ÀTT'M. ÀÀNVÀNG . TEGENSTÀNDER. UIT ,/TIÍUIS. TERREIN /VELD. SÀt{,K.L ENS.

.14.

À1 . 30apr. 10.
À1 . 03mei. 19.
A2. 01me1. 10.
81 . ': Olmei. 10.
B1 . *-- -'Ogrnei-.*ig.

ult. À1phen .à:.'
thuls(vr). v 1.
thuÍ s .',ult..'^. r È K1èíne

30
00
30
00
00

ÀBC toernooi.
Vltesse De1ft.
I,ENS . toernooi .
VIIC toernooÍ ,'

d.RiJn.

Loo..

08.30(auto).
18 . 00 .".

09.45. - ,

08.30.(aut,o);
l8'. O0ï - J lr. .,
10.15.
12.15.(auÈo).

- -v 2.
r2.:: ' Otmel .-.11:Ö0.---
cl . 30apr. 14.00.
Cl . 02neÍ. 12.00.
e2. 30apr. 10.30.-
c2. 02hel. 12.00.
c3. 01meÍ. 11.30.
e3. 02mel. 12.00.
DI. 30apr. I?.00.
Dl . 02mei. 12.00.

- D1 . 05meÍ . 09.30.
D2. 30apr. 12.45.
D2. 02heÍ. 12.00.- D2. 05me1. l1 .00.
D3. OlBeÍ, I3.30.
D3. 02meÍ. I2.00.
D3. 05met. I1.00.
D4. 01mel. 13.30.
D4. 02heÍ, I2.00,
D4. 05meÍ. ]1.00.
EI . Ozneí. 12.00.
El . 05neÍ. I1-00.
82. 02meÍ. I2.00'
82. 05neÍ . I1 .00.
E3. 01meí' 13.00.
E3. 02meÍ, 12,00.
E3 . 05neÍ . I1 .00.
84. Olmeí . 09.00.
84. 02meÍ'. l2 .00. '

E4. 05meÍ .' l1 .00.
E5. 02meí. l?.00.
85. 05neÍ . 11 .00.
E6. 01heÍ . 10-00.
E6. 02meÍ. I?'00.
E6. 05neÍ . l1 .00.
87. 02meÍ. 12.00.
87. 05neÍ. I1.O0.

cDè: B1 .(vq)t.- thuls.
LENS. toernooÍ'. thuÍ s .
Excel Elortoern . uÍ t . Maa66luls.
vriendje6dag opLENS. (zle kopy). ' 11.30.
Excelsiortoërn. u t t ' Maassiuls. 09.oO. (auto) '
vríà"àg.Àa"g opLENs. (z!e lcopy). 11.30.
r,ENs tóernoól . ttruis. t 0.45.
vríendjesdàg opL,ENs . (z!e koPy) . 11.30.
ExcelsiorÈoérn . uit . Maaasiuls. 10.30.(auto) '
VriendJesflag opLENS. (zle kopy). 11.30.
Finale zwaluventoernool blj KMo. 08-30.(auto)'-
Excel slortdern. ult . uaaÉsruiél 11.15- (auto) .

VrlendJesdag opLENS. (zte kopy). l1'30.
sport,/Èpetdàg LEN§. (zte koPy). r0.30.
UÈv toeinootl uit. l.taassiuls . 12.00. ( auto ) '
VriendjeÉdag opY,ENS. (zle kopy). 11.30.
sport./§peldàE I,5N§. (zle kopy). 10.30'
UÈv tàeinoof. uÍt, UaassiuÍs. 12.00- (auto) '
vriendje6dag opLENg. (zÍe kopy)- 11.30-
sport./èperdàg I-,EN$. (zte kopy). 10'30.
vilenaJèsdag ..!ENS: (zle kopy). ' 11.30.
sport./Èpeldàg LEN$. (zte kopy) . ' 

. - I0.30. -- --'
vilenajËsaag- 1,8v5. (zÍe xoi,i') - . - 11.30. '- ' i "

sport,/Èperdàg LEN9. (zÍe kopy). r0.30.
r.c.zbelerrr',.Í.' : uít,. sp.paiÈ west. r1.45. (auto).
VríendJesdaE :.I,ENS. (zle kopy) I1.30.
sport./ÈperdàE LEN$. (zie ]<opy). r0.30.
r.C.zoelerur.Í. uÍt. Sp.parÉ-Hest. 08.00-(auto).
vríendjeédag :.IiEN9' (zie )ropy) 11'30.
sport,/Èpeldàg I.,ENS. (zÍe kopy) . 10.30 'ViÍendJèsdag I,ENS. (zÍe kopy). 11.30.
sport,/6pe1dag I,ENS. (zÍe kopy). l0-30.
oinastoèrnoot. uít. Buurtweg I{rnaar. 09.o0. (auto).
VriendJesdag T,ENS. (z!e kopy) . 11.30-
sport,/èpelda9 IENS. (zte kopy). 10.30.
VilenaJàsdag LENS. (zte kopy). 11.30.
sport./èpeldag I,ENS. (zÍe tropy) ' 10.30.



F1.
Er1

Fl.
F2.
F2.
87.

F3.
84.
F4.
F5.
85.
F5.
F6.
F6.

30apr, 11 .30.
03mei . I7.00.
05mei. 11.00.
30apr. - l:1 .30.
03met, 17.00.
05meÍ, 11.00.
03meí. 17.00.
05meí , 11 .00.
03nei ., 17,00.
05meÍ.r .;11,00.
01mel., 12..30 .
03neÍ.;.17 .00.
05meÍ . 1l .00.
03meÍ. 17.00.
05meÍ. I1.00,

l

xtra t
port,/s
xtra t

rainlng F,Klassers 7 en I jaar.
peldag LENS. ( zie kopy).
raining F.Klassers 7 en I jaar.

Sport/speldag LENS. (zie kopy), .,
ar.

Laakkvart.Toern.ult. if . v. Beersstr .
Extra Èralning F.Klassers 7 en I ja
Sport,/spel.dag . LENS. (zie xopy).
.Laakkwart', Toern.. u i t . J . v,. Beersst-r'.
E
S

E

Extra tra ining,
Sportlspeldag.
Extra tra inlng
Sport,/sperdag

F. KlasÈers 7 en.8. jaar.'
LENS. ,(.zie t ópy) ., . .F,KIassers.7 -en 8. j aar.
LENS. (zie kopy).

r.6.45 .
Ir0.30.
16 :45 .
10.30.

Extra training F.Klassers 7 en .8. jaSport/speldag - LENS. (zie tcopy). 
,Westlandiatoern.ult. sp,p.ark Hoge

16.45.
10. 30.
16 .45.
10.30.
16 .45 .
10.30.

. 10.45. (euto)
ar. . 16.45.
' "- to.3b."'"' i- '' 

l'''ro.4s.(àdto)

Éomen.1l.15,'(auto)

Àfqok€urd of Dièt ??

De.afkeuringeri 'voor de touritooien 'wordén .niet via'de T.V. bekend' genaakt
Bij twijfelachtige weersomstandigheden m<í§en juliie naar LsNs belÍen(tel.: 3661314) of de tournooien doorsaan-of niet. net ,niet te vroeg want
tournooien -afkeuren doe Je pas op het laatste moment. Is het afgekerrrd

-- rr,? -;" -:-'--uwProgrèmma .eD ,m?Sel-

l, Í

Het, organiseren vaD tournooien kost enorm weel tijd en bovendien ook heelïeel. geld. Toch hebben de neeste verenigingen dit'er nog wèL voor over,
alhoewel er toih ook aI verenigingen zijn die geen tóuríooien meër

_organiseren en/of dle geèn ui.ttournooien'neer'.àannemen,-

Bij LENS.hebben we beide nog we1 gèitaan en we hopen dat onze
sperers/rqiderS veer preu ier beleven aan de tournooien en ondèrstaanald
regels zullen naleven : . r' '

Tournooireoels.

1

2

3.

4.

5.

6

gedraàg'je"sportiei i,egeriover je tegènstander§, de schéidsreèhter
en de organisgrende . véreniging.
nàtuurlijk.fróbeert'lederéén óm Èèt tóuinooi winnenci af Èd ËLulten. '''
Lukt dÍt nl.et, gedraag je dan alÈ een waardig verliezer.
roken en drinken (alcohoL) is te al1er ti jclen-verbóden toor onzejeugd op de tournooien.
verffiSÉ zo nin rnogelijk in de.kleedlokeàlen'tijdens héÈ todrhooi..,'
Ga lekker voetbal ki-jken of zoék een plekje in het klutkjèbouw.
na afloop.van.het toirnooi is iedere -jeugÉspeler verpfiórri 

"rn 
tii

de prijsuitreiking aanwezis te' zijn. ÀIvast naar huiÉ of gaan
.dguchen en de leider/aanvoerder alleen de beker laten halàn is er
ae gàlronnón-bekàrs mdéten uirÀindelijÈ biJ LENs:in''ae prijàeíkast
terechtkonen. Dus na 1 lreek thuis te hebben gestaan afgeven s.v.p.
op LENS.

I{e vertrouwen" erop' dat bovenstaandp regels niet tevèèI gèvraagd zijn.
Heren leiders"l-et' erop dat'àeze,regels-ook nageleefd woíden eó geeÉ
natuurlijk zeli het vàorbeeLd. ' '-' 'r",Í" !
Nogmaàis,'iieèi-""ài prà;i;;-;;-Ièes de ËijzoÉaerheden m.b.r. de rournooien
nog even door. . '- '"r ,

J



RTJ7,ONDERHEDEN.
-aanwez ig j eugdconmlss íe:
-1ees onderstaande koPY he
-opstellingen en ,-lci 

j zorder

TOÉRNOO -ovER7l CHT .

A.v.d'Donck, F.Grens,' P.v.§.Steen'
;i';;,;;;;;is aoor.
heden .tbernoóien: zle kopy hieronder '

Hieronder. vermel den
toernooien zoals teg
de stad en zoals alt
niet teleuLwànt zon
e. e. a.. van te voren,
de chauffeurs een ro

t Ílr-\, '

T,ENS À2: S
ví

vij wat bijzondérheden net betrekl(Íng
enÉtanders- en elnde. 'Enkete toernooien
ijd rekenen ve bp vervoer van de ouder
dór jullie hulp zijn we nerlrens' Heren
dat voorkomt .verrassingen. Bij vertre

utebesch;ljving. veel p].ezier allemaa1

tot de
zijn ]ru i ten
, Stel ons
leiders regel
ontvaígen

s

Ë

LENS À1 :gaat op Koninginnedag naar ÀlPhen a'd'Rijn' ARC organiseert
óen toàrnooi. Er wordt gespeeld in twee poules t''w' :

ARc, Zvart-I,ríL ' 28, Àrgon en LENS '
Hoofddor'P, vCS, BVC en Nieuvegein'
wedstrijden duren 2x15 minuten' Daarna

n zware Éug voor .juIlie' orn 1!'15 uur is

1)
?)
De

i" Ee
. .Ops-teIIir-Ig: ía1s Fekend zonder M.v!d'Xerg,
i.E. Otsthoorl r €]t ét A. de Jong,' 

--. 
.; .- ' ., -'.

nog
het

'l :t,-rrÍ
2 'xiu'i sf inales.
afgelopen..

W . Lut,, I'Y,,;'o.rgge4 eP

r,:i'1

, i-- L!, ,r., i)1!:i t I .

' | ' :! " , - 
ji l

p.eft op,l. mei het lf Ns-tóernoo i . me,t a1s telJenstanders: .'
ïrt"rroui, sv r35, Rci- àn HBs' vier ïedstrljden van 2x 1c minuLen

De prij suitreiking is
opste 11i ng : als be}<end.

.ra r:-,. !'. )'.'..., ' .!

on 15.30 uur.

\". I
1,

i

iENS .B],.-.: speel.L 'op- 1 mei

LENS R2z ,0p I mei
HBS, RCL,

LENSrCl":Op 39 april naar
, VUC, RKDEO EN ,,EX

;1, Opste 11i ng.:"a 1s.,, b

LENS C2

.hèt vUC.:-toernoo net a1s tegensLander.s:
co;.Ahead..Eag1es. , , ExceLsior"i SEv en VUC ' De 'wedstrijden'du ren
2x 15 mlnuten. om 15 .45 uur i's dà ''pr i j'suitreiking.

Í

') r :..' '1a-1' ..

opstell ing: a1s bel(end, zonder v.v'd 'SPek'

Om 1.5.30 uur worden de prijzen verdeeld'
-,,-- ^: op.ste-11,ín,g: zonder: M-Matthel j erri en ,met R ',Bada1

spele'n i ri'f rie het .LENS-toernooi ' De
èoe en- wi ttretrnís ." oe wàdstri jdeÍi du

,: ,_i

teqenstanders zi jn :',.,
ren .2x14 ,minuted . .. ,.,
en C.Linn

Ei..,q. .a'|Ir

tegenstanAers z
de prijs.qitréikExcel.sior Maassluis.

celsior,. Om 17.30 uur
ékend.zonder W'Daamen.

DE
l.s
i.í

- \rt a ' - '
met als gasten:vre
ninuten. ,bm, |.5.. 30

1tn:
1n!l - .

Maasslu ls
i.'om. 'r
ueirena
,eP,0J'os

aài1È"r"'
uur' ls 'l

i *t

ook voor. 'i.ullie op,30 aprÍ1, het toernoot 'vLn excersloï
íË -"àö";=íJ;Ëài"-I r:,' ;ilè:. Rii;";,igs.' rovs en- Excels ío
là]oO-uur kunnen Surri-e veer riàar. huis '' opstelling':a1s^
zonoer A.No1.ten', í.peef en,S 'Vëneina, met D.Tieze(o9f. c.3

.r^ :r
LENS C3 :OP 1

11.-.,r;ARC r

mel
HBS

r j t.
hèt lrtts-toernoöi voor juIlie
en RcI,; Wedstr i j den..va4 2x 1-4

aí'oe1oEen. opstell ing i.als . bekend-' .
I,ENS D] :Op30

r.; BoVs
'1 or,".1

op'5
.r,r.: .$9t

Ops U

n sbur gseil'i jVUC,

t,

7

min

uur
P
e

april naar Excelsíor Maassluis. Ook komen

.Viyt I{.it'.' 28, en. Excelsior',vier -wedstriJd

.30 uur is heL àfgelopen- Opàtetling: als b
mei naar aà tinatés' van.'het zval,uwentoernoq
;ö';il; J" ipö,;;i".r.ónarne,prijsuitreikins
1líng:ars b'èténo. "
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ENSD2

LENS D 3

LENS .E 4

(, .1 *Í-

LENS 9 I:

LENSE3:caato p

vUC ' RÍjnsburgse Bóys, Z,,tàrl Wit '28 en Excelsior komen
30.apri1 ook n;ar MaaSs1uis. 0m 17.30 lur lÍeten jullie
de steikste is.' opstelling':a1s bekend,- zon6er R.v.d,To1

op
wte

en

p 1. mei naar MSV tll le Maassluls, De tegenstanders
.v..Morse1 (sefqië), westlandla en MSv '71."Oi 16.45

zijn DSo,
Éur' is de

riJsultrèiring'i opèt,elling: a1s bekend. '

,LENS D .4 :Ook Ju1lie gaan op 1 mei naar MSv '71 in Maassluis,' Ouders!
vervoer is echt nodig, Gaarnè hulp. De tegenstanders ziJn:
I*ÍSv r 7t , DSO, ÀIèxandria, Rl jnnond ei ., s-crarienzande . Om
16.45 uur is de prljsuitreikÍng.r Opstelling:a1s bekend zonder
R.Nolten en N. Si 1Íakus.

o

p

Quintus,
Om 1.6 . 30

I mei naar F.C.Zoeterneer. Blau!í zvaví, SEv, ZoeteÍmeer,
Sv'35 en DHC komen ook. zes vedstrijden van 2x 715.minr:,,
uur rrorden de prijzen verdeeld. De ópste1liirgi:a1s''i' r'' '"

7.. r i.'

de l

bektí'h 
. A

: o'ór

end, zonder V.v.d.Geest, R.Janse en M.Oosterveer, metriijir:É,.;.uiiirir;:-t"' ;'.:,;"-_- -'--;; :--.t --* - -.i-.:r. r': i.r j i ;..1_{

+. È. .r r.í- .,i.rr I +.. .,:'i.',,,:-' ":f : ,,\:'.];.r';r'ulïI],":1 .':"":'iil'lj
iulIié1<raan' op'1 meí naar'F.c,Zoetermeër(à1leen'wat'' -'r'

eóer).'öé tegeiiËtanders zijïisrvi'81àtr"" zwart,, r'oiiíéö, ' 
j r r r'''

t68t Zoel.eÍmeer en SvLv. om 12.45 uur zi.in iultie klaar.-" -
opstelling: ars rexenà.*' ; --' - -' '" 'rl::i -'iÉi'; 'Jl"+Ít'-i*'i1-j!'-:i:;:ie'" t'''i

p ï'*éi ïaàr : ij?"àË'ïL- wuË"Ërrrr . D.e'tëàdíiilnoirs*' zlln i:r'.
assenaar, Ofnas, ,Tpof ar,t en,??? (onbekend).: On .14.00 uu.r. id
: í l "l rll".i l i,ne i i onst*r i"F 

: 1,1 
É.' 

Ps,kl,l9 
".rFt 

§, :Jes L'erhout .' 1.

vro
BSC
De

LENS 8,.6 J.: 
Ci

W
p

r- r,Í ,.'Op 30 april komeh na'ast LENS,'Laakklartiëi,,"Vite§se" pe1fq,, VIOS.
. en . . . . . , feyenoord naar heL toernoói. Wedstrliden vari' 2x1O min.lom 15.45 iiui'is tret'érje:-open j 'ne ppóterriiTgl.ars]'Ëet.eila:'. -iiu

LENS F 2 :6jPÍ: juiïie ..t- .-, :gaan nadïi la axxwart ièii Ëï' a.' t.iËnítanaàíè''z r jÏ : ""
Ornas, vredenburch
zijn ju11ie, klaar.

en Laakl(wartier
opdter r iíd íàr s'

.F2 en F3. om 15.45 , uur
bekend ,

L'ENS F 5'':ö " -!, .:,.r'"'rp l mel naar wéËtiàrorà, »e tegenstaïderË' zijn:xàtoriix, :

MSV'7I en IÍestlandia. I,Iedstríjden van 2x 10 minuten en de
prlJsuiÈrei.king is om 15.00 uur. De opstelling:als bel<end.

G'iEN TRAÏNING OP:
In verband met de toernooien en
onderstaande tra iningen :

' :'., :. .

de spelletjesdag vervallen de

-l'oensdag 28 april:
-donderdag29 april:
-.rrijdag..'30 april:
-dinsdag 04 , rnei 2

-noensdag 05 mei :

de training voor A1. (ffns
a 1le trainingen incl. de
a l1er trainÍnlJen. - I
de trainÍng voor D1 .
a1le trainingen. (LENS B1
op 6 meí:de spelers horen

81 traint well!),
keeperstra ining.

traint waarschijntijk dan
dlt nog ve1).

De overige traini4gen gaan normaal door.

-tl



met ingang van heden... (21 .O4.1993) "!Íorden a1le keeperstra i n ingën stop-
gezet. De keepers moeten vanaf.nu $reer gewoon. a1le traÍnlngen van hun
groep gaan volgen. .De keeperEtrainers vorden bedankt,, voor hun lnzet.
We konen z.s.m. bij elkaar om over votgend se i.zoen . te . praten .

KEEPER STRÀ I N INGEN STOPPEN,

A-klassers: I!Í
B-klassérs: P
C-klassers;. W
D-klasserd:-'P

.v.d.Berg en P, Snoorénhurg .

. Koo. . t .Mattheij er enr v.u. cl .spek, .
,Groot r R.IIerrevijn en K . Ramdj ananq Íngh .
,Bodaan en M.Poot. :.

PASFOTO'S ÏN],EVEREN,
De onderstaande spelers verzoeken viJ om zo sne1, moge1l j.k één pasfoto
in {:e tevefen met naam achterop, t,lj Paul v.d,Steen:

Bedanken als lid*:
u E r is de maand íà.itin sperers'ïrolten beslissen tt'ze iràg één jaar
doorgaan als voetbaLler bij LENS of nÍet.I{ij hopen natturlijk van.wel maar. toch zijn er altijd spelers die,.
besluiten te Etoppen'of ergens anders wiLlen'gaan spel-en.

1

.)

De volcendle reqels ziib er:
stop je met voetballen dan moet je dit VOoR 3+ nel per br16Í kenbaar
makón-bij PauL van den steen. 

-

Doe Je dit NIET dan blijf je autonatisch lid van LENS.
IíiI je bij 'een andere vereniging gaan spelen dan moet je btj de andere
.vereniging. een overschrijvingEformuLier gaan haIen. deze lnvullen en jinleveren bij PauI van den Steen.
16 de kontribUtie betaalt dan tekent onze penningrneester en krijg Jehet fornulier terug.
Ook dit dieht voor 31 nei geregeld zijn, anders ben je te l.aat,.

blijÍ le!\er voetbalLen op LENS en laat je.vriendjes ook Iid worden

ON8 ÀDVIE8 I8 :

vR ïEND'IBSDAG OP LENS.
op zondag 2 mei organÍseert de j eugdcoÍlrni ss I e van LENS een vríendjes-
Zie voor naderè infornatie LrladziJdè 2;'-,.' ,

P.s. zijn.er spelers van El en Bz die.ook mee wtfièn doèir met, één of ,

meer vrien<ljes, kom dan gerust- Hoe meer zlelent hoe ineer,plezier.Tot zondag . :" ' I

:-
SP T SPELD G L S.
De evenemen tencommÍ s s i e haalt 'weereens al1es ult ale kast. op foensdag5 mei een sport,/speldag voor aIle D-E en F-klassers op LENS. We starten
om I1.00 uur precíes, dus .kom op tljd,d.w.z, om 10.3ö uur naar LENS
en. neem je eigen sportkledlns (lncf,shirt) nee. Om ongeveer 15,00 uurzlt de sport,/speldag erop en verlrachten .we ook zo lanlzamerhand de
A-E-enc-jeugd op LENS. Om 16.00 uur is er namelijk een grote loteriJ

I



met. verkè1ijk schltterende prljzen en d
Neen voor de loteriJ en".de barbecu.e ve1
over dit'festijn zJ.e de kopy. irn,.qeze LE
0h ja, nàtUurljrjk zijn de ouders-van ha
terras zal.hopelljk Yol .zltten,. ,Laten d
kunnen jul1le gerust vaë mee eten..À]fe

' i' ' ., !
e6én/n één cup....

aarna een overheerlijke barbeeue.
vat geId. níee.'. -Voor, rneer nleuvs

Ns-reïue vín 'de evenementencomml s 
"rte we&Èom bij dit festÍjn. Het

e Spelers 'nogÍ flat vlees oveÍ 'dan -
maàl heel vèe1 plezí.er.op.5 mei.

':.. : I

" i ". r.. ',... ,, -...

week schreven v
zotöen hBlen,', De
''op het'hippertJ
pena.l l í es bracht
enstanïer gewees
alle kanten op

oek gelÍeest,...De
f ' af,gesloten k

J.n de kvartf i'na
rr. .-1 r ." n ".
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verwachtlng vas ddt
chting is uitgekoinen
enlngen verd.ln'de s
dè derde ronde, Den

D1. had vel een "nakk
ry met 15-1. 0p 2? air
t volgens ons door z
jn. B+j èen pbsitief
.,\.Íordt op 1 1 meÍ ges
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ev
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1ÍO

cl en Dl de'derde
i maar voor cl was het,
lotfàse pas.:op '1-1" gezr
Itöorn, is op 27 aprll

ièr'. De Postduiven
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pedld . Meer ni eur,rs vo1,
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aién 'èen-kleine .'
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tegen waardoor enkele
mmer; De lrinnaars
. Sprockel , Ju11ie
ooriondes bij
n* tïe tegenstanders .
van Nootdorp tegen
9e1dt: aanvang
9.30 uur en de
j 

- r{MD.
teains om 15.45 uur,

E-klassers ls gespeeld - Er w
ij de lagere téamè Vler'wat
n de meeste lredstii jdd.es.- Ja
Groos, R.Kaff,a;-M.oemed en c
i mee doen aan 'óe àfdetingsv
sV, Nootdorp en verburch ziJ
p vrijdag 7 mei op het veld
-ed-enburch. Voor beÍde dagen
vàn 1 x 12 minuten, eínde 1

de flnaleronde op. 26 mei bi
1 sportief, Verzaneten beide

flnales bij 4e
lers . De- animo h
kan s lioo s ïvaren il
uiteindelijk: R.
p donderdag 6 ne
ndia, BSC'68, HT
lassers spelen o
," Hvv, , SEV en, .vr
uur, uedstrij den
r gaab door naar
]ezleÍ en voetba

n
1

n
e
I
e

ri1" is'Scheveningen .

oríel C1 als DI
resultaat z i tten

-in T,ENS-tenue op LENS.., ,.
-": ,' ". :

.- .' ,-Í .--. ' '., 
-.

,'- '/ "

en . réld.ers o-in' ae Ëopy vooi de Jong LENS vóór
u1 van de Steen. Schrij f vat over het team,
r iets leuks van, midÍ$àa1 één-A-riiertje
. Niet.s schrijven ]<àn echt nieti vant dan
gesteld '

JoNc' LENS, ;Í:''rr +t
^ We verzóel(en all?.tralners .

?0 mel in tè .levereD bi j,"Pa
. de qroep, de. spelers.Maak e
en maxímaal tvee-À-vÍertj es
zijn de Epefers echt teleur

.r '\ . ti .;i . ,. È I

zwafuwdnlournooi ol bt'i oJrin{óro ',. : :, .. , ..,'- 
t'. .: 

- 
,+r I

Hèt Leek-.er op dèt :dit een tournooi ging .vlorden van de'ge1i jke
spelen. maar gelukkig was dit niet. zo. want precies 1 natch
wànnen'we eh àan het-eind vàn het touinboi bleek dat we een
rrfraaLert (nou fraai) tweede plaats haden berdil(ti, '
Kom op maànen jurrià kunne wè1 beter want zeg nu eerÍijk
hadden wiJ niet eigenlijk op 5 nei de finale bij IoÍD l[oeten
spelen ???-Ik dacht het vel Daar dan moeten jullie er !ÍeL voor' rrfgi.kkenrr en natuurlijk scorér,r. ' ..
Daar onblak tret ectri-Éa";. jà i:rnf.rnoet niet die:bàI op de' doelliJn probereh te brengen niaar, gewoon oversPelen zodat eena
een 'ander de bal achtef .,de:. keëper kan. schieten. 

"zaterdag'eén zwa'ar' tournooi. in Maassluis dus iedereen vroeg
naar bed én' je beste voetbalbeentje voor zetten !!!!
óiio, ,,i"t mé"r ons zo de- stuipen op het lijt jagen j'!

CEES.



7,WA NTOERNoor Gl)S) LENS 85.
Moest àfa moest zich helaàè ziek afmeraen àn nicardo was IBaar net beter I

onze eerste ''wedstrijd'vas tegen LENS E6 en we kvaméí net 1-0'achter'

Dit Iiët,en ue niet àP ons zit teh en we werclen steedd sterker. Doo:r

een vrije traP van Àbdoe1(kru istng), lÍerd de e indstànd ËepaaId oP 1-1'

Het eerste Pun t vas blnnen ' Toen de meisJ es van GDS(E2). ook hier

steeds in de a anval naar door een uitbraak van GDS werd het I -0 voor

hun . wij gingen beter samen sPelen en het }íerd a1 snel 1- 1 . -. Door

pech(2x oP de keep (st)er. en lx op de 1at ) was dat de eind sÈàna . De deirde

lredstrijd 1.,as tegen Honselersd í jk. We zet ten het samenEPe1 voort en

deze wedstrij d uer dan ook 3-0 voor ons ' De vièrde weds egen

Juventasl vas ln mi jn ogen de sPannend6te ' Nadat víj oP gekomen

I(v am Juventa s oPzetten maar door een Prachtige zet van Ricardo kregen

ZL de bal er niet in 'Wrj weer- 'in .de .aanval ' Er k\,ram een' voorzeè en, de

i,rijn.':t
0 ,.'wàrén

keeper 1i t cle ba1 Los, maar een andere speler Van ,JUventas vÍng de

Éal heel 9oed (alsof hij de EeePer was geweest Du6 kregen vlj een
j

d

)

penaltY die genomen líerd door Rlcardo en hij choót hem hoog in,2-0.s

De laatste wedstrijd moest tegen GDS E] He1 aas verd het a1 gauv 1-0

voor GDS. Nadat Ricardo eerst nog een red d lng had gedaan (en daarbiJ

qebleó6ee rd raakte) }Íe rd het 2-0.. Rlcardo vie1 uit en Abdoel'gíng

keepen. Helaas door 2 elgen doelPunten werd h ét, 4-O Íoor GDS.
j wij"z íjn trots

Jongens, a11es bij elkaar een verd lens?e1 ke 3e P1aàts.
op j u1IÍe. Ik hèb geen herrie in ons team gehoord l

Hou dit zo 'en tot zaterdag '

; ." uuf rià" ieídérs, líarce1&l'Íe1is '

LXNS r1 -z\tALUwENT OER NO Oï BI,Í DSo.
»so-r,nus 0-
Na \.Ia t vertr
Na 5 mlnuten
0-1. Nd uaL
door Remco m

Geruime tij<l
Stefan niet

2' nd de vedstrijd 'Jqinq (Dso haal te veinÍg speters?) beg?

Échóot Stefan i,', o"-uïiËtile toet<' o-nhoudbaar voor de keeper

bennuwde momenteni 'i"";';;;;;iiànà 
»s 0- uit'stekend qekeept

et a66isbentie van ui'"3ïËàËiËàt" Éàtt' .Richdrd en Michael v'
bleef'qe stand o"n lox"ö-í;Ï;if vrak-voor tijd schoot

h;;;";";; ,uí""t in 
' 

- 
ó-z ' coéa gespeeld ' íonsenl ' 

,

A-'DO -I,EN erste schot Kevin treft doel : 0-1 '
Nà I mi nutrt e n drie man rloor schopte Kevin voor tle tveede
Enl(e 1e mlnuten laber tus6e
l(eert0-?. Toen dachL Cocky k schiet een§.van een afstand, daax was

s 1-6.

de l(eeper niet oP voorbere rd en schrok dàat 'tzo \ aí dat hijr'ivergat de,,.'1

t

li
!j,i

haI tegent"te lhguden I qta"nd 3-0.. Toen dacht LENS ve zÍjn er ,a1Ies in de

aanval en eve.n. 'vergete,n tgr.ver.ded igèh." Eotitje, bedankta'- 1-3 : Toen het

mooiste doelpung,'' een Pracht ige. 9pgeZàtte cómÈ iíatié tÈEsen cocky en

Kevin en stefan maakte afíl 4. Ëaarha' nog tvee .i doelpunten YaIl
het

Kevin en CockY: I,-6 ' ,ER Àv0i.,BoY S .

,.!/:
P .x.A.V.V . -LEN
Daar lras het moment "de koplope!s van de cornp et,itle',te§en. elkaar'!' . Het

beg i n vas duldeJ l.j\ voor LENS met vele kaà sen vàar CockY; :StefaD r Mairr i c

LKevin enMichael versch Ile nde kaàsen 'kregen. .'Na ;10 -minuten 'mocht ,'

Kevln een eorner nemen en '.kru1de baL prec i B de krulsing:0--L ' .Iets.öd.

I ater gaf Ke-vin de .baI , voor de voeten vàn' Michael t:L.'.dl'e helnr49t"

een Poeier 
'Ín 

de kruiÉing 6Chooi :t bei' xeeper .!re-e- f.È, d.e'ba.I a11een maar

ehoorrl:0-2 ' Toer} vàs stèfan' a an ' de' beurt en Nev in)'stuurde . Stef.an

de <iieP te in, de keePèr kvam goed u Ít rlus tikte Stefan ' de ba1 lalgs s

<ie keePer tegen de PaaI., ma goed door en

í 4

]-.a I i n het doel:0-3.
ar ging tikte de terug sPr Ingende

,..|l 
.|

t:
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: ".. -.r -." :-- ir; 'l'. : ' i '*i i-'; '''.- r*: '; r:'l'a' 11"
ró'en 'vonOeri sdmmiqe,t<inderen'uil(-vind hàt-mooi.. Zö' R'.K.À.v.v..Í niet;
vrtje tpdq ein. eenlvrij roi,rmellöL doglpll,n!;bfàcht- de:gpggning, ÈËrgg. 

'

2-3.'Gèlukkig-voorkttanen-'Remco, Mlchael en Bart erger door goed te
verdedlqen. Langs pe lijn gaven DIE TWEE(technische- staf) hun.zeer
belàngrijke aanvi.J zingen. , il
;i-;àilÀi, xiàisÀ"nr,LnMÀÀL. 'r rr r I

wat ze 'öök.:rzèggen, voor ons i s I:ENS F1 I{ÀMPIOEN.

níiir-íeïs _ö!:. , l";;i ,""11 ,* " *-.r; ,l: ,'i { t .. , '-'.1.] ia,") l^.:l: j .,j
T,ENS lÍas.ya.n 'het begín,à-f àan sterker. oti:: : .' ; 'Í , .r..,, j..:

Stefan schqot na- 8 ririhut'en hard..ydn vera! icip. het doei via;eén, tt ; .-:
teg,en stander -op de latr ltoen kon Kevin. hdrn er zo lntikkèn:'0-1'. .-ïl
naí'rpa''girrg, iStèran.,op'a'er--golo-toei;.-arià man.,vooibiJ., en rjlthalèn,b-2. ,

fn de tveede helft scoorde Stefan 0-3 nadat verschillende spelers
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ZOEKT
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voor A1, 81, C1;"D1, en Ei
(leeftijd I t/m 17 jaar)

A§THruTrlO[,$I
voor de ov teams
(leeftijO $Yz 17 'jaa'i)'

qrige
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rlrí '11 ,1.1

WII BIE|/EN 4t ONZE SPEtEfrS;
. l,q/1 .. ..J. . '. r. '4i.

i, r.. !r. i r

VEEL TRATÀírn GEÀ''. VEET- WED,STRíJDEN
J VEEí- EXTRA

'. ; !'! . 'r \) -'r _\'

'' :rt'.'i ! '!'l'iÍt.

AKTTUTTETTEN
..r,r ..r. ' ,. ,' 7.. . * .l, i .
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".;.,; I .r ,.1_,1
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adrepËiK ) FOTOKOPIE
TELEGAARDE rr;,i;l;r kr:ini:kle url

vrijblijvénd eens kennis,met onze voe

lnteressé of vragen? Neem dan even kon
Paulvan dèn Sleen, teiit. ofo . s'bz:ot.sl

wii
Dit

sp P
,s

' trldak tbalvereniging.
elen op sportpark Escam laandeHengelolaan 600.
o,a. te bereiken rnet bus 25 en/of tram6,8en9.

takt op mgt

zwa,ardvegersgaarde 130 - l32 Den Haag tel. 070 -32g.g2.4s



. 8lgcmcsn !.k atorloot nh.lorloot loto,notto
ur.M. Houurcnhovo^ " ir., - 

:,' G, líernpermroo. 
- 'j

Erom Éorstroof it qÈ ir - i ' ew!.ttompsJ&rsu.eg .
9559 (2 D-e.4 Hoog r ,,..,f n fla.9ó61 FH Monltci i ) i....
tel.: 070 :39tt474 . \Í.). .i,.tcl,|.0t749 . l C_óIr9 . I
sclqctodqot t.nloÍGn:ondog ._ SporuJzofcn ,_" 

,
B.J. Osjs ' r: rr-'.:i rí).: J -- ;,".6 1166o J; r

.,oor'v€ld5tsoar 99 . 'tVtiérC"ióiiituàoi 30: tt
9549 Ctpc.' H9_o9,, r: trJ i-J C5ó4 JA'Doo Hoèg i !

tol.:070 - 3990353 - rot.: O7O.3g53S!5

.:. -i B. Dloparlbio*hc,Í.i I , .r
gSSl N€ Den Hoog
tel.: 070 - 3977973

l' lí<intributle "
'b bctollng i

Postbonk 33ó71 I
. .Robobonk .,.... ..

1w24999 ''

. _ S.l.hL totlrdog
i' ;.:. J.,Bóà.rij,tlo,i: ', -'i

SGls.lorloot Jougd
P.von dsn St6en .'Íi.1. I
(hoplnstroor 10,3í!í *,, Í
9551 W Den Hoog
rel,:070.3970t54

ïcnclnen.en
lílubgabouui
Hengeloloon ó00
tel.: 070 - 3óói 314

S€lrotarioqt t€nhrcn
rot.rdog
J.C. Hom

Mells Stokoloon 164ó
P54l GC Den Hoog
tcl.: 070 - 3ó79ó87

' r a.rI-r e r'.
Írolàcn - '
S.l!l*1. rogdog

. 'M. Bó9. : .Í '

Nl<oloos 8€etslo. l96i -l
_.9973 RH VooÈurg ,l'
-,.tel.:.070 . l8óó3!l

serr.rarra;rilïÈèrb.ít j I

8J. Osso : ra.h tË. ;,'\
,ooEveldsuoot 99
954ó (L oen Hoog
tol.: 070 . 3t98353r !, .,r.1 ,

Sclqctorlsat t.dolrlo
F.(J. tUlltonburg
Hengeloloon 961
9544 GG Dcn Hoog
tel.: 070 . 3913165
fox: 070 . 3ó?86,ó9
oí h do bíevsnbus
br.ltdo tét6too; (kletnà boo . ''

J , -'F ',Í : .,,-

LENSCIE LEN§MIUUE
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66e laargang nr.: 39 -, 06 nei 1993

,- uiterste inleverl'ermiin kopii
moondog ZO,0O uuÍ in.hèí,r.{il,iklu0géböuw
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r "gn n.oP-

EEN STÀPJE HOGER

VOETBÀL

P, dè
] 2)'
teld en

, Vorige [,eek werd er door ui,, redaktie een
threetal. Èips gegeven waarvan er één ging
over het feit dat men best vrel eens Íetferuit de bo.L nag gaan, maar het we1 op een.

,i LENS-waaEdige vij ze moet dcien. . " , ' l

I

- ( i--.
Nu was het zo dat rnen tij
cup eens lekker. uit zrn d
hrat, deze jongelui, prester
terwijl er toch veel publ
-aanwezig lras, was het gri
vraarom ? Ze verdienen uw

Het seizoen nadert zijn einde
en traditioneeL wordt dit

, qfgesloten metr een super
. {9NG:LENs-revue .

'',' i'i' .. . . l:1 , t
dens de'C en D-één
ak kon gaan lJànÈ
eh -is grandioos en
iek langs de lijn
ezelig stil en
aanmoedigingen ! ! !

Someostclllng Sestuur " ! Írr1r -'*t
Yaqrztler; I ift-,- : 'r.:1 .
H. v.d. tullk ...t " ..n .- 

. 1
Mohokno Gondtstsoot 74

í' '1 (' 1

955! P( Den HocA ,

tel.: 070 . 1979359
-i, r <->

SeksÀa s:
Llr,M, NouluenhovEn
Erom Frosstrqàt gi
955e <Z Den hàog 

.

tcl.:070 ' 3919474 .

eEmlogÍngeiter: - r
R,H. do Groor
Ponllíloon ts
95ó4 TV Don Hoog
tel.: 070.,-3951550

1 .1

rtd,
,.,-R.Mr(orct,1,...r l. .

^. 
Horgolotoon 569 . , .

. e54-4 cq Dcn Hoog ,
tol,: 070 - 3ó7109ó '

fr:i1 1' . "' ,

i lld:i:" I :.|tIt. '
. Í. von DtJk

. Joo Sqrendsrtoon I99

- [ eOoS W poerdtlk,- 
_

, tel.: 0t 749 . 479SS '

Ze gaan steeds een stapje hoger en
,-misschien.(dat hopen wij natrlurfijk) gaan

ze door n-a-ar de top; j, .r';,:

,Dit soort top-yoetbal .is ook te bewonderen
op 7, en 9 mei, bij. het FLEXMÀN-toernoàir dat
wi j ,harte 

" onder uw-.aandacht 'aaribevëLëí.
Meer bijzonderheden vindt u op bIz. 2.

' j.

r..,1 ,.rih: .\[. .:lrr!r.

" BrJBT'IirvEN, ? UoNG-IENS lezen !

orn. deze: revqe optÍjd in uw brievenbus te ,

Iaten.glijden verzoeken wij alIe trairieiè
en Leiders om de kopy VOOR 20 trei in televeren bij ,Pau1 van den :Steen. : . , i..' ...

I I-:., ':i ' ' " ,,- 'j ''
- -r 6-;, :'"r-:..r ,.:. . tí. --. Schrijft. -u wat over.

.. spëJers -: p3aX er- i"et,s .Ieuks.van. (rnin:Lmaa]. één ÀNLet,s schrijven -kan niet, yant dan zijntde,speler
:r.tIl?:. soed op papier"'ie' krijjen vàÉàoeren'wij
cru].creL]'lt, leesb-aar Ëe..FchriJven, i .. ".:t.t r.Li . ._; .

urr tean,- de .19Íoe
:4tje en maxinàà
s- echt, teleuÈges

qi.: :, r"l{ "'.. de redaktie

.i'



TOP
voETBÀL BIJ LENS op 7

firma FLE)fiEN, een vleesverwerken
eef Nederland, is de grote anirnat
st TJENS

"r vrijda{avàndlí ''eir z""auàiddlà''ï mài
kunnen we ,als. trtoetjet op dit. . - r

schitterende ,seÍzoen nog genieten .: ,

van een werkelÍJk uniek 2-àaags
toernooi op LENS.
de industrie met vertakkingen hoor '
or van dit evenement.

De
geh
rJ Ua is uitgekozen on voor FIJE)0.ÍEN zorn toernooi te organiserèn;

'. i-;- :

De volgende cLubs nemen hieraan deel :

- QUICK., ADO .
-, LENS ,"

- FLEXI,ÍEN

: karnpioen van de
: kampioen van de
: kampioen van de

''_:",!'_-a
2e klasse.
le,kIasse.
3e klasse.

'r'a t

cohbinatie van topàrnateurs.

De le prÍjs bedraagt lOOo gulden en is beschikÈadr gLstefa door de firna
FLE)O{EN; vóor de 2e t/n de 4e pri js. !,rorden wedstri j
gesteld door TRoMP ALI:rOVERHUUR. " ' 'l

'-r r

dballen beschikbaaÈ

qenoeg redenen. oh vrÍjdagavond
. voor een bezoek aan LENS..,l

vrijdag is:er na afloop van d
de prijsuitreiking aansluiten
tijden bij de rubriek van de

e wèdstrÍjden disco..bÍj LENS en -zgDdag ,na :",

d èèn barbecue. (kijk voor de aanvangs- '

SEKO).
': ,'

enlcif zondagniddag B nei te reserveren
,, 1

7

'Frans lian' oijr< !

Fc K[rudd-e en The Ànima].s" speelden ook [pSV - ÀC Milanrr ; dus ook hier
weer ToP-voetbal. ; :

Uw redaktie zal de redaktid nÍet zijn : en wiJ mengderi: ons in de strÍjd
en bÍj 1is1;penalty nemen deed zièh'àe. kans voór om-dit ook eens teproberen. Met t4ots kunnen wé" mededelen dat we de.keeper twee maal
wisten te verschalken, Er noet echter bij gezegil word-en dat het rnettordinaire" puirters gÍng zodat we terechÉ óp oíze vingers getikt vJerdeÈ
door. de spelers .

Op'weg naàr de vÈièndjesdag op LENS reed uw redaktie
gehuld in dikke jas en Íjsp-et door het Zuiderpark.
Wat opviel was dat op aI die voetbaLvelden het dood-'stil was - ér vie} niets te beleven. r .. 1.. :- t Nee, dan bij LENS Want daar gebeurt het t
Naar schattÍng 90 tot 120 kl-nderen . }íepen rond op de

. de velden en speelden..in conpdtitieverband 4 tegen 4,' I tegen 8 en penaltyschieten. .-VRTENDJES-DÀG
Nàast..tearirè met prachtige narnen zoals 'rThe Turtles -

tegen a en dat er
schilpadden.
hoog niveau.

beren. van pe gewonnen

Ar met ar een zeer geslaagde dag die zeer zeker voor herhaling vatbaaris.

Verder zagen rce W.B. dj.e geheel in de ban was van 4
zeer snel en flitsehd gespeeld r,rerd bewezen veL de
Ook het)speI van FC Khudde was, ondànks de naam van
De Ànimais,deden van zich spreken .tiJdens het Veroritaarr wanr, zo te zien."",= 

1"r:..O:::r-a:hriS 
r9.f!cer..

De redaktÍe

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

i-



Vcrn Het Bastuur

erinq of bee ndiqín<r van het lidmaatschap,,: I,31 .: L'1ll'J,

\Éi:: rr::lll _r I
ingen) kan dit
' . ir'1f 'rYf !]tri' .

op maandag 31 nei (de s
s na 20. oO rrur

Iuiting
oD LENS's-avon

Ook komt h
bijv. :

Ín deze gevall
genoend adres,

Verand

Indien er leden àijn die aan het, einde van het dit seizoen hun
lidmaalschap van onze vereniglng beelndigen, orndat zij stoppen met
:::!*1.:r-133r.!!i.-,?,-'lPers YSrPI+gils-99"1,,'dan .rnssten. zij.àe Yels:rde j
regeJ.s ].n acnt nemen :

. r, ,r .1,t', ll , !rl,!tr r jíij l.,i f ,í(iJJl.. .

1. Opzeggen.kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij het
_--.secretariaat W. Kouwenhoven, Bram Frosstraat 21, ZSi2 cz Den Haag en
víel VOOR 31 !íEI 1993, $i r. r -.: i,e,_.:rï\I, .,,:! ...i,- , ,

2. Leden die naar een andere vèreniging willen gaan,..moeten bovendien,rbij hun nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier gaaí hdlen éndat VoOR 31 MEI ,1993 door Ií. Kouvrenhoven of M. Rèuver.laten. tekqnen I
ondertekening àal àrrtien §eichïeden'àis d"aàn uw firiaàciëte'

i r, YerBligI!i,!s"l .'Ie!! ,Ygld?en? (qHs .,ggE;b99!eq),. ;r:r,...\.' -:Í 1rr . . !r 4r::,.. . ,

U kunt uw overschri jvingsf orrnulier laten..te*eren.in ,onÉ. c Ll:l,bgqbo,UH ogp . i
DONDERDÀGÀVOND tussen 20.00 en 21.0Ö'uur." ' ' -

.'Í: I t \i',01 r riiJ'- ' .-'
sdaturí voor' aè oteïètnrijv
I daarna beslist niet meer

Indien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, blijft
ledenbestand en dat van de RNVB gehandhaafd met als gèvoI
coNTRIBUf IEPIJICIITIG bent, ook voor het seizoen t993/L994.

;. - r{l.J.rà , r1etr,.:';rÍ r.ri.i-..t'-rf à r.-,.,, {{.'^r..:§. ..5i. L.jï - .r. :r
et rvóor dat 19den hun' tlsoort- 1i,$qaatschapl' wi.llen. -wi j.z_igen. ,..'- nl,etspeLend vrordt. .spelend .en .omgekèerd , r .Í. _ , ír.; rr (.ï ..".- senioren zaterdag wordt senioren àondag en omgekeerd.
- veldvoetbal wordt (ook) z.qalvoetbal en omgekeerd.

u i1t, ops -r --- , t,gdatu

aan eerder :len geldt 3L nei schrift.elijk een bericht

.i,. i' ir'Jè{i : ii:-il r ji,
'ri," 0:'.,i' -

::'.:4.,Ia,f,{.-r -,'i
\ l lI,(/ iÀLr 1 a,Tí.I t L.

CONTRTBUTIE

WilÈ u volgend seizoen

CONTRIBUTIE

net een schone lel beginnen '?

Stort dan nu uw laatste gedeelte (of waÉ nog niet betaaLd is) van decontribut.ie en/of boetes op onze bank- of girorekening.

Onze penningmeester kan dan ook zijn laatste verenigingsrekeningen
betalen.

Inlichtingen bij Martin Reuver, tel.: 070-3910399 (na 19.00 uur) en u
weet, achterstand betekent voLgend seizoen niet-beginnen lllet trainingen
en met voetbalcornpetitie.

Het Bestuur.
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Itrel 1993

' '11 rti

te 'rróuALrir op
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íiöor' ile' Àigeinena -'Led6nvergadèr 
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om 21.00 uur.
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:c.i:!rÍïr ' t,r : li"1r.:::
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,ii '; :l;'.ïI. Open I ng,/mededel l ngen .

2 . : Íni€ilióEien "§tuk'lren ; \' - 'j 1': i'"
,r.., ', n r i -, .e" rr. ,l.:ï.,-,i:, - '.li
3 ;' va 6t Ete 111ng

4. Mededellng te
5. :Behandèflíg ,f lnàncieel':ovèËzich,t i ..
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. iirr;
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zljn

i

,1,

-1

notul en

YOeren Éeíeiti,'( aèöombd'atib, kunBËgras, seleètieË, e.d. )

6 .. fvaglïÈel1tng
7. Rondvraag.

8. Sluitin§r

begrot lng 7993/1994.'. !,- r-'
'' --.: n,r I :. i

De op het agendapunt 3 ,.5 en
vanaf '' hét íeekend' ! 5/16 met
één van de bestuursledenr" Ín

.:..,,'lL::

betrekkÍng hebbende stukken6
b
h

te .verkrÍJgen ,btJ - 
''èschlkbaar én

et :ólubqebouv.

,tII .

)
I,ÍEDEWERKERSÀVOND.

De med everkeraavond
ZÀTERDÀG 5 Junl a.s

zal dit
om 20.00

aar ríorden
uur .

J gehouden op
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VrlJdagavond en zondagmÍddag btj tE"s_.hst. ToEBNOoT 
-DER .KÀMpioENEN.

I
vrlJdag- 7 mei en zondag 9 mel a . e. ,.itunne;., " _o -^^\-^_, ^-. een schltterend

, -yoetbaltoeriropl ,otj til,$S'.1.",*3i 
"e{g"nrtten van

., Het FLE*MEN vobiÉaidornuàor onn *oriior*rï.. l

Y:ljdtg om 19.00 uur speett r,ENS on vFr.r r +àia_ ^-_,_.3!9.ura op velà-z tegen Flexmer- ' veld I tegen Qulck en komt

.. .oïo^o eerder berlcht, ls FLEXIíEN een combÍ3atte van Tbparnà.tgq.rs.':; eondag speren on .t '"' ' 'rI :r i ; '--í'
, Ër..ài"riÏ6ó"Ï,l'ul';l:,:ï:-:' ,Y".{1i".'"'". van vriJ.das: t9eln,.rr"à' ",

'1 1"t_rrinn.nde team ontvangt een eheour -... 
.. . .. , "..,b:ar gegtérd. doàr FLEXIíEI{. . 3 van liefst.r rooo,=) beschÍk-

De 2e' 3e en 4e nriJs raordt verzorqd goor, TRoIr{p aurovrnnrhjn) nÉrr j,bedrtJf .en g.ooi rànt"i-*àa";;í;àilrr." bescriíkbàar srelr.. Her rs de bedoelrun:_]lt-la ;ridó-o .,un_a._*.art"rjààn.,nll.,rn.r"o "' clubgeboulí -nos een-sèrierrijs-iijàï,,'ioro".
-':,,1 11 dus'naarr.ervs.roo.r,;tt.tJr.tvoetbal! .: ï i i;'.

t

d

rr'!
,'1,

Frans , vari DtJk.;
;li

l. rr_ .r. a'.|-i ) ,

$.'-r{.r

§À;RE Dt )



ffiE.@XMEW l-ËNls
!

Íl

dlt loernool ls mogelilk gemaakt dank-zij: .J

It0ETBALl0Enil00l der lfi Ír|Pi E]{Eil
l:: +,,\" l. titïÍ'!.i "1' Í{ il i'll- j I l-: . -)

"',,iidn 
Zi,m; g ]tllEl l'993

terr,g,ln;;[E'Ns,,,Hbrigëlslaan 6q0 Den'H?ag
deelnemende teams: i '' --.. 't'.**,.* 'i--' . ..: 

.

F LEXM E N - combinatie T}PAlt/tAiEUBS
ADO - KA[tllPl)EN le klasse
OUICK - KAïVIPIOEN 2e ktasse i ; ;'

LEN§ Í -'KA[tlPl}EN 3e klasse'' :; " ;. t 
' I1:..

c-

t
PHOGRAMMA vrijdag 7 mèi
LENS "QUICK "'o.t.v.
ADO ,: FLEXMEN o,l.v.,

P.J utte
A. Ratsma';- .,.

19.00 uur

1"
9ti
.,1 iP R Oc RAIVI,L/I+ z" gn dàg,g- rir iji

12.00 qur Verliezer",'l = v€
14.00 uur wiÍlnaar 1 '- wi

' ; " r''1"Í

r
:i"
t.
lt ezer^l o.l.v, P tUeiöi

nnaar, 2, o,l.v. L..Wagner
ï r a r--, 1.';,...'.'rri-l

:iji, .,'," í ' i rrl "l'í, -

FLEXMEN
vleesverwerkende

" industrie

AUTOVERHUUR
Ds Srvornln tohfienpleln q Oen HE!§. rax cr!.lcr Er,].

070-3.6í,9í.91

adrcpak

roïöflöïrr
van 4.4
tot 4.2
ZírfitÍrgrflgrrfi 130 - t32
0.! u 0 tL0r0-321c2,.5

6

.t



l.
ÀÀN DE.VOET VÀN DE BEGENBOOG

:,,STÀÀT EEN POT MET GOUDIJl*:- . u"o'

-.nl{,í§

.-.,'
-Kenà U a1e ul€àrufkÍn§í "rr: fioèst:; r,i

tu
"E-É,.-4-.rlr r

í !)t 'r a),.-: ' - /'i : " s'j. 'ilïít}ËX'3ï3""-33'i:':i:ln lï-ii,1\ ,,.{ Íenté 'Éeken ln'ons vctétbàlirereldJ é:
étl-ts"ae 'regenböog'Ée àièn, ars de zori-sehiJht, en :r "'-
.Èe1 göndendi kermls tn de hel )'i'vbqr*àai'een ÉractrtÍgi. 1l-'r.- l.i - ,I i., .' :-'' .., r,rÍ:
'a'rÈ"g-efàr '.irtéénroÈUío, 'íaieri' ae tuen-Ínjénlovér mlJn'":- -

eI, r6óat aangelopen vroegen bevonderàhrs- i :waar of'Ík I 'i'
ldb:'"Beeeheiden lald: àrtÍJ'd,'antlÍoörddd ikI. àat hëtí.de-: ;: ï
, dÍ:é"ae peir iia"sthoiidt'.'J Èer1IJk''id'eerríjk; 'atè uÍtsïraax
dona, na een vedstrlJd tegen Engeland &.een..GoddelíJke

{.

hadsbal(de gouden npot" haalde hÍj later) ' -
Een kleÍn déel , ën In het bijzondér de heren Blèrend en von Dröppet-' =.(U vel1lcht nog Pekend van de Lothar Matthàue Passlbn).!.adgglt-llCh. ;'*
groen'en geel geërgerd;niJns inzlenE lag dlU aan de tljdelíJke,kleur- *;

'.spo'elÍn9,.;dÍe'.de rédactleiop=ons blad - had ' toegepast t; ge lukkig Is 'deze-'
wàer ouàeruets rit! Een andère tegenstelllng, uraàr dan een zéér bedekte,
za1 de goede lezer(es) nlet ontgaan zÍJh, nI. die tueeen de zon-en de

" za.terdal . was het de àtgelopen íeken tÍJ ag qeratgenoende in dë vere - .íj
Btukjes D.a.v' het kaBpioensehap rozefeur èn èh, zoJrneschlj n'vat de klok
etoei, btJ tie' zàteidao'd1ànde rnàn vó6iai te lezen"wat er NIET Étond. ':r"'
wat itns ér aÍtemaàr Éerruii Éótrter dÍe ene regel:lÍvo r72 I-LENS li.2Jl .
(LENS 1 gedegradeerd), van een paar veken terug? Naar verluÍdt vas het
dÍe zaterdag droog, uraàr uw domÍnee :vermoedt achter dezq e,nkele zln een
groot traneíaar. Ís er nog een toekomEt, ternÍdden van aelgiidr lJ ké'2vat'e
élagregens? Mlsschlen breigt tte één of 'índëre régenboog-Èoal it le1í ;' 

"

àg vah vandaagt WÍJ schriJven 30 afirtf ,." lr '!-
óverar kermÍÉ Íó óe staà; Dé EngeÍeèh'àoudén'Í
vàbdaag uÍt voJ.le borst hebben gezonden, haar

ranle"-àevoel? En halen we in 1994'dÍé Pot mét--
aaai vaË óràrrje, tÍan WouÈërs'"ltEtl'ilèt.jlonzeÉ r

tnds kort gespousord door een Nederlàhdse
ee, 1ÍeÉ èÍ,vàaneaUö bepÉÉld'geen glaÉ'bver'
HeÍiÍge'dér'IIeiIÍgen, zo heb ik gehoord. Minsten
donà, maàr dàn op zÍJn geheel eÍgen--vÍJze("Àan
€tààt. . . . ..ete. ), maakte ían 8lulkÉèelaEe r:*

er. DÍt zgu toeh "aan d'e kaakrmo'eten 'vörden fre'
i,i , i;.\J _.1 . .. , .: ,

heLaa€ nÍet gezlen.rk was àtè'a'iana-öp huÍÉr' '
predÍkeurmet veÍnlg succeEr zo moet lk toegeven'
i het voetbat probèerde te vÍnnen.' bÍeek géén r
ÍJ hfj buÍtensÈdl , rlànt zondèr bàÖérétdenàe'l:'
Íngepog{ng tot ml§}ukken geqoemd.I{e hebben de
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geàÍchd ! t) .

veeu(leur'ig; id
eerste schrÍJ fs
het vandaàd hàa
hahd van c.od t6'
heb ik van Mara

Aan de voet van mljn
gezellÍ9. potje. van! d
aIs Oranje de "Tour d
dÍe vaterlànders töch
uiet gebaat biJ zonne
Lucht zo'n í ïegenbult
daar pruttelt attlj d
zo U rÍ1It , aangeLengd
euÍker. ..U aanb

hoe staat het Elet

uitkom8t.
En dan nu over na
KoningÍnnedag, eh
het nGod sàve the

voor zÍJn nÍeuve
Bteld " !zelf heb Ík de tíe

Goud? à18 het aan
ilan, riolgenÉ geru
exporteur van maè
groeien op Wèmble
zo gerafflneerd a
het etnd van de e

bezoek oIIl ons gel.
De Jongedahe, dÍe
TV te hebben ! Zó
beelden vas mlJn

ha arelkboer, en overavond naar doorgebraeht met roddelen over de m

hobbÍes, zoals klelduiven echleten..... -..''í.
betoog gekornen, zou lk U \íÍllen zeggen:maakt er een
e toménàe toerhool-tijd, en Èreur!=Í nÍeï te laiig,
e'Eorceu nÍet beeÏndÍgu Ín de Regenbóogtru.Í. Kohèn
, íÉÉt strolren!'en denk aan de giaÈmat, óle ls oor
sehl{n arléeri". ' '':!''r I !

Jel t niet vóIdoenàe op, kolr dan' nàar onze- kantine,
éeà gouaeerlÍJk'potje Èoffle; het baÈkÍe troöet,
net een vo1kje nelk, en een tweetal klontjes

evo]en door

domliee Àd erem.
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SPOR.T -EN. SPELDAG 5 ,MEI .
.í: * .r" .r..r.r " :- ..: ., r:È ., r. \ ." l

op het. .lBo-nent .tla-t de revue tn . uw, brlevenbue gllJdt, 1s deze dag al
veer.'bl jgeschEeven 1n .llet archlef,. van LENS.
Na de yele. voorbereÍdlngen kan de EKOrneè.. recht zeggen dat. se het vel
zagen àittèn. De veersvóorepàt l lngen rirareà gunstig, een triririra toezeg- .'
gÍng voor éen voordellge barbecue (bedankt René Peek, C1000, EoutwÍJlc) .

tervi.j 1 ceraEal Tleze, met. zljn nKop,qre! ,Lulf eI" q.e poqfg_lt-jes. weer . over
de bakplaat laat' schletgll .,.r : -.ir 1,. Í..rr:^"- ..., ;,... -1. l, ,,, '. .-.i,-,'
Volgende veek zullen ve nog nader.terug ]cljken op deze dag.,'maar op..

.voorhand vll1en ve Ledereen dle neegeholpgr] heefÈ beilanÈen voor. dle lnzet!
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EINDSEÀIIDEN "SENI9REN UONDÀG 8EIZOEN 1992 - 1993

*qtrÈ,,,#,ft

ffifri*iRÍ

IieÏË:+L

; . :.f',.:

),l;r i,,

t 22;31 . i; 1l
I i 2?-27.:ti .

t 22-25 i' . '...

' ' 22'24:'; -',:.' j

1

res.ze klasse à ( BNVBI,j !, rÍ'F -.. ::í- e :

VcS 2" (kanrp. ) I 'i i.r.:,.22-33

arpneidé Böys z'ii

negöË Ëet sèizoen niet ào' " "
gew^eldig' riraar eindigde zeer
sterk.l Hé1e goede lredstrij r* ' I
den wèrden vooral gespeelq
tegen karirpioen vcs, waartel I
gen Qrielpunten werden ge-'l ..

haald. ÀIs nen vanaf het ' " "
begin zo,sterk had gepres; I

teerd dan $ras een kanoioen-I' '

schap] zekel-.nog rnogeLiix gè-'
\,reest. In ieder ieval waó
dit retatief vrij jonge e1f-
tal vaak, een genot on naar
te kiiken. l .

' t:"'1 À'r. i.I

Ie-nè.2r .,...1 ,

RVc 2 .-. ", Í ',,
ÀDO '2 .: ,..-: ,,. . -,;l
VelO 12 i:ïrr.i !q! .,.i 22:24 ".: ,
HlllsH . 2: I , -, .- -- :1..t 22_22
vredèhbirrh 2 .' \' '".22.-20 rL
RXÀ\/V 2 -.' 22-20
HetÈes DVS 2 1: 'ï'' 'zz-tl ...',.'
------l-i-'--:--:--:------=::- ;- .? 

i

UDWS 2 (degr.) 22-15
vDL 2 (degr.l 22- 9 "

res. ié" ffdggir D r(E\tBr'.
Ií;

cing ook lang op voor 'een
kampioenschap. Onder de be- ,-zielende lei (I,I) ding van .fan -

Heins ,bléek helaas één ploef
te sterk, n1.Wc. Seh aànta]'l
spelers had nog wel eens'
màeíte.glr op tíia te kónen, '.''
heqgee[ dè leÍder vaak heel
wat zvreetdruppeltj es kostte.
Maàr -al.s de r vredstri jd ' 

. .
eenmaal begonnen was dan her-
stelde hij. rneestal snel..-.-... -.: r.,jÍ,j I:

:Y:-l-i*:::l=..-.--33:i1--',
tr€ns'3 ol .=,r- -; -' .i., 2O-2g:. 

',

ceterit{È 3 ' , '' .20;28 ',, -;,
VeIo 6''lJ:-.' '-l''.' 20'-23 I
croen Í{it ,58./2 :,. L:ZO:22!: .: '
FuIl Speed-3- " 20-21
RNÀW 6 :. -.;" . : 2O;IB .,rl .

DuÍndorp SV 3 .1 20-14 '1 j.:

EOC 2 j 2o-r4 '')
Naaldwijk 3 20-13

RiJkduin 2 (degr.) 20-'5

res.z'é hlàss D (EVB)'," l
,i t.,,

:::_:.J:::t:l____.__13::1-. ;
Vredénbírrh.o- 18:24 I':
voorburg 7 ' ':r, . - .J 18-23 §Y \i
I{IK 4' ' '-.* '. 18-22 :.,
Grèaf l{iLlen VÀc'5 18-2r ,:
tlassenaar 3' '' 'IB-L7 i ..
Í,eis 4 ' " ' ! . : IB-I2:-:;. ',
KranenÉurg 5 ' r''t: 1g-11.,'i ''
RKDEO 4 . .Í' ') -r. - lB_10 í

uaartè i.t.t. de vorigè '
jaren een noeilijke seizoen '
àoor. oit eLftal-wàsrheei'
vaak inéömpLeet en dè \
resultaÈen waren daar ook r "'!
naar.leéIukkig werden tegén ".
de zwak]èere broeders wel de"'
punten lehaald zodat niet op]
een laatste pLaats werd .

geïndigd. Toèh hopen wij dat'
de.vaste kern van dit elftal
voLgend l'seizoen, voorzi.en ' '-
van een]aantàl nieuwe ledeir, ;
weer op het voor. hen gebrui-'
keliJke niveau zal irrestèren'

| ., ,< ,i, " i

Zoetermeer 2 '.' 18r 9
r i ',' il1,\.

i:', .,...,: .,í;Í,,r_.' jr,r,
DUNO 4 uerd teruggetrokken
zodat nienand degradeerde.

,,



F"q$--w,l,{
tl';§ :) Ji 'i,.-} ,' ii .l3+
àoals bijna ieder

' gebruikelijk, rnee. '

t kampioenschap. Tot , -..
drie wedstrijden vo.or het
einde..was. aI1es nog in eigen -

hànden; Dè sleutelwedstrijd '.
tesen. Quintus werd niPt, ,

nraàr terecht, verloren met
O-1 . Toen.l,ras het verhaaf i
uit. Uiteraard is dit jaaT - i
opnieuw de topscorer van
rèns in dit elftaL te vinden ',
hetgeen wat= eentonig 'wordt ' -,

*F.4-ri.li§

§1;i ;Í' i:"j'-.'".-Í3 lii"";e ll (rvÉi'" ii?r;J.i

streed,
sei zoen
vooÈ he

*Ë$§-jii,,i;

DVC .2, "

Delft.7 ..
Den ltoorn 6 .

DHL6.., ,

RKDEO -6 .,
wippolder 5
Vredenburch 7

-*" zo-19
20-L7' 20-74' 20-11'
20-ii

Quintus 5 (kanp. ) 20-33
r f- i:,

I'

Lens 5
ol ive<i . z

20-32
20-32.
2q-?1
20-20'

I

DWO;5
,i-

( degr ..) 20-10
t

res. ae'klaese B (EvB)

Westlandia 17( kamp.) 20-34Een fekker.'YqI elftal.: \iet',,
altijd helemaal conpleet
(qelukkig naar), maaP wel "' '',,
eig qeze1lig. Resultaat,
staat hier niet echt voorop,..
ma"t i. balen nog Éteeds we1 '
als ze verloren hebben. :"'
Teqen Westlandia werd .

ovórigens we1 Prima gelijk-
spel Èehaald in de uitwed- .

sÈrijd (2:21 . à1 net' al. een
nooie, niddenmootPlaat6.. - -

i. ..

Postalia 4
Groen Wit rt5S/6
DI{O I .

Í,ení 6 ', --.',
Quick .steps 5 

.

Te werve 3 - ,
Tonegidos.',
wc10,.i

., ,20-32'20-24
.' .20.23-.20-2X

." 20-2L' 20-19
20-17.

. '.20-r5.

vios7',(degr.)'-'
Vredenburch ,10 

($eqr
20- 6

20- 4
I

res.le klasse 5r (IÍvB)

Dit. elftal -!qd aar,r het begin
van het seizoen vee]. ambitie
naar zag haar Plannen
sedurenàe het seizoen niqt
ómo.z"t in een katnPioenschaP
veíre van'dat, dooi .vee1 .
blessures zakte men af naar ,.,

de qrau$re middennoot. Hét
r,ené z iournaàr stierf.
daanneel-ook een j arnrnerl i jke
dood, Dan moeÈ het maar ' ,. ,
gebeurenl in de toernooien , ' ,

àie nog voor de deur staan,
rrant één ding is zeker', . . '
gezelligheid is bij dit tearn
voldoende aanwezig.

- '': -'r'- r 'l:' .'. lf ':'(

Toofan 4 (KamP. )
l4arathon 3

tonegido 13.

cel"eritas. 8

àDS kr. 41. "
Í'aJns 7 : 

,'

Àzurri 3.i l, .,
WP8
spoorlrijk 5 .,,'
TriornPh 6 "
BÀVA 9

21-40.
20-37
22-29
22-22
22-20
?1-x8
20-17
2o-14 "
2 0:13'r9-r2.
20-12
2!- 6_

-1

zeiis inoet nog de'weastiiiaen
tesen WP en RÀVA'sPelen. '

ooÉ ae kampioen was nog niet
bekend. Degraderen kan niet
in aài" kÍassé- 'i i

ö

í0



#ffitriii[
Een nièuw eIftal dit seizoen
en wat voor één, ÀItijd
compl,eet, een goede sfeer
zowel binnen aIs buiten het
ve14,, en ook nog behoorl.ijke
resultaten, " Zè]-fs van de
kampioen Quick.werd u.i.t rnet
5-2 ge$/onneir. lgij hopen dat
het eLftal volgend seizoen
gaat voor eeir kampioenschap,
vrant als zij vahaf het begin
van het seizoën gelijk
hadden kunnen. rnèedraaien in
deze poule, dan had dat er
bestr in kunnen. zitten. t

:.,tr -ï I " \r: .,. t t,

' Véterahetr Xlaese 2A

:f {uick 14 (KampJ) 20-34

soÀ 5 "..: 
.

Lens I.BMT6
Postalia 5. DSO 14
wvs 4-De ster 6
RKSW 16
"I{arathon 5
'Toofan 6

-,, L9-26
'20-25
. 20-23
:,2Q:?3

2O-2.2
19:15.
19-15
20-12
19-
20-

t4

ook in deze klasse kan niet
worden gedegradeerd.

ï.
ï
)

8
7

-., ,1,

l

Tot sfot nog een a.lgemene opnerking aan alle "i?tàrrËi,'ià.""=de SEKO. -Wij hebben een plezierig seizoen achter de rug. fn
het begin noesten wat plooitjes glad gestreken worden, maar na
een aantal weken liep rret voor de rneeste elftallen' op,*r., -r.ro11etjes..u.wij,ueàant"n de elftalf"" v"àr-àà-h;lÈ; ;ii'[;ln""pI.l':''.:
daarom-werd gétraadA, odk megstal spontaan werd geboden. Ook
is een pluilTr-op de-piaats voài het lninimale aantàI ="fr"r.i"'Sen,r,..l , .r llj ae iecreatie-eritprl_e.p (4 t7m s).', r '-- .* . , re ",,f'.'-i. -.r .,-.,In het ,koneride' seiloeri Èan aej SEKO i.v,n. een aantaL mutàtres

,,aringenh eed aairnrlliàg vàii'enkelè ueDseD g€bruiker. ' :.: 't
;Ook al.s u zelf niét ku;t,-denk'eens aan iemand in uw orngèvinS ll'l ^-",die tgqh op.àondag róijelrnatig bij uw elftal komt kijken.,.n"t.,:.. l''gaat.tnaaroh.,eenPaarzoD.tagga:peEseiuo6n.(boo9ruit4oÍ,5|,!.
- Des te trrger'hensen zich vrijwillig beschikbaar stel1en om de' -''.
r sEKo op àonaaq te as§isterei des fe minder diensten gedraaid ' t* 

-'. :hoevenl té wàióen. i;; 5'r'\' :' - r',' r : nlr 'rlrr=vErr. . r-r= yv*uE,frÍ rr: I ?:r .u, _,. ._ . ." .,- ;.".:i,i j.r' I

rJaaÈ ons niet in a" à[Ëéx' a"r, àulleri fii' ""x, ir' i"., i"r,l.,]u; .. ' . .:
seizoen ' probergn ons beste beentje voor u voor te zett,en. )-t'-

Aanhelden kan bij de SEKo.
Wij velgaderen iedlere [aaralagavoDd vrD zo.0o tot 22.00 uur
in de l(atrtiDe vaD IJ6DE (teI. 365131a)

I,Íij wensen u "1roor, de
zohervakantie' toe.. -
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1. F.DIsse1tlorP 'i. n.storPoet"
3. E.v.Knljff'
4. P.KlonP. . "

5. G.líuldler ' -
6. M.Fortman '
7. J .v. d. Stee '
I, R. Keus .

C.SPoelstra ' ,-,

Wedlerom verdt Frans Dlsseldorp oP

;;ï;l ti",'o.o' 1",L"t zonn:t]e :;:ï-i.I::í:",138ï:ïiíuËl;"31 
5 Junr

DOEL EN. dr,ÉtÀr,:- .zo-5.
zÈ-2. .

zo-4., 
"zo-7-'t''zo-7.

' z*r2,
zË=.t;' zo-7 -' zo-5.

47.
22.
20.
18.
L7.
'15.
14.
10.

.10 .

e
I

ELAÀRSTOERNO OI DD,

Àan dit. toernóoi héeft LENS 7 vool dq 3e keer dlée1gèÍlOEëIr r Ínet rlsselende
'2 ttBT1 993..

successen. Deze keer zouden er.6 e1ftal1en meédoen. vrij dag 30 april

belden er
Du lvenPle lntJe en

t1{ee af , 'zodat 4 el
IENS 7. rn

fta 11en
totaa 1 noesteÍr er 6

;over bleven :'Àilé1aars 5 en 6, Het
vedst'rlJden gespeeld

worden . Elke tegenstaniler moe§t 2x bekampt rrorden . De eeist 4 ved str i J den

speelden ve geltjk, ' dé 'volgende tÍÍee. werdent erecht r maar ríaÈ 'slemiellg

verloren. Uitelndlelljl< zljn we vleÍdle en laat8tè sewcirdén . .We-,heblien ook

de sPortlv itettsPrl:lè gerÍonnen.ÍE,wÍ1 vía,deze weg 'hetlbestÉur van de

Àdelàars bedanken'voo f I de''goede organ lsatle en -de geàe1Íighe ld erna.

Wat lk in rniJn voetba 1carr.ière nog noolt heb meegemaa]ct, dèbeurde blJ de

Àdelaar6 , één .'tan" dé §Pe 1er § rran I-,ENS
'vas F. 200,= kr ijt De toernoo I

secretarls sPrak hlerove r vlak voor tle'priJ àultre trtng. 'Blnnen .'10 minuten

rta 6 et § 202 t 50 opgehaald. we faÍen verbaaÉd en het' was zeer Preutlg

voor de bétrokken speler ' De Àdelaa r§ : BEDÀNKT !

Ír.,6,, r -j ------:-:a

.11 i.r - '" ..

iI N

vriJ dag 30 aPrit sPeelden vlJ ons eerÉte toernool . SvH rÍas zo. vrlendellJk

omons uít te nodlgèn voor hun J aarlljkse toernooÍ ' Het íàE 
"varm.

De 6ondanks beEonnen ne redellJ k met een 0-0 de eelste vedÉtríJ cl.De

tï eede rredsÈrlJ d wonnen lle Elet een 1-0 dankzlJ een "kogeln van ga§t-

e9e1èr Rona !-d Han ' We hadden duÉ na tïee vedstrl j den dite Punten '

MCt nog een rredEtr ljd te gaan hatlilen lre nog 'één Punt nodlE orn de krul6 -

f ína1es te halen ' Toen begon de derde neclstrÍJ d. Yle kÍÍanen al ene1 op

eet 2-O achterstand. Btj de 3-O begon het ' Praten tegen tle schei dÉ rechter

tegen elKaar, tegen de tegenstandlei. SPelers ille het veldl ult 1i ePen ,

zodaï' de rtredEtrl j d gestaalct uloest rorden. ÍíÀÀR ÍS DIT NU VOOR NODIG?

À1s Je nu net zo een Élechte Ínstelling naaÍ het voetbal toé §aàt r

'rÍaaron ga Je ilan elgenl l jt(? om het Yeer voor de rest te verPeÉten?

DÍt heeft totaal geen zÍn! SVE heeft ztch In hei zYeet geÍrerEt On een

soed toernoo I neer le zebl'en ' compleet meÈ 1lve-nuzlek, ba rbecue en een

s lganti6che loterl J . En dan komt LENS fiel' 2o een belabberde lnstelllng

het.veld oP. Ík kan nlet6 andets zeEgert, dan

een hë1e slechte lndruk hebben genaal<t '
daÈ wlj a1s LENS blj svH



we ïaren een schande voor LENS. rk moet ook helaas vagtstellen, datafgelopen seizoen de inst-elling van een aantal speLèEa zeer te. wensen
over llet. Niet opkonen, het veld aflopen, te laat afbel.len, enl. enà.lk viÍllal dit heel erg Jammer. fk vlnd het zeker JammqF voor dÍegenendie wét villen, want lt< .ga NIET door. Dat het .zó moeie tcipen 1. ' '
Graag wi1 Ík namens,LENS 7 rnljn excuses aanbieden aan SVH. Het zo een.instelling ga je niet naar een toer ool toelr -:-'- " ----

! I René Keus.

Lcrngs de =l:or|-e'n \./crn de Zl\A loddar
ffi-"ï-i:-r:

''I
DONDERDÀG., 2O..MEI-. ( Hene 1va artsdlag )

Irene-RiJ sviJk.

iàl
l-.:il'-"..'.

I
2
3
4
5
6
7
I
9

I
t
:
i,

t.
I
I

|.

Ligging .van'het terreln: Ec-6o. sporÈpark. prÍnses
Opstelllng wordt door. de trainer beke;d gemaakt..

;.r.., , ,.. . , _l-____":-_____. .,. ._ ..; n
EÏNDSTÀNDEN ZÀTER DAG ÀFDELING.
Sen . ZateÍdaq 1e klasse À.

l.'; '.' . J\. I'.-f 1'

i.:'t'., i,
l. r l,'

. t t,.t;,

Te Wèrve . ".
Bohemen : i ;,

de. iàgers .
RiJGvtjk.

. DHL': :r';.

. Àiiston '80... Schiblulden.

..BSC r68.

. Zoetèrmeer.
.10.'Dvj-BÍzon., .

lt.LENSr '-i ,

:12..MVO '72.' - .

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

22-38...r.i rr ,

22-34.
22-24. .(.-".'
22-24.. , ,r{

22-23..,. .i.
22-23. .. :. , ,

22-22.. '' i i,.,
22-78.
22-t6. . .'.,

22-75. , ''
22-74. . 

:

22-t7.', ,

I
íii ar'.,1

'r"r',

\i

22-34'. -., '

22-32..':
22-28.
22-28.
22-24.
22-23.
22-27..
22-19.
22-t9.
22-t5.
22-t4.
22- 7.

,l
1

.:

a
, ,:)r i

rn de eerste peilode'verden door LENS zÀ 8 punten behaaldl . rn de 2e en
3e .pèrlode werden respectÍevelijk'2 en 4 punten behaald. rn .totaal dus

.' 1-4. punt.en, !Íat degradatie tot. gevolg had .

Res. 2e klas8è D.
ÀDO. .

Ras.1 'jr r-:
DSVP. . ':.,: ,

LENS 2.
Monster.
w.Marine.
DevJ o;:" Ir lr ,

Viteese Delft.
, DuÍnoord.
0.Sev,
1 .craaf ,Ví111eul

I2 .Lyrà.'v

1

2
3
4
5
6
7
I
9
1

I
"t
ff Vac.

t: .,

LENS 2 heeft een goed selzoen èchter de rug. ÀDo sas ln deze klasEe voorveel elubs Íets te sterk. Doordat Dsvp een beter doersaldo (17 vooi)
behaalde, verd LENS 2 t4e.

,ij : r' ,..- r
t

l,
i
I I

t



:,!!-,F ttti i.§ina:.,lr { . dliiEEEë::,-3.

.,ZARL
VC€TBRL

DONDERDAG 20 }íEI.

LENS, 2 :sep:
., iÀltlu6 toernool'' De

- ' 
"i 

i! l §l "sc4i 1p .

I,loENSDÀG 2 6 ,ME

21.30 u r. we st land i a

L ioqlnq sDorthal.
Schaàpveg, 2-4',.

6-LENS 3. " ïrE-:-, p. TTir. .r

r1

ri.

De sch.ílp ., -
Dè^. Ei jr' Bachlaan 1.

n .t i'"t--r

Rij svlj k.
Naaldwljk.

i' -VRN HÉT 
- 
J€UGDtBONT: '; -- Flgemeon kontoktpersoon'.# rI, - 

Poul v.d. Stoeh. (hcornstioot 103, 2551 SV Dan H
gij gqan gahcott Rrnoldv.C. Donck. tul.3q7.65,32

oo9, l@1. J97.0l:5+

,-,..r
ELFTALDÀTUM. AÀNVANG.TEGÈNSTAN'DER. - . "iUTI,ZITIUTS".TERRETN/VELD.,' 

SAM.K.]LENS.

AI . 08 mei.
A2.
81. 10 mei.
82. 08 mei.
C1 . 08 mei.

11 mei .
c2. 08 mei.

12 mei.
c3. 08 mei.
D1 . 1,1 "mei.
D2. 08 mei.
D3. 08 mei.
D4. 08 tmei.
El. 08 rnei.
É2., og mei.
83. 08 omei.

10 mei.
n4.'- r.0I 'meÍ.

.. - 10. Ídei.
E5. 08 meí.

10 mei.
E.6. 10 mei.
F,7. 10 nei.
F1. 08 meí.
F2. 08 mei.
F3. 08 mei '
F4t
F5*
86. 08 mei '

oi. ,'- thuis.

09.00.

19.00.
13.30.
10.30.
19.00.
12.00.
18. 30.
10.00.
19.00.
10.30.
11.00.
11.30.
10.45.
10.45.
09.30.
17.00.
09.30.
,17 . 00..,
09.30.
17.00.
17.00.
17.00.
10.00.
10.00.
10.00.

10.00.

RCL toernooi. '-- 'uit. Leiderdorp. ï':7.30. (aut< '

vrij .r.:- "Ir1';-. ."{.!'.-";.;r, 
'.'''"=1 

-1iOielHaqhe. thuis. -, Vl ;" :. : - ., " t, 18 .15 .
vieaenÉurcrrtoern. uit. Viedénburchweg. 12.00''
Laakkwartiertoern. ruit. J.v. Beersstraat-... 09.'15'
vitesse Delft CÏ.' uit. TandhoÍ-Zuid/ DeIf! :17.30'
Velotoernooi. l-i uit. Noordweg. .- ':,11' 00 '
Die-Haghe C

Vredenburch
Vredenburch
LENS toerno

1 (w)l uit. Ockenburgh. . i 17:30.
toerrf..uit. vredenburchweg 09.00.
D1 ' - thuis. Vl I'r,, 18.'00.

tl
fiei
aut(
aut(
aut(
aut(
aut(

( aut
.( aut.
( aut

LENS toernooi. §
LENS toernooi. .;
líi the lmustoern ..
wilhelmustoern. ;

Delfia toernooi..
aining E
oernooi .
aining E
nooi 'i

aíning E
aining E
ainíng .E

stoern.
stoern.
nooi .

thuis, ' 10.;15.
thuís. ., .-r' 10.'45.
uit. I,restvlietweg/Ybg';. : 09 .45.
uit. westvlietweglvbg. 09':45.
Uit. Mozartlaan/De1ft. 08.30.

klassers 16
uít. Mozarttaan/-De1ft; ::08

klassers Í'''r.T:, ";" -;" 16
' uit..r' ZuiderPark, ' 08
klassers L6
klassers : :--'::.1q
klassers 16
uít. westvlietvreg lvbg. 09
uit. westvlietwes lvbS. 09

;uit. Houtrri jk. r 09

.'r': i1d..-ir í i i r É

09.'45..

Extr
DeI f
Extr
WP
Extr
Extr
Extr
I,,í1h
wilh
Brc

. :-. : -

vríj .: '- ' r-1 ''{ '' 'i
RKAÍV toernooi. :Uit.. (astelenring/L' dam.09:00. (autr

atr
ia!
atr
toer
atr
atr
atr
elmu
efmu
toer

.45

.30

.,45

.'3 0

.45
,45
.45
.0.0
.00
.30

. ( autr

. ( autr

.. - t

. ( autt

. .( àutt

. ( autr

'':
ken
acht
toe

- aanwezlg jeugdkommíssie: A. v.d. Donc
- lees ondeistaande kopy eens heel aand
- bijzönderheden en opÉlellingen n.b.t.

P. v. il. . Steen.
ic aoot (Eeisjes, Pasfotols etc)
ríooien zie tóernooi-overz icht ' '

Àfgokeurd. of pi€t .??

De e,fkeuringen voor de tournooien vrordèn niet via ae r.tí. i"*"ïu ;lrr;;la
Bij twijfelachtige ereersorhstandighetlen nogèn julile naar tENS bellen
(tel .: 3661314) of de tournooien doorgadn of niet. Bel nÍet te vroeg want
tour nooien afkeuren doe Je pas op het laatste moment. fs het afgekeurd
dan is er'geen schaduwprogramnÀ en nogen juLlie thuiablijven.

L

í1



;.Ul t'..1 i,i !( ,r.-) i i^:.

Het organÍseren vaD tournooieh kost.enorm veel tijd en bovendien ook heel
veel geld. ,Toch hebben de ureeste. verenigingen dit gr hog weJ. voor over,
alhc er.ref ,. er.-,,toch ookial verénigingen lzijn 'die'' geeh' totrrnooièn neer
organiseren en/of dle geen uittournooien neer aannetlen.

. , ;;tf;r+E:, r ,'lltri1 
- ,-i'."1 ', .:t '. r-.1 I "r ."'1':':;*' 

" 
- i-'

Bij LENSihebben,.we:beide' nog u§].l gs§6anr':'en Íé- hopen"dàt onzè .'
spelers/Ieiders veel plezler beleven aan de tóuÈnbolén en'ónderstaande
règels zullen naleven : '..i:' . - i'.,: ' r-' .l ' ,4'"i! ''i

:.lt+ 1

n.

.t

6. de gevronnen bekers.rhoeten Ui-Leindelii)< bij LENS in'"dé pÉijzenlÈast
terechÈkohen, Dus na 1 veek thuis te hebben g€staan afgeven s.v.p.
op !E§§.,;.irr'li' .!i-'. ;:';tr''.l '''." J ., 'ri irr.i, 'lrl.irii 1 '.' :i'; .' :j-:: . '-i-l'

"r."rinln .: '* i .iE. .i 1';11| ":,'r i7':' ,',d.t i'-.' :, í': '''r'Ír1'l3ll1,, r''
We vertrou\^ren erop dat bovenstaande regefs' niet téveel,rqevraagd. zijn.
Heren leider6 1et erop dat, deze regels ook:_,nageleetd ,or6éti:én'geef
natuurlijk., ze,lf ,he
'Nosm rà1s heé1 veeL
nog aven'' ai5oi:- ''1

t,voofbeeld. -.r. ,,)tr 
. :. r . .: r . . " . ; .. , .rÍ I :.,,:.r i. .', ir ? r:

-P]gzie-r, el,]eeF de biizonfgJhe;den q.b..!- de, lournooien
lgr:.t,, ,',!-j i.: -', ri:". i.t'1."
1)í,:.:'í ,'.- : ..t.i. i"!.',.1

************************************************************************

.- r:, de finalewedsttiJ den om
*.. ,'r orn ongeveer 16 . 0 0 uur,. 'r

" +1,.,g,'ir,ï ri' .. '- J ll,r

lr; i.t,.l r.' '.ir ';.:.1. .ir.,J 'J

t

plaatË 1 t/m 10. jDe'prijsuitreiking.is
. .- i'r .! -1 .í i , . -.l, 1,,: '. Í ' j''-

Ji ÍJ §

. .Í-r;. ?., ti f ;t Ii f - L
,r; !.na"sForo, dl ÍNGETEVERD?? " REISJE.'AI, BÉIAAI,D?? ' T,TES KOPY!.! ,

' !.., '' .-,]:+ l:.:

zoals- gebruikeli'j k lreer veel toèrnooièÍ.-voor' óh2é' teama'i- we' rekèhèn weàr
op vg.Idoende vervoer.; voor Í ilel uit.toeÍnooien' eÉ op. he-e'I ïeéI ,bef angstell-ing
van., de ouders. De biJzonderheden leest iedergsnl,hili6hfls5::'

LENS ÀI: niet normèal ileze aanvangstija'.rïr,a.r, *L:,'L..t i.atr" toch-echt
-------j;a.. í waèr.i spélers en--r ouileÍs iia,','ia1, , verrioe!' is'echt nódig) , r koíi 

"', '. .'.: ?-: è,u.b. op .ti jil: Et. zi jn twee' pouf,es '!.w. :
I) sportlust '46, cDs; vitessè-neltti'RcL en vréder.rburch.
2) DSO, LENS, Zwèluwen, Barendrechti'en vios.r* " "t]'r "

vieï wedstrijden van 2x15 minuten en daarna vanaf 15.00 uur
í.:1.-, .1

LENS 82:

LENS C1 :

Opstelling: als',bekend; zondër-l'1. v.d. Berg- en met''4.
i-'1

de Jong.

tr

voor jullie een toernooi bij Vredenburch. De tegenstandprs zijn:
ïMSHi. DWO, Wilhelmus."en Vredeirburch l'Wedstrijden' van' 2x10. .minute
De prijzen $rorden om 16.30 uur veriléeld. -' .. '...i: '
opsÈelIing: als bekend zondèr M, Màttheijer. '' -- -''' ' '

-r t t'' t r- '_r' _"
gaèt nèar een leuk l-aakkwartiertoernooi , Er zijn twee poules: -

, 1') ' Laàkkwartier, .Wilhelmus, .,2èèbirrgia en - Kàtwijk'.' . "r ; 
.'

2) IENS, rDeIfia, CSV én., Foriuna VIaardïn§en. --r' ..;":'
Na de poulewedstrij ilen nog -2 krui s finales . Vöor ieder team.
Vijf wedstrijden van 2x15 minuten.' Dat iÈ ëcht zwaar.
De prijsuitreiking is om: 16.00
cpste tr!. ing.: aI s bekerid zorid

uur.
" oaàmen1éí'met D. V.d.

!- rr:i.;. 1,-: -',.--

I ,' '' :'') '"'
itt Ví'. 'de Groot . í5

,,'; 
"'. í í.'

rW Berg 1 en

,.gedÈaag je sporÈief:.tegènoVér je' tegenstàrideiÈ, ae'séËeiósiechter'''
enilder, organisèreàdè - vereniging.

i winhend af -tahet

,1

ver1ie
a

1.

on blj
Í -=li

n
aa z e!z I] naar "htis öf gaan l'
laanyoerder al leeir de jbeker laten-halbir is er

t nJ.
,itL l"eiien dex der

etb ij. : -..,i -i', 't:,, i':Í '-r,,' 4-"



I ,E!. t.: .-'r,.

LENS C3:

LENS D2:

],ENS D3:

Eà.1t ,'ra.l r ':.'r:.lo ei. ór:t.mËèt éaa§: r/el-o .:n -,,icrs irr een dgbitelekonpetitie. fíedstrijden van 2x1.5 miíuten
De pri j suitreiking is om 15 . 3 0 uur'.

.Opstelling; aIs bekend ?onder;t. peek en met D. Tieze. I
: .r , ,il

naar Vrealenburch om te spelen tegen Lyra, DWO, Vredenburch enBsC ',69.. Korte Ve.-qstfijdefr v.an,.2ig miàuten.,,O,i, fS.0ó ""i-i"oe ernclstand bekend. ^ .

ö;";;ïïiöï-"ï:^;Ëi;"e zonder ». rieze. ", .u 
'". ' , ', 

.' , ,

het LENstoernooi voor juIlie. cDÀ, To
Wetlstrijden van 2x14 minuten.. prijsui
.Opstelling: als bekend:met K. 

" 
Connor

Í, .Íir-, ,:
ook. voor jullie het LENstoernooi. nÈSzijn er ook. Wedstrijden van 2x14 nin
de pql js-lritreiking om.L5.30,uur., .
Opste}ling:. a1s bèkend. r, i .1

negidlo j RCL
treiking om
(??).en B.

;' Vredenbu
uten. .Ook,
r 1\ '.. ,\:

en ARC komen ook
15:30 uurt

sËri jk. .' '

rch, ARC èn'RCL
voorl jullié is

LENS D4:

LENS E].:

LENS E2:

LENS E3:

LENS E4:

LENS E5:

\r', rÍ. .; .r - ;-,- ! ,..- r.:- ,r ,!
-samen met D2 ;en D3 het LENstoernooi..,. ÀRC, LaakkÉàrtièrr. HBS en
.e!è^.1ijn de tegenstanderÉ in wedstrijden vàn 2xI4 miÍruf èir, om15.30 uur is het afgelopen. . r, ..ii:
gpsteuing a als bekendl zond.er N. Siliahus . - i..

gaat'naar Wilhelmus om te spelen tegen: RVC, Rxwik. nVC,Vredenburch en wÍIhelmu8. wédstrijdén van ti15 min;t;n:'
Einde': -ongeveer 14,.00 uur. - i ., '. i.:.,.,
Opsteltring: als bekend., . r:
gaat ook naar I{ilhelmus. RCL, RvC, Vredenburch en Wilhelmus
komèn'ook voor' 4 weilstrijden van 1x15 ninuten. O. ;;;;;;;;-'14.00 ugr is het afgelopen.
Opstelling: aIs bekend àonder S. Gombault.

gaat naar Delfia. DHC, Gravenzande SV en Delfia zijn de tegen_standers. De wedstrijden durep 2x10 minuten. Om 12:15 uur iiinjullie klaa.r.
Ops!e1.I!ng:. .als .bekend. zonder,.V. v.d. Geest, R. tanse en . +.
I\,1. Oosterveer en met J. IaaI en G. Westerhouè. j ! .r) -

gaat ook naar Delfia om te spelen tegen Delfia,
Gravenzande S.V. WeilstEijden,van 2x1ó minuten.
Opstelling: a1s bekend.

.lt.

.. i " !voor jul1ie het VVp toernooi
tegenstanders ín wedstrijdenjuf lie \deer om I?.00 uur] ..

Opstelling: als bekend . ..:

en1 .,
2.15 uirr i,'
] ,/

-Jr

Juventas, DUNO en VVp als'
2x10 minuten. Naar huis gaan

I

:,,

DHC
Om1

met
van

naar lÍilhe1mug met aLs 
- Èegenstanclers: !íi1he]mus, A1phen en ODB,wedstrijden van 1xr5 minuten. Na het voetbar ren' ""j':"t ""t-"ot".Om ongeveer ..].3.00 uur zi jn. jullie klaar. ...' Opstelling: a1s bekend.

LENS Fl:

LENS F2:

LENS F3:

met FL-.naar lÍilhe1mus. RCL, Laakkvrartier en Wi1helmus zijn detegenstanders . in de wedstrijden van 1x15 minuten à"-ó"r-Éïi-a"shoot,-outg. om ongeveer 13.ó0.,uur zijn jullie-ki";;. '- :'J
Opstelling: a1s bekend.

mag op bezoek bij
ook. Wedstrijcljes
om 15.15 uur is deOpstelling: a1s be

gaat naar RKÀVV met
tegenstanders bij dl
Om ongeveer 15,00 iOpstelling: aIs bek

BTC. Westlandial Rijswijk, ODB en BIC komenvan 2x10 minuten en shoot-outs.prij suitreiking.
kend. ., .

SEV', Quick Steps, Velo en IRKÀW a1se wedstrijden.en hèt penaltyschieten.
s het afgelopen.
enal met R. Àbiloelrahman en À. Bada1.

LENS F6:



DI II[[$RIU[,I
weekblod von de voeibolvereniging
66ste jaarg-ang, numer à0, '.
l-3 mei 1993.

LENS

nigcmGGli r.loctorlqot"
lU.M.líouuJenhovool,.
Erom íÍorsEooÈ Cl
9559 (Z Den Hoog .
tcl.: 070 .391e474

t líGladqot lordlolto
G. HemPcimàn I t

Surg.NompsóoorsE 90
9ó8,l AH MonstoÍ .

lel.: 01749 - l!ó09

spoíaoÍrofan '

l. v.d- llbbe. '. t

VIleÉoomrEoqt 303
95ó4 J8 DeÍl Hoag
tol.: 070 . 3933595

Írohalt
9ob['rh roodog
M. Ro9
Nl(olqos Soctsln, 196

9q73 AH VooÍb'ríg
tol.: 0?0 - 36óó3?9

SoLlclo rotqdog
J. goGrcmo

a. oloponbrodlhoÍ | I
g55l H€ Don Hoog
tel.: 070 - 3977973

Hontslbutle
bctoling
Postbonk 33ó71 1

Hobobonk
199994999

Tertclnen.en
Hlubgebouur
Hengeloloon ó00
tel.: 070 - 3óó13.l4

ilolrctdrloot t.itlorGn roodog
B,J, Orsè .i -'
JoorsvoldstsooÈ 99
954ó (L Dcn Hoog
tol.: 070 - 3998353

s"kGtorlàot r$loÍao
rotcrdog
,.C. Hom

Molls Stok€loon 184ó
g54l GC Den Hoog
tel: 070 - 3ó79ó87

S.lícqlloot Jsugd
P.von dan Steon
Chophsuoot 103
9551 SV Den Hoog
tsl.: 070 - 3970154

SGlactodoqt tgoho.tbol
B.J. Osre
Joolsv€ldstsoot 99
P54ó (t Den Hoog
tel,: 070 - 3998355

S.kotorlqot rodqkllc
n.(J. Mlltenburo
h'engeloloon 98i
9544 GG Den Hoog
tel.: 070 - 3913985
iba 070 . 3ó788óP
oF ln dc brlove(ibus
bt, d€ tolefoon (klslno bor)

IlAAI DE REDAI{flE

'uiterste inlevede
imoondog 20.00

rmijn kopij:
uur in het k

'! .

lubgebouw
VÀN HET.REDÀKTIE- ..

Lezen van \

Toch zijn wel eèn tweetal zaken van
organisàtorische aard waar wë uw .aàn-'' I'
dacht voor vragren.
Het komt kornt .weleens voor dat u met. de ;

FRONT

GEEN NIEIIWS .- -

Het klinkt irisschien wéI -vreemd maar "'1

toch is het zo; tiw redaktie heeft zijn'
week niet en hoe we ook proberen deze
keer vloeit er echt niets uit de
redaktie-pen.

handen naar'het hoofd grijpt en luidop
kreunt ttOel-oei -oei hoe
is het.- ncigelijkn' bf het)

uw Revue.

Nui s het zo dat àIs u een Iekker stukje
vlees koopt bij de slager en heË blijkt
niet Ín orde te zijn dan gaat u dit
natuurlijk niet ruilen bij de bakker.

Zo is het ook bij de LENS-revue,' als het,
naar uví mening, inderdaad is van oei-oei-
oei, oh-oh-oh dan wordt u vriendelij)<
verzocht uw t'klachten/r+ensenrr bij de
redaktie kenbaar maken en niet ergens' '
anders .

, zoals u wegt..zijn wij a$ijd te Íinden j.n
het klubgeboui, op. maandaEavond in' ons ....'hoekje bij de .telefoon. i:: ' I

In verband met de aankomende feestdag
(hemelvaart) r,rordt u vriendefijk verzocht
uÍJ copy in te leveren op zaterdag 15 mei.

Uw kunt deze deponeren in ae lni.ràlrerrri"- '

telefoon. ...i

In uiterste nood kan dit ook nog op zondag 16 nèi voor 13.00 uur !!
voor uw meder,rerking zeggen vi j u dank.

redaktiebr evenbus bij de

Somefftolling Bastuul

\bqd$el:
H. v.d. tullk
MohotÍno GondlsEoot 74
9559 PC D€n Hoqg
tel.r 070 - 3979359

Sakretorl<:

LlJ,M. Houurenhovon
grom fÍossBoot gl
l55g CZ Den hoog
tel.r 070 - 391!474

Pann lngoEesIEI:
8,H. de Groot
Par!lkloon g5

P5ó4 W Dco Hoog
lel,: 070 - 3951550

tld,
À.M, (oíot .,, r-J
HcngGlolaon 589
e544 GB ocn Hoog
tolr: 070 - 3ó7109ó

lld:
F. von DUk

Joo Sorendsoloo^ ltg
Qó65 B,/ Pooldl.lk
tol;: 01749 - 47955

de redaktiè

46.r-l
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J,FNS bruist I . . . . . ston hé 'i "'t; ' ".r 
.

Eón natteel tal sL dit gebiuis is tiai ar ;; io" U".LErvs-fevu; ;e, i"ïlr"-pietsie uit haar voegen bdtst: ., ' "i ri r i - . -1 . -' ::.'":-.: :I

Gevotrg: er vaLlen vat Jeugalverslagen naast de boot en dat.Ís altiJd.Jao_uer. Dezq .revue - 
sta^aÍl..ize er, vel roet uitzoudering van d.at " superveróla!

v&n een toernooi.!,rÀ-REö)ÀiiiiÈ
Nee E1len zo verlrb het niet' na.ar 1et op er''Ís één guJ,tle re6eJ. ïooÍ Èet schrÍjÍen veh veislgen n.1. 1 regel zegt sons meer dan Lo zinnen. l.taar-ri; van-ae reaaHi" rijo l.t 

-a"-i"t"i"-
niet en deanom, biJ hoge uitzondering, .Iigt er a,s. zaiertlag in uJ vat,orn rr. een, door d.eredektíe, 

. uitgeverkt versreg .(net-.ae nodige afschriften voor arÍL ouders ) *oorri"r'o*n à"nodige logors etc. kJ.aer,
Zo naer voor Jouv een gebaar veu de redeftiË-.

ag 
. 
redaktie.

:. í<1

4 t. | 1)

!9 1Se3da. voor tle AlgeEene Ledenvergadering, te houdeu op
!4AANDAG 2b mei 1993 orn 2L,00 uur. ;-: ,,

AIGEIIÍENE ],@ENTEBGADERINC.

1. Opening/rnetlealel,ingen.

2. ïngekoneE 'stulken.

3. Va6tstelling notulen Jearvergadering 
-dd. i 2B-12-L992.

-,1+, Mededeiíng te voeien beleid. (ecconodatie, -ku:rstgree,
selètties, e.d.. )

5. Behandeling flnancieel overziiht.

6. VeststelLen contrÍbutÍes l_993/t_99!.

7. VaststelLing begroting 79%/a991+.

L Bondwaeg.

9. Sl-uitiEg,

MEDEI{BIGBSAVOtrD.

De op het agendapunt 3 t.5 èn 7 betrdEklng hebbende stuïken ziJnvanef het, v-eehend. l_5/16 néi,beschiklaar en.te verkrijgen biJ
een van de bestuurElealen in het cLubgebouv. r'

lt

De uedeyerkexsavond zal dit Jaar vörd,en gehoud.en op
ZAImDAG 5 Juni a.s. oro 20.00 uur.
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Verander ing of beeïndiqinq van het 1 dmaatschap
:r ., I .i

Indié;1 er ]eden zijn,qie aan het einde van fret èi! seizoen hun
: :.,:1=idrnqa!qghap. v-an gnze vereniging beelncligen, o-mdaÈ piJ, sto_ppen net",-..

voetbal of naar een andere vereniging gaan,- dan moe.len Aij de vo]gelile
. regels,, in acht', nenen ! . r 'r

-t

op naandag. 31 mel (de sluitingsdatum .voor,s-avonds na 20.00 uur op LENS , daarna bes
de
1i

genoerrd adres.

CONTRIBUTIE

I{i]È u yglgend seizoen

,oversc-hri j vingefi ) kan dit
st niet neer. . ! ..: ,

t
l. opzeggen kan uitsluitend sqhriftelijk.geschieden,bij het , -.-

secretariaat I{. Kou!'tenhoven, Bran Frosstraat 2L, '2552 CZ Den. H-aag el
- Wel V,OOR 31 !{-EI 4993. ,t .., :.. r ': - r ., r-.

2. Leden, die naar een andere vereniging hlillen gaan, hoeten bgvendien
.1.,, bij hun nieuwe verenlging een ovérsóhrlJvingsfo4rulier.gaan. h-a1en .en
:dat VooI 31"MEI 1993 door w. Kouuenhoven of Èí.; Reuver latpn $ekgnqn.-,

, - .ondertekgning .12a1;. alleen geschieden aLs u a-An uw financiële
verplichtingen hebt voldaan (dus ook boetes). ' 1, , r'

U kunt uw overschrijvingsfornulier laten,tekenen j.n, ons glubggbouw op;
DONDERDàGAVOND tussen 20..00. en 21.00 uur. .li ::

1

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

.Indien u niet voLgens bovenstaandg regels-opze-gt, blijft u in o-ns
ledenbestand en dat van.de I-GÍVB gehandhaafq.met alq gevoJg.dat ,u'
CoNEBIBUIIEPLICETIG bent, ook voor het. seÍzoen 1993/1994.

''-1i ï ' -''"

ook kont het voor.daÈ leden hun [soort lidmaaÈschap'r willen wijzlgen.
bijv. : - nÍetspelend l.rordt'spelend en omgekeerd.

- senÍoien zaterdag wórdt senioren zondag en orngekéeÉd.' -'veldvoetbaL wordt (ook) zaalvoetbal en omgekèerd.
.t

In deze gevallen geldt 31 ruei' schrifteliJk een bericht aan eerder

CONTRIBTIEIE

nèt een schone lqi beginnen ?

is) van destort dan nu uw laatste gedeelte (of wat nog niet betaald
contributie en/of boetes op öilze bank- of girorekening.

laatste verenigingsre_keningenonze pennÍngmqester kan dan oolc zijn
betaLen. r. i. j;.: - :". ".. , _ .

/ '*:'- 5
Inlicht,iÍigen bij ttàrtÍn Reuver, tel.:
vreet. achterstand betekent volgend se
en met voetba lcompetitie;-tó.:

'{tï.0
070-3910399 (na 19.00'uur) en u'

izoen niet beginnen inet' trainingen

\': + ,'

" \1.r '- l;
i.

,. 
';l

r. Het Bestuur..

. :.I

,l



GËË@ €vonam anlon Hommissio
.Ko]llaktpsrsoon: Marianne v.d, Donck, tel. 397.65,32

t{oenstlas:5 uei :1993 .Spot/SÍré:[1etl estleg. J,r

tJ

': :.'

Tussen 08.00 eo 08.30 uur verzaJoelden op LBÍ§ ile uedewerkers, oII hst eerste vel-41 on te toye-
ren in één grote speeltuln, : '' - :L ''-i..: '-. . .,'r'i 1 '.i ; ..' .'i ..''. .:'r.i ,::.i .- r:. "'
Or 1O.OO uiir varen d.e eerste klnderen aI op LENS te bespeulen, terwiJl on L1.00 uur precies
Ae start vaI hét eèrste spdl' plaót'óvciíttl iíeer tlari 100 kindèrén *aren :eiïm .mée f,è'. döeii aan
de spelletJes, o;ri.'het luchtkusseu, hèt z*enbad, de beh€nd+gheirisbae.n., de :nidgetgolf.bànen,.

Va,n tte F-Jes en ate E-tJes vaa d.e opkoDBt zeer groot van de D.:JohgenÉ viè1. dit heei ér8-tegen.
slecbt een haDdJevol .D-Jongen8 vielen er op het veld te bespeuren, naar'1,àter liïanen er toch
nog een paar biJ . ' [re .D1 hett'èei 'gelëie excuus ZiJ -toest'èu nèe vOeitat.teii lri ale flnile ,ronàe
van hètrlz;alirven ióeriróoÍ tij 11lU,l.'. *'. . i ;'. t': rr{:ira.'. - :,'.t' - , }. .ar . rï:.'-
Wel kïa,n blJne de gehele DJ. groep tenlg.op LXNS on +\.30 uÉ;: on véróei inet ièdeiedn nee te
genieten o'e. van de heerliJke poffertJes of oublie vafels uit de poffertJes kraar vBn
Geróid Tieze.:-flÍJ veÍdtrekte <leàe vèrsnapéring;eri lvoör rregÈéef ,.frlJ zeu. Dé gezel-Llge grabbel--
ton, eèn'IotëiíJ net',best leuke priJzeir .eri Datuuil,iJk tie .barbèiué negkten de2e dag'1:gespfgsl.
Wat heeL eig opviel vas de'sfeer. Alles ver]-Iep,hee1 geooedellJk zonder panlektoeÀtaudèn èa"
ledereen vas vroliJk. De zon verkte ooE nee j'-vertirièeri af en toe achter een'volk naar verd.
heteen teÍuggefLoteD. AI t0et aI dëir hëerliJké deg dus. 1: ' JIr".I , -,ir, .':. ,

Graag vlLl,en vÍJ Íedereen die aen aleze ilag op wat voor uauler tlan ook helben ueegeverkt har-
teliJk bedànkeí'. VooràL vóbr dè 

-vejl,dnetleverkeré wes het eeir lairge deg.'r-. .' ,... l:-,-,i 1. ' :'r'
- De bar en keukenned.euerker8 onder leiding'vsn Peter 1I. tr'e6sen, : i (r 'd)".i, ÍUr? ii';.;'ii-
- de Grebbelton Ona (Eenny v. §trÍeu),
- de-Tröupgaràgd (aeze 2orgdé'eivoot' tlàílaLIe slirlLen gratis gehaald'en geUiàcht köndén wor-

tleD vBn en na.ar de 'Éportótbeek ) ; l, 'i.-, tt - ; '"'.,i -í..:r.1. l.
- Piet Siuoen (lÍie kent heu nlet op Lfl[S ) rnaakt al],es veer schoon wat ied.ereeu vuil echter

l-eet o! LENS. PÍet betlankt voor de ecbone Lleealkaners deze tlag en voor bet helpen kalkeD oI

- ,'i1""Ë]$:r.oJ m'an op.LEIÍS Herrt rer ttàaen ïÍuen iniJ oök eFdaÈ.berrauÈen: LI keei.rhferr
hiJ tte béLrénàe hèntI\ gebótlen ,' 

'geLuttig geen echt erhetige zakeu.i '" 4rrr ',f,r' ' rj'i:.
ALB La.etste de loterÍJ. h ziJu nog priJzen over.d.1e hÍerond.erl ver.nel-d noiheir, Iet op tle

Heeft U een prÍJ E gevonnen beI even near. MarÍe.u v. d..' Dónck ÈeI: 39?6532 .èq zÍJ 'zorgt hàt U,
uv priJs krlJgb: . i.,, - ,. r1 ...-.' ï.1 . . ., .- '^ .. . - :
ELeHrische' eierkoker: tLeuv.3r2 - , puzzle 300 stulJee: geel lrgl+ ..- 

',"i1ÍandJe 
toet kearsen:

geet [00 - KoaektesJe + rréGtoekJel roóa àff'- icoaakiesJ" i xi"u"Íö"tiu, tr"u" terr,
IetlereeE aognaals bedault.eh.tot zÍen op gns vol§ende- eveneraent. .. . , r..;.1.

Uv H(0.
".i

ook dit J a.er geaD ve Heer oet de F-E-D en'C-kl,adeers naar het famillepark DBIEWIEI en vel-
op Zeterdag 12 .1uni a.s. 1. \"
Dè ko;ten ;'ónÏËrsoon TIid van IiENS ) zÍJn § 15,- inclrisÍe,f busvervoer heen en terw. Lever
het bedfdg biJ iJuLLte LeÍöerl'in.ió6r 5 JuaÍ. Let op: VOL IS VOt dus l-evei tÍJèig Ín...
N.3. Ook oualerÉ, broertJes, zus;es 

'nogàn- 
rnee; àocU tttenen zett voor vervoer te zorgen. Ze

kunnen vel EeedeLeD in de groepskortiug èÍ.e LENS kriJgÈ en-.un- ttr"j" of zo zit er ook voor
hun lgg we_l- in l. : . *:rÍ .. 

.. .i,
. r;, i{i,.. - _r, '.1i

l,

1l

WIE BT'I WTL BLTWEN IJEEST DE
IJ,E N S-R E V U E

§ .;.:-r;
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DrÍevl-iet. . -.r ,' r,
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5eHfl@ SarÍiiàn:HorÍïmrissie ;'i\ ..i ) r

ii i)\'- ' ;
- zondaA*Élr-.*Ultsfecen

LmS 5 -.-.rrKooy"g
Svfl I -,ISNS 3

arn ?-ll
2_3

.lt'' '."'. ,' , i"'
^1.!' ' '',' I

fii''í ., ?-,

' 5-1 '"

. h-1
| 20 .] i,. . ^:.-1

:. ur.ï, , .':"

ga_rt 
. Te

tr'Ie:oen Toernooi
1..'- i.,-, !..
).r 4' - " .

' ,' '. i;Í..È
-,,:l ,( r

:',"-. 3é/lre Plaàts'':"--'
SpertaeD r20 Wfunaar na Strafschoppen; r

.'t
f,:

Sparteaí i20. : - f'le'xnen r

LENS :- quick

qu]'clt :- !.L€XIIl€ll
IENS 1 ; pr-altaan

Zonctag 16 ns1-' 'ir" 1

', -l

JI
* j's

r... 1', ::J!
it"

LENS toernoo i' voor: .IENS 6 eu LENS 7

Zondag 2i Fei
ToernooÍ LENS 8':..aanvang 11".00 uur.
Volgende veek meer hlerover. 

....i.
- '' ; \'-.

;: . \

1r

' l1'..ii:J

t

, ,i:7 : i( ..1.-*r' iL.'i

, . j
!i

'Èoríë a - r,ms 6 - l{estlandÍe etr' i,r ,

: -i

Er vordt gësÉeéra. in 2 pouLes, '':'

LH:IS 6 speeJ.t Ín Poule A, uet Wés tilanaia, Íirndtti" ën "Buri nàze'r(een lnsets 
?ieai) 

.

LH{S T heeft B}s tegensteEd.ers leakk{artier (aat ae plàatÈ inneemt vàn Azurri ) ilé.Ade1aar.s
en Wik. De eerste lredBtriJdeD beglnnèn"öu"1f.OO uur'net fh

He verzoeken ieaerèén op tiJd. aenvezig te zljn,' ..- ..''
' It'.: ..

('
j

J
Lcr ngÉ ),"', 

"d@ spóiËen 'aié,zrn lcrcf clerVCIN
{;i-

!it"]es' .ii -"
H. S. Texas DIIB 1."- LENS . I ,

È.s. T"*a" DEB 1': mtlÈ'e '

Senper Altius 1l-- LENS conb.

:-. ,':
'' r 3-3 '.,

. | 2-!
,r''\-2

'" 3 'q-:,, l,'

i

i

,, 
'i ,L

1,r ,- 1.i t't -

,.. Í Í.

KIasse Zaal
R2B '" 5ETiJl

Donèerdac 20 nei
Ec-so toernoot voof l,ltl9 i,t '" '; '1 Aanvóng 10 . oo uur.:"
Ligging Terrein Ec-Ëo '.i'sportperk Irené RiJswiJk.

r , .i' l! .,.

Donderdas 20 nei
ZRRL.,"

VO€TBRI-'
lloensdag 26 .nei .'t
21.30 uur UestlàdÍa 6 - LENS.3

íj.l,i' j'.',i -', :':.,ri'\; . li

Ligglng Sportballèu".i "*ri; . I 'l

De Schilp .''- 
sciraapíeg. e-b, riJswiJt

De PiJI .. ,. , i- 'Bach1aaB 1, Naaltlrl.iJk.

r ll',. i 8-
..., t{ " .!l .' t:

LENS 2: Serop. Altius'fóernooi Dé Schilp
Aarivang 

.l,l-. 
ó0 uur ]r - j Lo.3o uur Aenvezig.

L

.,,:l

, í... .

it

I

' 
)r l":'!- - : r:'

, t .-.* ., -

.t
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VRN H€T J€UGDFBONT: Algomoanrkontok tpersoon:.1---- 
-iPciul v.d. Stean, troot 103, 2551 SV Dsn Hóo9. iel .397.01.54;(hopins

'Rihold*-'Blj geon gohoor: v-.d. Doncli, tel.' 397.ó5.3t

WealstriJ dprogra.@e A-3-C-D-E en F J eueal.

Afbellen voor ond.erstaayide $edstri Jdeu alleen biJ PauI v.d.Steen
zo sDel, Eo8eliJk doch uiterllJk de d.ag voor tle ved8triJd. voor 19.
gehoor bél-leE n&ar ArDold vti. Donck (39?6532). rD uiterdte nootl nbeLlen naar f,XNS (366r.3L1+ ) bU i enand van tle Jeugdkoamlssle.

( 39?olrl+ )
00 uur. 3i j'- geen
ög op {e tlag ze}f
' t- .'

. se.u. k. LensELftal tlatun aanv teceustaDtl er uÍt/thuis terrein/veLd
Al_

A2
31

c1

15 uqi
15 mei
L5 nei
20 mei
J-) nei
20 mei
15 mei
LB rnei '

20 Eei-
15 uei
20 nei
20 mei

15 rnei
18 met
20 uel
16 net
l-5 nei

20 uei
15 met

15 ueÍ
IJ net

13.00'
L0.00
13.00
l-0.00
1,0.00

10.30
19.00
12.00
1r..00

fI' 30'
19 .00

ExcefsiortoeinodÍ :dit MeessLuis ', ' U.3O(tus)
Xxcelsiortoeruooi uit Maasg1uis g.:O(Uus iExcelsÍortoernooi uit Measqluis ff.:O(fusi ..
viostoernooi uÍt MeLis Stokelean, ' . " 9.15(Vfo;) .'
E:<eelsiortoernooi riït MaassLuis b.iótilr: , . -

3.:-I"py B2/C2 conb. biJ . Vioetoerlooi - ., . - 
' 

,L,EN§toernooi , . tUuis ir .. l.9..lr)- ," , , .., 
,eveut 'eel halve -fiiale Ceen-cup { .- .. .." rívertrek naar Maarheeze (zie kopy) . . 11.30(auto) rl , .,.

LENStoernooi thuis 10.15 :.ir .zie kopy B2lC2 corob, Èij Vtoàtoàrnooï '

zie kopy C2/D1 conb. biJ Al0toeruooi
vriJ
LENStoernooÍ thuis 10.30' . ..
eventueel helve finel,e Deen-cup

B2

c2

c3
D1

D2
D3
Dl+

x1

E2

r3

x!

E5

x6

15 met- ;- - -'. 1) UeI '.
J.17 -iuei *
- 2-0- -dei -' .

15 nei
17 net
20 Del
15 uet
f,T" nel
20 uel
1? uei
20 Eel
LT lnel

zie kopy C2IDJ. comb, blJ ARCtoernooi13.00 BTC toèrnooÍ ,uit . HoutwiJk t2l,OO(auto) ,
13,30 . cDA toèrnooi " 'uit Maèestài3n rz.fitautoi
9.30 .. ITC toernooi ..-\t! . ..HoutïiJk- ., g.Sóirutoi ,._.- 9.30 "MSV'71 toeri:ooi í-u'Ít ':'t'UàassLità' . .'i- g.15i"rr1oi ' ': Í ..]7.30:.*-vcs.Er' .. .-'iittl-..ï Dèdernsiaarin"Ë'"rrÀ.t*í----_-;l ïr:;'.,-.9-.30.-.. . E*céLsióitoeríöoïiÍÍt-.::l-- MààseluÍd .- - -l-'S.ri(à"tet-*..:-Ii:i:;r-
2,30 MSVTII toernooi utr MaassLuis A.r:i."tÀi r. .

lq.l? &rtrs treÍnlns op LENS E-kl-assers t/n 9 Jaar 16:3ó'----'9.30 Excelsiortoernooi ult Maassl_uis - - g.il(auto)
11,90 BTC toernoot ult HoutwiJk " , ra.Oót."iÀi1!.1? Extre tlaintng op I.,E{S E-k}asser8 i/n 9 Jaar 16.SO'
2.30 lxcelstortoernool utt l,ÍaassLuis B.i5(aut,o) :..'1!.1? ExtrB treÍnrns op.tuNs E-kk;";;;-;in 9 Jaar 16.3ó-
9.30 &celstortoernool 'uÍt MeassLuis - B.i5(euto)19.!2 Extre tralning op IENS E-kl.assers t/n 9 Jaar 16.3ö9.p0 ExeelsÍortoernooi uit Maass1uls - B.i5(auto)
9 .!5 GDs toeruoot utt Erasmueveg g . t; t;; i

{,1? Extre traÍntng op LENS E-k}agsers t/í 9 Jaar 16.3ó' ---'9.30 &ccels tortdernooÍ ult MeassLuis - B,i5(auto) .. - ....l-q.30 SV. Boheuentoernooi uÍt Ockenburgh g,iót;r;;i . -
]Í.ll Extre tretntns op r,!NS E-k-r.assere t7m 9 Jaar rÉ.ió'----'''1g.90VredenburcbtoernooÍuitVred,enburchrreg',s.óo(autó)..
1í.Il Extre tiainlne bp r,xNs F-krassers B 3aai ' 1É:àö'*:""' ' ,. .

-2.p9 cDA toeïnooi uÍt MadesteÍJi g.iO(auto)
lP,1? ' Extra tratning op f,ENS !-klassers B Jaar L6.30
1).99 Tonegidotoernooi uit Bonetean/Voórburs r:.óó(auto).?.1, Extrè trainlng op LENS F-klassere B Jaar 16.30 ,: 

.

.7.P9 Tonegidotoeïnooi uft Bodelaan/Voórburg B.óO(auto)19.!? ExtrB trainÍng op IENS F-klassers B ,1aar 
-, 16.30' ' , .,2.90 Tonegidotoernooi uit Rod.eLaau/Voórburg ,g,óO(auto) ' ,.í.U Extra traÍntng op IENS r-kra"s;is'B-j;; - ]6.30'

-2.99 Tonegidotoernooi uÍt Rodelaan/Vo;rlura g.óO(auto)
rb.4) tjxrra tralnlng op LENS F-klasserB B Jear 16.30

E7

tr'1

F2

F3

Fl+

r5

!'b

17 nel
20 uel
15 nel
l-T nei
f5 mei
17 nei
15 tuel
17 nel
1, trlei
L7 Dei
15 nei
L? mel
15 nrel
LT uei



BIJZONDERHEDES
aanlle zig J eugdkotrmissie: A. vd'. Donck
Lees onderstàaade kopY eene aondóbhtlg

- voor biJ zonderh. /opsteJ.lingen toertrooi

*** * lt** ***lt ****lt* lllt**L;ltltlt*llr llxta*lt§

, BEISJE AT BETAAID ??
' 

I ' '!
nnit*lllr* tt*ll*lt*rL*ll*l+llrxllrltll***

ors irileveren. :

en P. vd. §teen .' ',r: - -
.door (reisJes tétafen - pasfotd',s etè.)-
en: zie biJ toerDool"- olrerzicht.'* i', .''l

' , t.i'; \'l

*í'i**r***r****fl*trr***ifilt rllllltlll+{ll*t* tt-x}í*Í**irtr --''"

PASTOTO ÀT "IXGEI,EIJIERD-;3 2 .:: LffiS DE KOPY T T

in*r+ra*t*nttrxfl ****Tttit****r*fi **ltt*f, lrr*rrxxrlllltLlÍr$*rr*
! ,11: J. ' i',

'''i''i--'''r";i

J orl zo.6neL no§e1iJk één irasfoto in te lèleien iet -nban

. :: . ,"ii -. 't._ l L r. rtl: :.' ;

ll** rl+.ll

Pas fot
oe onaerLtaiurdè 

rsiel-ers verzoèken ïi
achteràp, Ëi; eaut vd. Steen:

A-klassers':
B-kfassers:
C-klassers:1
D-kLasseiÈ:
E-klÈssers:
F-klasseiS:

Pi
P.
l,I.
M.

K.

Koo, M. I{attheiJer en V. vtt. Spek.
croot, R. HerreviJn en K. ' RagdJ anaus ingh.
Poot. !1. ,\

lJalravens .

' ' i 't':"

I

t'(

a

ReisJes

Binnenkort gaen c1, D1,"D2, E1, E2/g3-conbinatie en. F1 op rei6. veel ge1d.is. al- biilne4' Daar

teveel eef'dlontbreékt ,rog ót"uà", Wiffuo àu spelér§ .( oiraers ) dÍe nog een'festbedreg looeten

tàtÀi"""ait'u.s. zaterdal kontant op LENS doen biJ Paul vd.'Steen. Heren:Leiders zit er

":".U. 
ttt ichterÀan. Hij veten dat het.vervelentt is orn te tloèn rnear. heLaas de praktiJtl LeeT

,,:,. .' Í^ : r,: . r. ,'.' ..1

JONG LHIIS -

I{e verzdeken.au-e :trs.iners en leiders om de kopy voor
b1J Pau] ven den Steen. SclriJ f vat over het team' de
van, .rnininpal éÉn A-vi-ertJ e en Daxi:naa1 . tvee-A-viertJ e

vant dsn ziJn'de spelers ecbt teleurge-steLtl. De. eerste
',goed rit..' Nu de reet nog.

Toernooi överzicbt.

tte Jong LXNS V66r.,23'!0dÍ in te leveren
gro.pr-de spel,eii.l Maeh er iets feuks
s. Niets scbriJven kan echt !19t' ,.
versfagen ziJn al li.n19-n. DBt zag ër

;

rZoÈIs'Ju1fÍe-iriu, veàr een voi toernooiprogra,:Íina. We vernel-déí nu ook;alvagt de toernool'en
'voor dóriderdag 20 1nei- He beperkén ons in de neeste gevallen echter tot tle. aanvs,ngstiJ den,
-VÈiröàiiija"I uii vaar tret tàernooi gespeield vortlt. De'iest van de inforiotie kont t-e staan-
in de volcende LEI{SreYue die naaI. verwachtÍng op voenad.ag 19 nei bÍJ::ledeÏeed in:de bus

ve1t. Nu óvèi near de toernooitiJ zonderhed.eg ven 15 en 16 neÍ. !éeg het een rustig door '
veellel?q.ièr:,:ï 1 1-!,Y r r r:....,i '- I "1t,. '

.;i .,,1 'r,i r:': .1 r'.i .:'
, .!.'.. .r'..l: .,( -.Het Excels iortoernooi voor LENS AL A2 .81 en B2

.r,-.":.,l ..1

.,.:,iri.t',i
-,,,-r" .., . 11
i,'t .r...:'1

': t -i'.irr r

'Met vier tàó.is '[rrr' U*cefsiàr' Maassluis . _ Dlt geèft, natirurliJkl veiwoeísprob].eneni Dat -viÉten
ffe van te voren. BiJ de A- en 3-jeugd isldé anino biJ Veel .ouclers'niet Eeer Zo groot on een

hele 6ac Ea&r een tóeruooi te kÍjken. Jelmer, maar het is de'réa1iteÍt'. Ohtlst .ve dit sel-
'ro"r, noi níet vee.L extrèts voor de A- en'3.jéu8al heÈbèri gedeen'besfoten ve -.oB: e-eo bns;!ei':
htrren voor het vervoer. EeD duTe Srap ltraér'hopeli'Jk ve1' gèzelfig voor' Ju11ie:l'.Ven de spelers
vragen ve slechts een kleine Ëiiar"g" van Í 2,50 per speler. De lei6er6. eu ëYentueeJ de

ouaàrl'ói" h.tlb.]e àéizoen geieden hebben kunnin natuurliJk gratis'roeé ín tle.bus. M"+.gf

r, ,iout","t+;n, ,lnr.*i*"iïrïtr9 er-*,.: ,LENS:AI:. Jullie spel-en tlrie vedstriJdeD var 2 x
ExceLsior Maess1uis. OE t 17.15 uiir gaet de bus wee-r richtiug, LENS' Ve:geet de '"

Í 2,50 niet te betaleD.
,rr,.." OPstelling: s,}§ .betend.

: l,H,lS.A2: ^tiJ Jufffe' ziJtr er tïee poules geformeerd t.Il'
1) ZrÍart llitrz8, Excelsior ldaassfui-s en LENS,

2) Serendrecht, DHO en Kozel(ken Boys.
,. ,". I Na-de pouilewedstriJ den ven.z x 15. ulnuten dus no[ één finafL weasiiiJalvan e x.f5

- Einuten, Voor .1u1rià vertrekt tle lue om i 13 .00 uur veer- D13rrrHffi: lg1seet 'ae ' '
Í 2,50 niet te betaLen.
Opstelling: els bekend.

-, Í



LETS 81:

I,EN§ 32:

i;t

I,ENS C].:

speelt tegen ÍSC, Znart l{itr28 en E)<ceIBlo} .Mae§s1uis." WedstriJdlen van 2 x 1l oinu.
teÉ. !e priJguitreiklng is on t 1?.00 uur. Ve:Beet niet f 2,!_0 Eee.te uenen voor dr

bus. Op8telliug: al-s bekend..I- ',. ., ,, -evenals biJ A2 ziJn e! trÍee poul-e6 t.v.:
,I) 'D(Céïsiór; tMeass1ulg i ',Kozakkeu Boys en LENS 

'.. F.,{,rn ,Í... . i. .!,...r{-.
2 ) Barentlreeht ; . Dl'10 en Z-lÍart Wit I 28.
,$, noul.e.vgdglriJ den.-evensLs 6én _fÍnaJ.e_vetlstriJ d voor iedel tea,m aluren 2 x 3.) niautr
oa re.jo rïui roiaer -de piiJzen veraeèÍtl. Neen aileirier 5'2,50'nee vöorrtle blrs.. r'
@steliing: al-s bekend(iie ook kopy B2f.C2 cotb. biJ Vios-20/5) .. .'. . . . i. . :

op 1, nei het LmstoeÍnooi met 'a1s tegenstentlers: IíSE, AY\rH 
'',ARC 

en.RCl-. Dé:.lted- .

..airiJtten aluren.rz x. Lh nlnuteu en ile priJsuitreiklng ls..on 15.30 uur. 0p 18 mei de
halve fíEale voor rle Ceetr-cup rn:ito er. gevonneu Ís'van Vitesse !èfft. llaei en'tegea
Ïíie Juff,ie d.an eventueel noeien spelen horen JulfÍe van Fredl'
OI) 20 uei Doer l.laarbeeze. JuILie spelen tlear een schitterentl toernooÍ: Het prograo.
ua voor C1 is (vedstriJden ] x 30 ninuteu): i,'

2o/5 LENS - Sali6bury /voetbelschoó] Southa.Eiton ) " |,

2U5 LÍ§S - AC. Lenios (Jeugd8fdel-irg R.c. LENS)
fmfs - KUL l,ome1 ( hoogste divisie SeJ.gte )
LH{S - BK Kopenhegen (hoogste divisie Deuenerken) "

22/, wNS - xsperenze (Spaanoe cLub??)
I'taarheeze - LEI{S (orgeniserende vereni8ing)

.l
t9
12

.íb
t6
I

10

. ,,:.i

.00 uur

.20 uur

.l+0 ruur

.5, uur

.30 uur

.50 uur
r§ . t.-.è ." LHIIS,'r,- ":-. Cdf' Benyoles ( J eugttefdeling F.C, Barcelona) .. 13.10 uur

Í.,r;.r:: ' ", .- ITEIIS .. --+ - PSV Peeq. (tveede- divisie Belgie) ' . . f5.SO 
"uT'.. De prÍJ siritreiking Ís oro 1?.30 uur en on ! 21.00_uur ziJn Julfie veer. terug oir LB{:

pyJar1a, tandenlorsteL, teudpasta, ke,tÍ, zeep, Bhampoo, drie hantitloeken, voldoentle .

schoon oudergoeal en kLedíDg eu natuurliJk voetbelschoeneu, eportsöhoeuen, tvee ti8:
uiagspalrken, t'wee paar l,E{Ssokken, tvee witte voetbe}broe&l es en ten hoogste ,l,.r,. ,r.

! -.r ,.. , r S 25 ,- zskgeld. . t-.::.; ... De opgtèI1ingi eIs bekeud óp tr/, glet. D. vd. Serg en 1{. Groot op J.8 en 2O/5 uet .,

K. ELakb_i,.. i . .:,., :- r. :

LENS Cà:, op'l:.Éi Éet- tENStóèrnooi v:oor Jullie.uet aIs tegenstanders in ved.striJderi var,.z.
'1l+'rainuteri: WC, RCL;'líSE en Vretlènburch. '0u 15.30 uur'is tle priJ suitreiking ' ,-: ,-- Opstel]ing: als bekend zonder Ir, Peek eu uet D. fieze en F. eI Masoudi.r (K. El,sJrbi'
zíe ook CI op tB 'et 2Ol5). (De overÍge spelers zie biJ ltow BZICA comb. biJ Vios. o'

UUiS of: dstuurli.jlÍ voor ju11Íe het LENStoernooÍ op 15 uei net als tegenstanders: HBS, BCL, '

lïlll-,-'.Wepturu6 en Vios.in vedstriJtlen \rern.,Z r l-L Binxten. F 15:39 uur fs U.e! afgelgpen.'
r'r''i .' - -Op .18'uei'.:nisschleo,'de ba:Lve finBLe vPn. de. Deen-cup afs -qr ÈeJroEne"u i9;ven VïgqeT.-

"-.'r:. Opstelliug: afs bekeudl (zie oox liJ ropy. Cz/.DL-cor,\. biJ.ARc op ?O/5)'.'' '. - ,', I

IENS D2: het BÍC toernooi is verschoven 7í.e,qt zo,Jdg,g 16 ue1, Den uear niet naar.tle ca,upinS',
toys. De tege[stan(lers zlJn: BTC, Estlo, Texas DEB eo HKSVM. Elnde toeÍnoói: 1ï.30
uur. Opstelling: a1s bekend zontleÍ K'''Connor en net 3. StrlJi. .'.' ': ..;' .: r:-. .. ,li

IIEE n3., geat nsér c.DA loet éf6 tegengtenders: loosAuinen, nKAvv,. en §DA. WeclstriJden von.2.x
Í -. 'i't r-,10 filDuten. De - p_riJ Euitreiking is om- 16,00 uur. r. ,, r r." -: 

'ti'Op6tè1f,ing: s.Is bekenA. r. .i.. .,, . -r .,. L\.

IEIÍS Dlr: .tàcb nog àen toernooí vogr JUllie op zondag 16 nei biJ 3Tc.'oDB, IISS,e-ti BTc z.iJn d.,

,i: - l, i .i .tegenstsrrdgrs- nlnde ! 12.30 11ur... ;t L ,,, , :,-u:; ,.. . ,::OpatelJ.ingr e1s bekeDd. '. L. . : i , ,., .. . '

'LEIÍS EI:,.gÉet'leoÍ .MSVi?I en Meessfuis qn -de.spelen tegeu MeestliJf,'MSV en ïià"".rl="ti. 
-"1

Einóe toernooi: 12'30 uur.

LENS E2: {ut vied lt.rrgg, ndar rretLëtftlè toernooi, lnet d.ezelfd.e tegenstanèers en d.ezqlftlé -' 'eiuötiJd.. VéeI 'pLezier.' - '1:r''
" opsteliiug: ars bekend roet S. Gonbsult. . '' - '. j

LENS E3: BÍC orgeuiseert op l-5 mei een toerDooi en woeg I,ENS'E3, He6tlandie', Voorburg, tle
Ster, Íonegitto, Maess1ui6-en BtC E2 orn óok tè hoiéf,.' Zée vedstriJd.en.yan 1-,1<. 10. ini.

. nuter. OE 1?.00 uur is bet e,fgeLopen. .'.- l

f,filS E6:-'g;;t véèr-'naat GDS ioe on te spelen tegen: Quick E9; l,oosaluiudn E2' GDS E1 eD GDS

E2: De uetlatriJ tlen dureu X x .1, ninuten ea on L3.00 uur 'zliD Ju11ie k1aai. i



LENS E?: eindeliJk veer eens een toernool. SV, BoheEeu .nqtiigde JuLLie uit rnet Lo
. , TAC|.90 eD SV.Soheraen .a]s. tegenotanders. WeclstríJden vaD ? x l2l nÍEuut;

Opstelling: al-s bekenti zónder R. Kordt.
iU{S rt: gàat narr-Vr"deDburcb. Duno, Vitesse DelfE eD Vredeuburch ziJn Ae tegen

vedstrijtien van l- x 1, ninuten. 0E 12.00 uur ziJn Ju[ie tt6sr'. . " .,.'

opstelling: aL6 bekenal.

osduinen,

sta.lders in

Itrx{L F2t. gaat naar GDA en èe- tegenstaud.ers ziJn: 8KSVM,'GDA én HB.S. I{edstriJden van,2_ x l-0
. minuten. EiDde toernooi ou 13.00 uur.

. upsteJ_t].ng: aJ.s Del(enc.
IiENS F3: _""1 ,ilg"4g:rnooÍ bÍJ Tonegído net eIà tegepstantlèÍ ! Qulc]g, jTJeidgn -enl tonè§t ilo:..Dr

'. . - 
priSsuitréiting is óro 16.\, uur.

., ," -Opst'e]IÍng: _als bekend. : . ._..

!*§J!, lï:,*ïr:r;y5,*.àËt*. 
De tegeistanaers: nvc,,,adc'68 e; rolegilo,i:,om 11."1: uur

Opstelling: els bekend.
IENS I'5: rnËi e[ 

"n-f6 
naar Tonegido oro te spèIen tegen: ],eiden, Tonegldo en eÉiclc. Dè ved-'

' strlJden èureD'2 x 12] ninuut en ón 12.15.uur Sasr JulLie veer'hE8,r. hui§. '.,. ,.

I " " Opste11ing:'aI§ }èkehtt.' .' -.r'." .'.. "1 .'t ),..r.: ', |,.. 
:

iLENS I'6: }íilheln:s , l,lonster" en Tobegitlo ziJu. d.e tegenstanalers op 1r- Del .biJ ToDegido. Einde
toevnooi on 12.L5 uur' ' ', .: ..e., . .. - ','1^'?l
Opste1ling: als bekend zonder T. Hassen.

B2lC2-conbinatie biJ Vios op 20 Ee1 - l,l : rr É,r-
.a :.
kciniën -"en deEigenliJk zou C1 aan dÍt toernooÍ Ínee èoeD naBr toen Maarheéze'ons vroeg

fF
dé !"di

l!

ptantlers noeEtle nan€n ve,sne]. kontakt op taet-vio6. Geen probleen eB veel- pegrip: 6tuur na&Í
Len conblnatie-el-fta,1. We verwechten de ondeistaand.e speLers ou 9.15 uur bii VÍos:' :i',*

., t:

L.

,,

l"- i

van'82: B, BàdeI, A, ef'Haddioui; C. LinD, J. Santl-Í fort ' S. SchBapvelè'
D. v, Zuthem. ti .i

Van C2i A. Nolten, n. ,val. Post, D. Tieze, §. Venena en R. VreesviJk.. i
Meer nieuvs volgende veek.iu tle ]iENSrevue.

C2lDL-conbinatie biJ AnC op 20 roei
' i'.

Het verbàal van. hierboven. ïerkte door en,daarolo gaat'er ook een combinatíè-elftal naar Àc.
Geen pïobleem waDt de spelers vs,n D1 gaan volgend seizoen toch blJne'óIlenaa} naar d.e C-

- H.assè. lle vérvaöhten oi :.:z.t5 uur op r,ENS.: ri{i. ', :.. _ ..- . . . -. . _,: ,. .. :
Van C2: J. Buis, M. Gokkay8, S..Gopie, tr'. Ks,npfraBt eD R. Klopstra:, ' ' r. ' " i .!- n

VaD D1.: M. DiJÏÉraaf, M, Íd. Donck,,l. Jozee, B. Kreuler ' M; Lutke SchÍJ.pho1t, R' 0ened';'.
D. vd. Steen en E. ale Zeeuw. '"" '..'

Meer nieuvs vol-gende veek iD de LEISrevue.

Toernooien 22 nei
0p 22 raei hebben de onderstae.nde tes.ns een toernooi:
A1: het, BVCtoérnooi gaat'Diet door
C3:
DL:
D3:
D!+:

.Ei
E2
F1

!eYJ9
ALpben
westlandia
Westl-€naia,

GEEX TBA]NING OP

0p de onderstaa.nde dèta vervBllen de

- woensclag 1! rnei. de treining voor
- d.onderd.ag 20 nei aIle treiningen
- Trijalag 21 mei alle traiDingeD

;- ',t . .'i.. a

treininge4: voor_ d,e

" : ",!

r Í,urs '!
/E3-comb: LENS
:- l,UlS ' :!' '
: IENS

§

voJ-gende

AL en 81

Jeugtl: -

-F',). (vers-Lag van 2 nei .l .1.
r We ziJn gezel]ig een dagJe uit8eweest naar de DrievLiet, ïaÍrt onze Jongels hadden tlit ver-

d.iend. omdat ons team dit jaar goed en gezellig Bespee]at heefg en ondat ziJn tlrie toernooiet
beblen gevonneu.

)



Wij, als oudgrs ziJn daar best tevreden over'
Ghie1 heefL èr een hoöp fans aa! otergehoudeh.
vooraL ohze .JongenÈ van de Fr' .y ..

I{iJ betiaBken hier Ahoeè voorGhiel InAèren

Ceèn/Deetrjcup
,,'

Inldddels hebben CL e
èe, edstriJ'deu nog ge

Ws,t het ook ge{oralen
LB nei de helve final
tle. Kon eueEs.al kiJ
aangeËeven 'op' Lèt put

Vier t vier

n DI ale kíartfiuele eI gespeeltlJ BiJ het sèIri;ven ,riiria aeze xopy aoeÉte
sBee1d ríorden. 3iJ het - Iezg.n Yan tleze.kopy ziJn A9 .9$t.sJasep e].-bekend.
fËj uet is op zièÉ eI een lrima resulteat. BiJ vlnst- ïordt öp dinsdeE .

e gespeeld. iliJ ontlerscbriJven het stukJe van vorlgè reek .var de.redak-
ken eD steun onze Jeugd. Haar en hoe Leat ze'spe1eí staat 4,.s. zaterclag
l-lkatlebord acliter de bar'. Ëcht, deze boys verdíenen bet., : - '

jr

Onze vertegenwooratigerÈ van het L"tegen' I+'voetbal biJ de D- en E-JeuSaI hebben het pritoà 8e-
6ear biJ dé voorrou6es van de aftlelingeka,npÍoenscheppen. Met Sroot Eachtsvertoon behealdeD

tèiae tÉans cle - final-erontlé op voensdàg.26 nei-biJ KIvID te wateringen.:. Een geveltllg resuLtaat.
vraeg Juuie trainere on ite konende tiJd yee] te oefenen. Mee" nieuvs volgt z.s.tl.

Ziekenboeg

Ook.aaa het. eiàtl van Uet-'sLiloén hebbèn''1vd" íóg tàst van- enkele gebles-
,seeraleu. spelers: . Macbi'èl- v<I. Berg en.LesLey'Peek keepers van.resp. A1' en-'c2 

zUn oi a" *uË terug.'René rorst (u?) eu Tarek Hassan (tr'6) uebben :

belde buD arE in. het 8ips. Of ziJ dit sei;oen nog,'aan voetlaJ.Ieu toekoaen
Ís nog meer tle vreag. - ., , .ZIEKENBOEG

. Jongens, heeL veeL eterkte'èu kon zeker kiJken bls Je tesr noet spelen. '

Kontributies
Hei seizoen fooDt ten einde naar de-IiJ6t met opensteautte kóntiÍbuties van onze J eugtlletlen -

i" noe.tiJ;onAè'r groot.' Elke keer rnaar-veer daï gezeur geat echt veivel,en. Hét betBlen ven

Oe- toitriiutie bij "vboruitïetaling is'eàir pricnt. Doe dit dan ooki'A.s..zaterddg kan het
opènstaande bealÍag kontant op LEI,IS betaal-t vorden'biJ Peul vd' Steen. ZiJil.ei vragen neeà -'

dàn even kontakt op net.Martin Reuver'(3910399). of ?aul: val. Steen (39'165.32). In" d.e evonduren
ziJrii tÍJ thuls. Na ,alvóst ,vaarsöhuven viJ d.at.slelers met: een aehtersten§ niet aan de trai-
uingen in augustus nogen begÍnnen.

Toernooien uet hoeze twee ?l

VorigerreekgeenrulEtemeerlntlel,Ns-reyuP,daeronnueentlubbel,vers}agvanhetMSVIï1
eu Lmstoernooi: :.. .. ri'.
Wíe is er nu baag voor Belgen ? Nou Ju[iè niet, a1]een speeldea ziJ "rat 

technischel voetbal"

eD 4at ko'tte ons d.e te ;i;;". Wat ís riet.nooier dan biJ Je eigen toernooi voor'àe 1e

plaats te gaa!.
IIet zs,t alleen niet zo nee zotlat ve met stxaf EchopPeD-'weer [et een 2e plaats EeDoeSen Ínoester

nenen. Ale.het zo atoorgaat da.n kunnen we sprekeu ir-an tttneede plaets TooDtJe'r (a1s èit nag. ,

"rt-à" ....r1 of ven ttóe eeutrige tveedetr.

Tot slot tweó opnerriageB: eet Igeer drop eB zorg du!,J.: knieen niet verbrantlen '

n Ll,}

Cees.
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LENS

'.h.lorl!ot 
l+dl§tg

. G. HGmpcrman' Buig,Xonrpsóoonu.9ö'
qó81 fiH Moastor
tsl.: 01749 - l9ó0C

- J.-, .., -
JpoíroBok n

J. v.d. tubbs
vllgrboomsEooÈ 303
g5ó4 JÀ D6n Hoog
rol.: 070 . 3C33515

Scle.toÍlqq! ,color.o ;., l. Ílolnor;
rotcrdoi.i, ,-, :r .l!-ÍS.blllrrood99_.1 ,
J.C. Hom- ,... I 4. lÀ 8ag , - -
Mells srokeloon 164ó '' - ' Nl(olooti 8ébtsln. t98
gscr G<Din Hbog.ri'a'^- "', 9173RH voótuJd
rer.: O7O . 3679ó87 li .' . tà1.: O7O - 3sóó3!9

i Sèk.lorloot toolYo.tbol
€.J. Osse
JooÍsvoldsuoot 99
254ó « Den tloog
tel.: 070 . 3998353

Sctrotorloot rodol(là
e,C,J. Mllrenburg
Hengeloloon 9El
9544 GG Den Hoog
rel.: 070 . 3et 3185
for: 070 . 3ó786ó9
oí h do brlÉvenbus
bll do r€leÍoon (klolno bo.)

sokstorlgol r.nlgrcn rondqg
8.J. OÉso i 't. ,
Joorsl,/aldsroo[ 99
954ó (L Den Boog
rcl.: 070 . 3998353

Sclelllq rot3rdog
J. Bocramo

, 8. Dlqpenbro<lthol I I
9S5I lí€ Den Hoog
tel.: 070 - 5977973

Hontributls . r_ ,

betollng
t; PosHconk 33ó71 I

Bobobonk
1'94g49,p .

Terrelnen oa
Hlubgebourl
Hengeloloon ó00
tel.: 070 - 3óó13.l4

S€lsaiorloot J"ugd
Pron den Steeo

;(hoplnrEoot 103
i9551 5v D€o Hoog
tcl.: 070 . 5970154

nlgajraco t kgtotloot I

LU.M. Houucnhov€n
arcm ÍrossEoo! !l
9559 <z Don Hoà!
tEl.: 070 - 3919474

'. i4 t í "f :.'," -,.VAIV DE+,REDAI<flE

ulterste inlevertermfln kop[:
moondog 20.tJ0 uur in het klubgebouw

vEIrE EÀNDEN.... lil.-è'í. dè. "c*;;E

i"oà.\21? ,

Somcnstelling Bcstuur

YaaEttEt:
lí. v.d. Urllk
Mohatmo Gondlstsoot 74
gSSg PC Deíi Hoog
tel-: 070 - 3971359

SGK9I§í5:
Lu,M. líowrenhovcn
8íom FÍoÉsuoot 9l
9552 (Z Den hoog ,

tel.: 070 - 3919474

lJ.dr

8.M. (orot
Hengololoon 5E9

. Itl4 GB 'Dcö Hoo§ --,
tol.r 070 . 3ó7109ó

Ird:
F.:r,on Dtlk ' " 

"i --'
Jon SorEndscloon lge
ló85 S/ Pooldlk
tsl.: 01749 . 47955.

-' 'r l

eqÀolngÍos.eslEr:
R.H, de cÍo:ót
Penlhloon P5
l5ó4 W Dcn Hoag
rol.: 070 ' 3e51550

Maar woiden ze we1 genoeg* i'eàaa

. vÍe hebben het natuurlijk "ï;l'l ;àduizendpoten die LENS (gelukkig),
?li.*::'): 

"Víat dacht u van aIle nensen' van'S
en BAR ?

r!

i. I:Í

ï

-a t.

-' ,, 
ti

t

DUIZENDD1O.OIT "A

_i1 ,.'t1 À _rJ., í "'i
federe vereniging heeft zel- iedèreen kent
ze - ize "' orden al-s vanzelfsprekend l
beschouwd - men zieÈ ze al's behorende :bij

. de inbóède1 Van dè club - men treft zdl aan
in alle geledingen van de vèrèniging -'ze
zijn er altijd op het juiste rnoment en
aangezien rrlemand Àndersrr toch niet zo dood
is als we we1 denken, kornt het. all.emaal weL
steeds op hun nek neer.

rdè-éfd

veLe -rÍi
".ri
EKO

ki
iii
, ,/;i

?

S.

JUKO

Het ís natuurlijk een ondoenlijke zaak om
iedereen bij naam en toenàam te noemen haar
we laten er, willekeurig, een paar de
LENS-Revue passeren :

Van' d
en hi
vre he
Oók s
a1s h
Àan z
altij
gIiml

krijgen; Ëij 'evenementéh, is ze aa
handen uit de linouwen' te' steken.

Diin ,,foopt er Uii-' dë EKo éen {rbeésttr rohd die.hét ,altijd. maar''wéei vöor
elkaar krijgt on de.meest d§lle . evenenenten op touw te zetteri' en .Aaarbij

e acèomodatiekomrniss ie is er,Leendert
j berooft ze niet naar maakt ze juist;
bben het dan over banken.." .:I'
taat hij bekehd om zijnt'pyromàangedrag
et om .barbek j oeën gaaL.'
ijn zijde stàat Infe, did het 9.a.d maàt weer'$resteèrt om mét eén
ach de vuile was op tijd schoón te
wezig om,' daar waar nodig is, den



, 'ook, nög, , net h
', We hebben: heu
.riÍ;.i-.Íj.
'. uaqt' (in de og
. örier deze pers

aar,.._chatme, veeL megeverkers. w
dan natuurl,ijk over; Marianne:'.

;{
en van de redaktie; ae grootst
-o.o1r: 

i-relbsn ye. hq! "gi!s.e_P!9i+'+

eet te strikken. . h "fi\,. È

I '..l :
komen- eli.-
-reYPe,::..

*I ''r.rL 'j'
.if .-. ''
§ "poot'i íoé
í c1.F jolgend

t
e

1"{.:'r
',i ,:

.log
LENS

We besluiten met
-= b'est . kunneri-.geuiu

t,9 vermelden dat aL deze' meriseil uw.hU1p waard
iiiËiii. wanÉiVrr,e HaNosN..|.. . .', .'. 

,

zijn en

.. r !:

de redaktie
. 
.. f -- ". "Jt ,5,+ ;i-.. -l-- -) u \'

NÀ-RE (D) ÀXtIEl . . . ':'{i{ '":1. t,t

Ir

Denkt u ook nog èven aan de

U.b_egrijpt wel dat de redaktie, $re zijí er ons terdege .'

' varí:bèÍ,t ust , niet iedereen kan rcièmèn, maar denk u daÉ dri j'eens iernand in het zonnetje dienen te.zetten, neetnt u dan
gèrust kontakt op met de iedaktie.en wij zorgen er voor
dat deze' mensen in een speciaal rubriekje in dè LENS-'' relrire .i.omen te staan.

.i I

a'

':'t r

r,.
ALGEMENE LEDENVERGADERTNG

t:
op MÀÀNDÀG 24 nei L993 on 21.00 uur

zie voori de agendapunten : Revue nr.

WE KE sÀv

40

Deze avond

ZÀTERDÀG 5

zal dit., jaar gehouden worden op

juni a.sr' aanvang 20. oo uur

o EV

H.H. 1e iders / tra iners
JONG-LENScopy ?

denkt u nog even aan de

Deze dient ingeleverd te r^rorden voor 23 mei a. s

t.., inaakt er iets leuks
Niets schrijven kan
De eerste verslagen
rest nog . .r . ..

Schrijf .Írat over het team,. de groep, de speLersT.van. (Minimaal 1 À4-tje/naxinaal 2)
niet, want dan zijn de spelers echt teleurgestel,d.
zijn aI binnen en Qie zagen er prima .uit,.,.nu de

r !.,.



c;''i on-Égti:-i # j rl i* ií1.,§ ". "\: i i ;
h i tnririrFrJ! " 1Í.i11:' '/rril,tl @SEUU[..

àE '! '.i. -r'.

* -.- ,iÏ
rlrr t

Vera erinq of bee ïnd ioi q.-.van ..het l.idmaatschf:." "r

ri

- ,.e J'ri '- ''r'r_ ._ . Indien er ,leden zijn ,die q9n,.het. eÍnde van heÈ dit, 'seizöËn:-hun ',-', r': ï ridgraaté_c!àp yan-oíie.vereniiing ueginaigen, orndii ziJ:stopp"n met, " Voetbal bf haar een andere. vereniging gaàn-, dan rnoeten 4ij. àe,.voigenae.a' . regels. in acht nemén..: ,Í.'q', .i-:1.: '..1ir r''r..."' -t.
q r(.,j J.rj f^ :i,: ... r 'i,, i,t '.,i ') .l:','^.1 , :.-'-;'; i,tl ^..,,, jr',1 'í' .,r Í1 I .' ll: r:' . ..1 rir

1. opzeggen kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij het - 1 ' . -

secretariaat Í{. Kouwenhoven, . sram rioséÈraat 21, 2s-s2 cz Den Haag envre]. oB 31 I,ÍEI 1993.
'. -.7,;q:r: r:,:oi',,;i',.-crl: '.if-ii": ';$. 1l 1l t*1'; ,l -/E. 

t:il' ; tli 
**- ,--o,. i*:]:

: '2-.;L;eden d^ie-,4agr,.èen àddëre',veqeiigiríg wi]lè-n saan, mo6t-eni bJvindien. bij hun nieu'i,re- vereniging.,,ei24 ó-versèhrijÍihgÀrormurièr--gaaí-rrà'Len .enoR'-íl-l'iÉr'lggi àöoi'w. -xouweiihovei 
of -M. Reuver ràten tekenen.ondertekening zal alleen geschieden:alè t aan ub financiëlè,, ,:

.verp].ich!-1.4genheb!'vg1dFan-(dus.,ook..boe!e§),.'lit..l1;-..1'''-l-1i.n]'
: .. y.-5gl!_uw o'verschrijvingsfonnur.igr laten'tekenen ih on= clubgebouw op" DoNDERDÀcÀVoNo tusseii-20. OO ent2i.O0 uur.,..c.: i,.: j ..i.ii ,. r,.; r- ,

Op maandqg'l .3 1 mei (de' sluitingsdatum vo
's-avonds na 20 .00 uur ob LENS ,. gaarna 

-

or de overschriJvingen) kan dit
beslist niet meer.
::.: f ."/ ' I -;"
..\ , r.rr; f;t-,;': í1'

,1

I. 1,,'l' ( .Í:

Indieh u niet volg
Iedenbéstarrd en da.CON.TRTBUBI 

EPIJI CHT T

gevallen geldt 31 mei
adres ..'

r-n ons
dat u

schriftelijk een bericht aan eerder
. 
ji , ,.:, i - * ií. .-1. '-

,:.
CONTRIBUTIE

I I. ta

ens
tv
Gb

.;í .-...- .- . ,i, ;{
bovenstaande regels opzegt, blÍjft, u

an de KNVB gehandhaa-fd met a1s gevolg
ent,.ook. voor het seÍzoen L993 1t994.'

9?5 _!"*I het voor, dat lssen,hÉn','"oort'-tiÉlnàit""r,"p,' witlen wijzÍgen.b1]v:-: . -- nietspelend vrordt spel,end en omgekeerd. l.:..: senÍoren. zaterdag wordt seniorei zondag en omgekeerd..
i:.: ... -.veldvoetba1 wordt (ook) zaalvoetbal, en-omgekeèrd..

In deze
genoërird

CONTRIBUTIE

wi rt -'ir" iroiguna seiz"i.n

Onze pennirigmeester kan dan
betalen.

-_ "met.een schone Iei beginnen ?
.. ., j' ,'t

'1. !

stort dan nu uw laatslq geaÀefte,1ot wat'nog,i.i betaald is) van decontributie .,en/of boetes' op, onze bank- .of gírorekening. ., --

rnlichtingen bij Martin Reuver, teI.: ózo-ssrolgg (na.19.ooweet, achterstand betekeqt volgehs s_eizoen niet beginn"" "*ót
en net voetbalcompetitie. . - ... ]'

..r ' :'' .:.:', jr !J.:
ook zijn laatste verenigingsrekeningen

riur) en u
tra in ingen

;ri
Het Bestuur.

t,. "



€vonaman[on Hommissia
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"r íï' Kontaktpersoon: Marianne y.d. DoncÈ, iel, 397.65.92
DrieYLiet

ook alit Jaar gaan He lleer uet 'de)'F-E-Dj eí c-kLas'sers' n-ear hei' r.tÀrièp"ír óh'itivt,lrt .o *er
op Zatertlag 12 Jdni a.s.
oe Xosten :peípersoon.JliA rrran IENS ) ziJdi f
het bedrag.ÈiJ Jul1ie leitér-'iu v6ór 5 Juni
N,B. ook oud,érs, broertJes, zusJes Eogen
kunnen ve1 needelen in d,e groepskorting
hun nog vel- in, f , . . .. , ",[;,. r ^.; rrrr .. ..

:,t . , .-,,, . r:\'" , tl, .aliÍ,r ,,-t r.',',

' ) 'r"11,- inglusief busveryoer .heien' èn teryg. Lever
:-Let. dp.: vÖI ïs vo1 dus.leyer tiJaig. io.,., . . ', ,') 3 ,t' i ' ,Ï' .. '1 j- : ':':- -,. ','
e, d.och dienen zelf voor vervoer te zorgen.'2e

LENS kriJgt en een iJsJe ot zo z:.l, er ook voor
ri-.{ l-,,-

..r. !i r r. i .-.,

Ée
tii e

{Jrrlí@ VRN H€t J€UGDFRONT: Fllsemeen kon
Poul v.d. Steon. Chopinsrroot 103, t55l S[ Den Hooo_
8lj geen gehoor: tunold v.d. Dond. tel. 397.ó5.19 . :,

toktpeÍsoon:
ret. 397.01.54

Wedstri.l dpr

Afbel-Ien voor ondersteande véttstriJden BlLeen ÉfJ feií v.
zo snel- mogeliJk doch uiterLÍJk tle dag voor de lredstriJd
gehoor be1len near j\rno1d. vcl. Dönck (397613A): fn uiterst
bellen naa.r LENS (366L311+) bÍJ leDand 'j'an 'dé. J eugdko",,ni se

'l ''
oeisrrola .a'g-C-D-B. én F" J eugal ,,1

d.Eteen'(39?o1rh)
voor 19.00 uur. 3iJ geen
e nootl nog op tle tleg zelf
iei

Elftal- daturn aanvanc tegenstander uit/thuis terrein /velal . 'Een.k. lens
J

J.

q

Al-
A2 .'
B1

c2 .i

27 mei
27 mei
20 mei
27 mei
20 mei.

nei
nei
neÍ
nei

uei
ue1
rne i
nei
mei
nei
mei
mei
nei
mei
nei
nei
ee1
mel
uei
rne i
mel
mei
nei

zÍè kopy elftelLen aieuwè' seiloen -
zÍe kopy elftal.Len uieuwe seizoen

l-0.00 Viostoeruooi uÍt Melis StokeLaen g.j.'(Vios)
zíe kopy e1fÈalLen nieuve seizoen

10.00 ..zie kopy B2lc2-conb. op het Viostoernooi 9.15(Vios)
zie kopy,eLflallen nieuwe seizoen

12.00 \ Vertrei naar ltserheeze (zie kopy ) 
. :: i' [.30(àuto)

zÍe kopy elftalLen nieuwe seizoen
''.1O.OO ' .zte köpy B2lC2-comb. op het Viostoernooi 9.15(Vios)Ll+,00 -zÍè koptr C2lD1-conbj op het ARCtoernooi l_2.15(eutoi' ,- 1( ' zie kopy el-ftal]en nieulie seLzoen i r

,'10,00 , ,Deyjotoernooi 'uit r oosteÍnde/Voorb. 'o 8.u5(euto)
zie kopy elft,alLen nÍeuwe seizoen

'11+.00 ' ,zie kopy CzlDl-càmb. op het Anctoernooi' J.2.I)(auto)
l-1.00 Al-phentoernooi uit Alphen a/d. BiJn 9.L5(auto)

zie kopy eLftaLl-en nieuve seizoen
17.00 Flnal-e6 )+ tégen h biJ Io,D (zie kopy) r6.oo(auto)

,'.' '; zle kopy elftaL].en nieuÉe seizoen
12.00 lJest]èhd.iBtoernooi uit Sp.park Ho6e Bomen tO.l+5(auto)

zie kopy el-ftalLen nieuwé seizoen
12.00 Westlaudiatoernooi uit Sp.park Hoge Bonen 10.t5(auto)

. -1' : zte koÉV elftau.eu nleuve seizoen
1.0.00 Xxce1sÍortoernooi uit MBassLui§ 8.[5(auto)
IL,OO LENStoernool thuÍs L3.30

zie kopy eLfbel].en nleuve seizoen
1l,oo . Iibalea,l+ tegen U biJ Io,D (zie kopy) ,. l6.oo(auto)
9.30, .i'Excel,sÍortoernooÍ uit ' , MairssluÍÉ ' 8.f5(aut,o)

1l+.3O LENStoernooi tbuÍB l-3. 30. '' zÍe kopy e1ftau-en nieuve aelzoen
L6.\5 Xxtra traÍniug E-k1s.sser6 t/rn ! Jear 16.301,0.00 Xxce1sÍortoernool uit Mea8sLuis B.L5(auto)

. rI.OO - 'LENstoernool.' thirÍs , 13.30
; . f 6.'\5 -. . , . Drtra training E-klassere t/u 9 Jaer f6.àO'

9.30 ExceLsÍortoernooÍ utt Maassl-ui6 i ,8..tr(aut,o)
1l+. OO l,ENstoernooi thuÍs 13.30
16.1+5 Xxtra traini,ng E-klassers t/n 9 Jaa" 16,30

B2

C1

c3

D1

D2
D3

27
20
27
20

2\/27
22
211

20

D\

E1

E2

t5

22
2\/27

?6
?l+

2l+

22
2l+
20

d+
., 26

?0

2['

20 mei
,.. 22 mei

2L- 4rei.
20 rDei
22 meí
2l+ nei

Eà



E5

E6

fi'
FL ''

L0.00
16. L5

9 .30
16. \'
16 .l+,
10 .00
t6.)+,
L0.30

20 .nei
2l+, nei
20,nèi
2\ nei

mel

. Exce1eÍortoer4ool , ult
É<tra training E-klassels
Excelsiorboernpq! uit

" t'Extre training E-kls,ssers
Brtre trainlng'X-klassers
Ufr{Stoernooi thuis
E(trè training F-klassers
LElStoernooi lhtrte

l Extra Èraining tr'-klassers
. Extra traÍning F-klassërs
,i Extre training F-kLassers

.r r , Extra training F-klassers
'.. rrExbrè tr8ÍEÍng F-klessers

.. Maa6§Luis
+'/n 9 Jaqr

liíaassLuiÉ
t/n 9,Jaar
t /n 9 laar

-.
van.8 Jaar

L \5 (auto )
16.30 . .

8. r, (auto)'
l_6.30
16.
9.

2
2

l+

2
)+

2
l+

)+

lt
l+

I+

Jaar - l
J s8" - .'
Jqar_,. .,

Jaar , r, i
J asr :,

30
30
30

. L6;30
j. Ib;30.

16.30
. 16.30

16.30

,,L 2
D

IDC

me
ne
s
ne
lIIE

me

4e
ltrC

I
I
I
I
1_

i
í
1

16
L0 ,00F?

I
F3
FL.
F5
r6

t6,t+,
r.6.\5
76,tt1
76.'t+,
t6.l+,

van
tan
va!
van
va,n

0
o

I
B

B

2

2
2

BIJZONDERHEDH{:

- aanvezig Jeugd.l(omissie: M. Reuver, P. vd. Stgen
- less onrlerstaantle kopy) een rustig. door.'
- voor. biJzond.erheden n.b.t. 'tle toerBooien zÍe blJ

. '',i . '.

eq R. Vereecken.
t.,

toernool-overzicht.','
:r

' fi

PASFOTO AL ÏNGELEYERD ?? KOPY JONG IIENS AI KI'AAT ??? i,EES .DE.I(OPY !

. ... i--
Pasfotors; inreveieril' ' :! "' ':r ''' .| '..''r ).
--:-'---- r ''.* .j. ' .-.:
De ond.erstaeud.e spelers verzoeken.viJ oE zo sneL uogeliJk één jlasfoto in te leveren met naa.n
achterop, biJ PauL vd.. Steen:

A-klessers: P.
3-kl-assers: P.
C-paesers : I,l.
D-klessers: M.
E-klessers:' v'.
F-klesser6: K.

Toernooi-overzÍ cht

Smoorenburg
Koo, M, MattheiJ er
Groot, R. HerreviJn en K.
rool
v. Loon
I,lalravens .

r l1Í

namAJaBqnsingh

I

t,,

, ..i .

,_.! i -. j., .,. ,.

JONG LXI.IS, '1 , "'' ..,.

I'le verzoeken aLIe trainers.: en leid.ers oD de kopy voor. ale Jong LINS vó6r'23 nei. in-_te l-everen
.bj.J Pau1 yd. Steen. SchriJf Hat over het team, de groep, cle spelers. Maèk.,er.iets leuks van,
mininaal één A-viërtJe en rnaxinaal" tuee-A-vÍertJ es . Niets ÉphriJven:.kèn .echt, niet, vant

, alan ziJn de spelere'echt teleurgesteLd. De eerste ver-sIègen ziJn al .binnen._ Datizag er goed,.
uit . Nu tle rest nog. : :_- , _ . -

'Voor veèl- teirns aít vèekend het IaÈttsté toernodi. Maek "er iets heel leul<s vén en tliJf lref
vekeliJks goed het voetbsl.prograrma doorkiJken in de I.ENsre]rue. Hie weet verzinnen viJ nog
een vedstríjd of een toernooi op het laatste moment.'De velden ziJn'irouers' tot eí net 2 Juni
open. Achter.het toernooi-overzicht verneLd.en wiJ nog de rest'van de. eÈtiviteiten van dÍt'seizoèn die oÈ Ait nonent bekend zi.jjn. N: eerst. naar 

,de' 
toernooi biJ zoutlerÈeile".,'.. . -.

LEI{S 31:, op 20 uei tret ViostoèÍnooi voor Ju11-ie net a}s . tegenstanders : I/CS;..D}IS, Vlos en

+
RiJnsburgse Boys. }ÍeclstriJalen ven 2 x 15 minuten en tle priJ suitreiking is om

16.00.uur. .Verzamelen doen ve op yios.
0pstelliug: " al-s bekelqd. zonder M. .AJ.ting.

L,ENS 321C2 comb: op 20 nei in plaats van 0L naar het Viostoernoo] Eet dezelfde tegenstantler
en tiJrlen.a16 biJ BL..ook Jullie .verzarnelen on 9.15,uur biJ.Yios,.,Doe Je best.
@stel]íng: van 82: R. 3ada1, A. el ïatldioui, C. Linn, J. ,Santlifort, S. Schaapveld.,

f.,. ,Sènaer, A. Soueré ea D. v. Zuthen . . -, .l -.
van C2: A. Nolten, R. vd. Post, D. Tieze, R., Klopstr& en R._ VreèsïiJk.

LENS C1: op 20 mei naar Maarheeze. -Jul-l-ie spelen tlaer- een schitterenal toernooÍ. Het progran-
rna voör, CL is (vetti:triJtlen 1 x 30 ninuten): ". ..

'i ' '. ]
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20l, I,xxs Salisbury /voetbalschoo] Southanpton ) 19.00 uur
2U' I,ENS AC. Leuios (J eugtla fdeling n.C. LENS ) L2.20 uur

I,ENS KVL Lomel (hoogste alivisie' Belgie 1lr'. \o uur
T,EiS BK Kopenhagen (hoogste tlivisie Deneuàrken 16.5, uur

22l, LE\IS Esperanza ( sperin se, club? ? ) 8.30 uur
MeBrheeze íENS ( organiserende vereniging) L0.,0 uur
tm{s t' CdI Banyoles (J eugtl&ftleling F. C. Sarcelona) L3.10 uur
LnlIS PSV ?eer (tveeale -ttivisíe 3e18ie ) 15.3q uur

De,, priJsuitreiking is orn 11.30 uuÍ en om ! 21,30 uur ziJn. jul l-i e. ffeer terug. ,o.p. I$.NS

AIs bagage noeten Julliè neenemein: een Luóhttea (geén stretchcr , s1aópzak, kusseb;
pyJsma, tandenborstel, tandpasta' k8,n r zeep' ' shs.trpoo, drie han<ltloeke!, vofdoende

schoon ondergoed en kLeding en natuÉr]IJk voetÈaLschoenen, spoiit'schoenen ' t$ee trai'
niDgspakkén ' tvee paar Lq'ÍSsoklren, tvèe vitt e voetbalbroekJes en teu hoogste Í 25'-
zakgeld. Opstelli.ng: 416 bekend net K. ElaktÍ en D. vd. Berg.

I,ENS CzlDl-conb: op 20 nei naar AXC. De tegenstanders ziJn ABC, 3e Eair en DWo. Drie veèstrÍ.
den van 2 x 15 riButen.' Prij suitréikin8 ' t 17 00 uur.

IENS C3:---:-

LENS Dl:

I,ENS D3:

I,XNS DL;

IENS EIr

LEI,IS E2

LEIS E3 r

)

)

oDstelLlnc: van C2: J' Buis, M. Gokkeya, S. Gopie' I" I(s'npfraat '65ï t M. DíJkgrÉaf, M. vd. Donck' lf. Jozee, R'. Kreuler, M' I'utke-
SchipUoft, R' Oemed, D. vd. Steen en H' de Zeeuw'

op 22 ,oei naar Dèv;o in Voorburg ( Vervoer ! ! I ). De tegenste,uders ziJ_n: SVt35' Allcna-

nia, Soccer Boys en DevJo in veàstriJden van 2 x 15 minuten. On 16.30 uur is bet
afgéIopen. Opsielling: al-s bekenh net ,. Tieze'
de-roeeite =pé1"r" zijn op Zb uei oof aI iu ektie gekoneD biJ de C2/D1-coubinatie '
Na aIs teà.n na8ï Afphen met aLs tegenstenders: Neptunus, Aalsmeer en--Zivemeeuven '
In 6e andere pouJe speten: Neptynus, líilhehus, Esao en Austelveen' Na de pouleviè-

"ï"ïjaË""ïà.riiï.e-Ëàr-tinaràveastrrJ 
a. PriJ suitreikins ou 16' 30 uur 

" 
r

, .t L.opstelling: a]5 bekend.
op 22 meí near WestLendie met efs tegenstendefs: Duindorp §V, KatYiJk eu WestLandia

opstef,llng: als bekentl '
uèt D3 en-hopgeliJk genoeg vervoer (ouders!t) naar Hestlantlia. JullÍe tegenstenders
ziJn: i(atviJi, IíiÉl6reclt-en l,lestlanalia (2x15 uinuten). De prÍJzen vortlen om i
rr.3o uur vèróeeld.
Opsteuing: als ÏeBeBtl.
o! 20 uei-naar Exceleior Meessluis. De tegenstanclers ziJn: Delft, Nept\rnus en Excel
s-ior, In de en<lere poufe spef,en: Hiou, Neptunu6 , ExcelsÍor en LENS E2. Na tle tlrie
pà"i""ua.trlJ aen (Zit2 niruter ) nog een kruisfihale en een finele. Iinde toernool,
i 15.00 uur,
ol 'ZZ r"i het ËENstoernooi. De tègensten6er' ziJn: Grevenzantle, Tonegido en SEV.

wàdstriJden van 2 Í 1l+ niuuten en ale priisuitrelking is on t 1ï'00 uur'
opsteLling: afs belend.
o! 20 uei-naar E:<celsior Maas6luis, De biJzonderhealen staan biJ EI verEeld (fees hq'

naar), Een finale LENS 1 - I,ENS 2???
op 22 Íleí bet LEN§toernooi raet als tegenstanders: Tonegido ' sEv en DIJNO. We sPelen
2'x,l_l+ ninuten en on J 1?,00 uur is het einde. (De Jongens alie net Pinksteren nletl
D6ar LÍmburg gaBn 6pe1en dan net een E2/83 conbinatie weer een LEl'lstoernooi. Meér

nieuvs volgi)I opstËttingt ars bekend.
op.20 neÍ íaer celsior MaaesLuís. De tegeustanalers ziJn: Delft, Neptuhus en Excel'

siór, In de antlere poule spelen: DWO, IIíon, L,ENS El+ en ExceLsior. Na de Pouleved-
striJilen /2:<I2 uinuten) noÉ één kruisfinale en é6n finaLe voor efle tes.n6 ' Einale

i 1r:00 uur. :'

oo 22 meí een lngelagt LEllstoernooi ondat net Plnkstexen een gantal Epe1ers in tiu-
birrg zitten (de ;pelers die niet Eeegaan spelen op 2p nei sanen 11et 6e thuisbliJver
,"r-si-"rà 

"àn 
r,s'NSto"rrooi ) . De te6éstandËrs ziJn: Quick st'eps' vios, 1,B{S Eh en

BKAW. wettÀtriJ den' van 1 x 18 Einuten' PrlJsuitreikiug u'30 uuÏ' :

opsteliiÈg: àIs bekentl. :

a-e UiJaonàerUeAen van het Excelsiortoeinooi Maassluistoernooi staan biJ 83. Hier
ook de fÍnàle rnNS E3 - LENS Eu??
op 22 aeí een dxtre I,ENstoernooi (op 29 riej' let,echte) nét alE tegenstander: Vios,
Qir:.cx steps, I,ENS E3 en BKAW ' (1x18 ninuten). PriJsuitreiking 1?'30 uur '
Opstelling: 8,15 bekenA.

IENS EIT :

)



j,ENS E5: op 20 uei Dasr Excelsior Maassluig Eet als tegenstanders: Kozekken Boy8, §H0 en

Excelslor,,In 6e pndere poule.Bpelen: Hion, &celslor'2O, l,!NS E6 en &celsior M.,
' . Ns. de pouleïettstrÍJ den, (àx12 ninuten ) óoI< voor'Ju11ie één krul§finÉ,Ie en éé-n finale
; i; vi;f toèa"t"itrden tlus. EÍud" on ! 15.00 dur. ' :'" " "!' r.'::.4 'J t ".. -.,,i

opóte].ting:à1ebekendreiG.Westerhout.'"1',....J,:...,,Í]rí:',.1
.LENS E63 oi 20 mei naar.Excel-sior lllaess1uis. De biJ zonderheden staan biJ E5 vemel-d. I,eeE, -

aat'maaí..Doe Je--Èeet. GTtl":Ïd:"" ïll.u"*ouT!!l ',', .r...1 :, ,,: r,^: .::r
opstelllng: afs lékend Det T. StuÍvenbérg.. -.--''. ,i.; ..i 1, .,., . cí

IENS I'1: op 22 rnei het L,ENstoernooi voor Jullie Eet als tegenstànd€rB: laatk\tartiel2 .ïqat]8rt
aia eh oWO:' I{edstriJ den vaii 2:r'1lr minuteu.. Eineg:oq -! '13'00,,'Èir!' :' "''-. ' '.i 'ör"rÈïríil;-";.;;Ë;:,-r.;;!. :. -.: .,, , ."r'.*'..,.,', i .; ,.. ,.', :';'i\,'. ,,..,.;l

- l,ils rz, op eà uËi-íet LENSTóernool . '.Dà ,tegenatanders. ziJn:- Vrèdenbuïch,-iDelfia en Las.kkwer-

,-- tier. (z x' rl+ 'IoÍnuten)'- riirae toernooÍ o!0 t 13.oo uur.. . .* ' .' j ;l
. Opsteffing: als bekend.

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

" 
. .r"í'-1 ... .t,.: .'. ,: 1-.1. .,. ,, a, ,.,..-.;:

foernooieri/vetlstriJ den t/e 2 ,ldlÍ r,'j:ï'.' .. . . '

,mïàr5j*à9óxtiíiieitL1,".e8.,"ioponstr3st;estaarr.
, NatuurliJk kau er oltiJà noe:eèn weàstriJd/tóèin;oi ll.lipr"ij t:ë"'lÍ:ï.:"-:t:"u,1;u::" """
; goed tle LE Srevue. ' ri, .ír . r i-t.r-{,i* .' _: ." ,:I .:a,i . r: ,. : ,:}r -. .i,

; Iifràfes Ceen-Deencup (???) -.,,' 
.. . ,' . ., . ,. .:

'-. -vertre_k Dl rE1r52/!3:cbublnatÍe en''I'I.op.?eiS .. ..- ." fr.; '. i.- . I , .":."r i :, , $_r. ,r

:ffi;ffi;iï;";r;;t:clobinetie, u\,85,86,r?,r:,rr,,rí en 16','. .,i,.,,...'r 30 nei
,' ffiïoornto"rlaà ,vctor C3lD2lD3-couïinatier (onder .voorbehoud) .' ,i. .; .i., . :.-r.31 uei " ''; :' !, ,.. i..

]ÍïÏËse Deffttoernooi voor 81 en CI
-à;;;;;;;Ë;;;;i-;"";-i:-ànre- 'I "':
1,1uni
-nieuv' C-cotob. .tegen EDgeIs te€.n. ,

5 :J$Í': ;.' : '. ..:..tc .,... ,i lr.
-C2 en D3 naar de lsv-voetbe,ltlag , t.r, ï
-uedewerkelsevond. ,.i.) -t. .i ,, -, . ,,_
12 Juni

=èIEJ 
e DrievLiet voor cl t/n 16 (zie kopv verderop Ín

t. ,'
,1

deze Lu{srevue ) ..., ;

Wedstr llden net efftaffen nÍeuve eelzoen

zoaJ-s altÍJtl hebben ve veer
YBn volgend seizoen, JulLie
ner/l-eider en 6ons Eet linke
broekJe nee, en een shirt'je
a'Íbeff,en biJ Paul.vd' §teeu

vat rÍèdstii Jtten- efgeeprókèn''íet rrat'' uÍeuwe coubinatie-elftal1en
kunndn vóor zover.dat iotlig'íè 'Èennismaheri Eet 'ale nleute trei-

Ie uieuvq speleis. I{eem ze}f Jé ei6en kouoen en een -vit IENS-
als-Je dit hebt.'I{iJ "zoigen voor de shírt6! Ken Je,.nlet dan even
tel: 39Íótrl+. We_ heb-b,en tle volgentle vedstriJden gerg591d.

I r , i'i

-DbtuD

EIïEr
Hedstri ,1d uit/thuis' Sa,nenko6st

" . GD4 Cl - Nieuv
r. onderllng bieutl
iíj VgJo , - NiePw

VeIo - I{ieuv
Yel-o - Nieuv
Velo - Nieuv
Velo - Nieuv

18,15(LB{s_), )

u.l+5(LEIS)
1? . l+5 ( i,EX§ )
18:oo(yelo)
r.B. 00 (ve]-o )
18.00 ( velo )

c2
c3lcl+
DÏ ,,,D2,
A1
81 :

c1

, uit. ,

thuis . 'iÉÍt ,I

'uÍt -1 .
, uit

ult ' ,.uit

l'J.3q( r,ENs

he2u ):,

2? uel

AanvaEg
18. T,
]9.00,

. ]9.00
19.00..
19. 00
19 .00
19.00

11



i

..nàerstààde. opstetlingen :Jan de oiLuwe "erfte .éir ziJn zèker :ioÉ ni"l -d: 
vaste opsterringén'

:Dus niet teleur8estel-al ,ï1"ïo-e"u" "oncl.usies 
;;"il;; ur" J" "" niet biJstsE',t of in een in

houv ogen te ,aeg elftB, ;taet. Neem eigen t"*fi"'-"t- f.à''""1 *" (en een,shirtJe 816 Je dit

,hebt)...,,-1Í-'..i,,Í,'".t.,,.,l.....r'
Nieuv c2:.J. Buis, M. DiJkgreaf, M. cokkaya, T. Jozee,'n. Kropstra,_ H. Letler, M' lutke schiJ'

'holt' B' o"'"à',ï:-;à: sie""' n-' rireesviJk en il' d'e zeewt , .. -' '.

' r,eíaér: r' SPa' -' '" i - I'
Nieuw c3/cl+: s. -ltttng,*i' AppeL,'A' trbt"3 '-r' Bouaii ' r'-'ci1otJe' IÈ: Connor ' P' Daboe ' '

..s. Essiad, R';'i#il;;"' F' casni"r' Ëi-í"àài""i' À' É'i'doo"' H' KafÍa' E' Kis'

'D. KivdrEi' '";:'il;;:"i':àr:1a"""'iai' 
Í: ó;;"v' K' Bama;anansineh' D' r€^Ekrela-

ven,D.deRoo,R..deRoöde,l.Boos,'ni'sàíÉi,'..sprocie}-,,P'stastra,z;Yilmaz'
Leider: F' Grens ' -"r 'l

Nieuv DL/D2: N. *r'ali, ill eI Battíoui ' P'' Bodaan' x' souaii ' J' SrittiJn ' S' Buitenhek'

L. Bu-Ioan, M' Essiad' P' v' Fessen' R:-ó';;" ' J' Gueroun ' N' Heièet' J' Eop' R'

Kaffa, M. Kipp'.P' K'orr' D' ro"et"r"Hl'iËàà""u' ni"ti' n' oeldrig'' M' oened''

i. r- r. , 161 oosterveerl'i.-au noov, C. §piocke.l.', B, StriJl<i B'-vd' Tof i'

Nieuw Ar_: A. eI Battioui,-la. "a. 
Ërs,--Lr.- pere.-"o"oór,t ,r+Í. v. Diemen,_E.,den HeiJer'

T.Heins'M.Izentloorn,1.I'K}oPstra,'Ël-l.r.iË""i,'B.Msaatl,R.Nia,:net.,''-B.olsthoo]
' Í. ozdenir' P' Pronk ' B' Riemen' :

Nieuu 3r.: lï'$ii;J, Il'Ïïitil,r, H'.Daa'meu, r"' Duren' l' sr*bi:-I: Groot' À' eI Haèdioui'

B. vd. Heilden, R' lerrewiln ' f" t'"to.'i-i:ioJ"tt"' M' Matt'heiJer; t' Peek''D' Ram-'

r. cha-ran, S' SchaaPveld, L; Sendar' ; 
" 

" ' ;'r''l' -'- ' : '

Niëuw c1: itiií;Ï; ilÏïl'r","*' Y' Elekbi' s'^G'Pl::^r'el Eaddioui', R' Hendrlks"'I""
fraat, B. I(reuler, B' Nia'uat ' A' Sen' D' Tieze'

sproken haitden. Zovel CI als D} speelden in'de officiele BerÍode geliJk'

ei sescoord (o-0), biJ D:-"è-;1 "ài. oox 91."::19net"e-brecht s:::-b-"-:11"-

n zolrel eeu de Hengelorti"' t oi i ats in Delft (c1) penerties genonen worden'

s DI (\-3) vonnen dit "nïtà"ti""; 
tlerh&fve op 18 roei 

'le 
balve finale spe-:

e van forraat . De tegenstaià"t" ""o 
echter nu 1Íèl- heel erg sterk' Hoe

en of c1 en/of Df *I tf;;Ï;' it"à"-ii"ti" "noet(en)" spefen lezen JulLie

cÉén-Dééncup

Alsof ze het efge
BiJ Cl- verd er nl
sing en er moeste
zorleI cI (6-5) aI
Ien. Eeà Prestati
het afgeloPen is
in de volgentle LENSrevue '

tr'inales vier legen viey i

ZoaLs we'el- eeider §cbreven plaatsten o1: !- :" E-vlertal zich voor de afrlelingsfinales op

'woenstlag 26 mei biJ'rqm' i;tiou"a hoor Me tegestanders ziJí nog niet bekentl'

He vervachten oe spelers Ëí-ïËiËt;=-"i rà'oo uui op r.,ENS' Dit ziJn:

D-tesmj J. BrittÍJn' T' J;;";'-;' Koegle:'-R' I(reulei en D'-vd'' Steen

E-tea.m: B. Groos, N' B"ià;i;-i' Keffal M' oened en c' sprockel' '

JongeDS heef veeL succes en 
- 
supporters nergens nee beuoËien hoor naai vel asnEoe'Ii8en natuu

iij[. o. spe]ers rnoeteu eIles ze]f regeren'

.. Nieuwe ]eden(keeperg) gezocht. "i I ''

Voorhetnieuweseizoenkulnenvebestno8.ve]watnieuvefedenSebruikenins,lle}eeftiJds
klasse oE onze teams kwalitatief uaar zeker oox r.**iitutieÍ aan te vuuen' voorel aan kee-

perÀ hebben viJ een e=;tt-Ààbi"r' !9 !it'.n9n nï =iàt" .oz' B2' C\ en diverse E- en l'-teans

zonàer vaste keeper. Oii 
- 
l!-ru.tr,.ofi,1t niet. ""tt-i""X 

Vo;tbailen ' Een vooruitzicht ,Íat nu

ar_ bekend is. voor l"rii"-r."t dit eón ,"a", ,iin oF z.s'p. "p l?"I te gaen'neBr nieuv

(keepers)talent ,,oot lilé' ieus tret is oor.in iË "iË"" 
t"r""e' stel' Je eens voor ttat de ke(

Der van A1 seblesseer;-;h;:;"; afternatief ï" "'-oi"t' 
zoàk' zoek' zoek'zoek' zoek en

il'r.nïÏtïË.i7"".t""u'il"rtsen resel-en voor 31 qei' , '

3



Drièyl-iet riq, !. . .,:-.:,, I

De evenenentencoDnis sie bliJf; ;aar dàor gaan. Nuli; ." een echt efsluitetral'-reisJ e geplanct

naàr.,d.e'Drievliet. op zaterdàg 12 Jr:ni voor.de l-ieíhebters ven CI t/r F6..1Íe gaen per bus en

;;-k";"; ttus-.ntrèe-ijsJ e-begeleitting ) is 5.-f5,! per persoón. 'De liefhebbers krinnen zich
t/m 5 juni opgeven biJ de leidËrs van het tqoí. fn eerlte" instàntie' à}Ieen . LENSfeden. De.
ouders, broertJes en zusJe6 mogeB t[et eigen verroer beit nee èn kuníen biJ de ingang meep]o-

fiieren van d.e groepkorting dié *iJ kriJgen. e -^.

Vefrlen in reparatie

ken als lid:
M E I is tie naand ïaa

De-trainingsstrook is begin Eei aI in8ezas,itl d'oor de geneent

nei verbotlen terrein..Trainen aloen ïe varsf heden op vefd' 2'
uit en gaan we t'getiiètentt 'varl een zonerstop zonder 'voetbal'

'c' i ' '.-,' : ^l 't ,:
.9

rin spelers uoeten besLissen of ze Dog

e. VeId. 3 is vanaf voensdaB 19

@ 2 Juni gaan.veld 1 en 2 er-
:.r r '-... ..j:. r_,; ' ,

' .'.. r. '.,.. i.

.,- 't:l í Í-r !,;,'".Í,. u t .... 
1

èèn J ear, tloorgaan aLs. voetball"er
[-ii l,sNs of niet. *' ' i3'i" 1:-'- :q'r' r :\ 'Í:,i'Í :i -' .

WiJ hopen natuurtiJk van vel haar toch ziJn'èr aiÈlJa 
. 
slieters" tIle bestuiteu tg'-,stoppen of

"iË""".',a"i";i;".geanspe1en...]í'..',.]',..],1,:.Í.,ll

iJk niet echt verdient, vant met ïat beter voettal (en ttat
ils verdient geveest i Je moet het aUeen wel afèvingen'

De vol nde regelà zi,ín er:

J_, Stop Je net voetballen dan noet Je dit voor 31 mei per brlef kenbear roaken biJ Pauf- van

- den Steen, (dus niet nondeling )' Doe Je dit IIET dan bliJf Je automatisch Iid v€Jl LENS '
.,.2. Ïlil .le bi.l een andere véreniging gaan spelen dan Doet Je biJ tle antlere verenÍging een ovel

schriJvinàsformul-ier gaa.n ha1en, tleze invullen en inLeveren biJ PauI van den Steen.
' ïs de konirlbutie betaèIt dan tekent onze penninpeester en krijg Je het fonuulÍer tërug.

Ook dit dÍent voor 31 IBei Seregel-d te ziJn, aDèers ben Je te laat '
ols ÀDWES Is'i i'

}lÍlf}ekkervoetbaltenopl,ENsen].aetJevlieD.ljesooklidvord'en.

Geen tra,inins oD

Op onalerstaande data vervsll-en de voLgende trainingen:

-voensdag 19 nei voor AI en 31(E- en tr'-Jeugd traint vel-)
:èoDalertlag 20 roei al-}e traiuingen
-vriJda6 21 Eei afle traÍningen
-naantlag 2! meÍ alfe traiDingen
'lvoensdàg 26 meÍ aI]e trainingen i.v.n. schooftoernoolen op LENS

-tlonderdà8 2T neÍ voor cl (D2/D3 en DI+ traÍnen wel)
-uriJdag 28 meÍ aIle trainingen.

tvP toernooi: B uei IENS E

Al-s eerste dit, persooDfiJk viatt ik det Ju]lie, ondenks dat ve niet coupleet ïaren ' veÏ-
schrikleJ.iJk gó"à U"ttun àevoetbald. Ïk veet zeker dat Íedereen die er biJ was bet dae:mee

eens is. Doordat ve rnet ,ivee nantr ninder sleelden koDden I'e het niet biJbenen' er verd uit-
stekend overgespeeld ea goed opgelet, tevens !íaren iuUie goed actief in het veld'
Zo6de dat onze iohn ziJn grote ians niet beloond. zag 1net een doeLpunt, maar afs Je zo aloor-
gaat konnt dat varzelf wel.
oestafe, heeL goed gekeept, ueer tegen overEacht begin Je niks, gB zo aloor en veraleali8 Je

.6oe1. Jongens, à1tenàat lèaanf<t voor het plezier dat lre lan,S de liin vau Ju1lie hadden.

Denk eron bij een volgend toernooi: DE BE[K EBIN' !íINNEN lll
Ik veet zeker dst Jullie het kunnen, tlus DOEN 

SonJa.

D3 en het GDA-toernooi (hoezo verdienen),-.

.Iul-lie genopper van altiJd B8,a? alie 2e plaats beeft geholpen, 'want biJ dit toernooi werd'en

tu11ie |tverèiendrt derde I

Met YerdÍent bedoel ik natuurL
kuDnen Ju1]ie) vas een 1e PLaa

r

j'



över de Lsatste,'veddtrlJ d zal ik ma8,r niets scbriJven dat heeft Toon

ke.mer llep) aI gedadf in eln-s"zefrigi ontieronsJe'net Jullie '
roch ondàuks alLes soed e";;"ÏtÀrà; i?1u""-1: Ï::* het laatste toernoo

"r";t-i" "" "Ueen 
ielke plaqts ve zuLlen verdienen l? i ' '

ilïïË'.i"ïï'ïilí..*_u"t-;d.àg;e.'naarDr1ev1iet.?-.
IIot slot: Hil de Eoeder van Jeroeu a's' zaterdeg een"broodJe ei voor'

(toen ik lengs de }léec

1 biJ Westlandla. De

tle leider nèegeven; '

Cees.

DL

De eerste ved6triJti gingen we net iè aIle echt voetba]len ' dat vd afslotèn.uet drie èoelPun-

L LI

r , r'lt "

tv
{ f,. i :,

1

ten, Arno, Jochem en Nico' r*rnDÍ: t
De tveeèe vettstriJd oacuiàn we, det het toernooi atas gevonnen' KI{IIDDE 

' 
!

De rrerde.werrstriJd besomen ve sLecht:.doo. eel #à"ïil;ï-ï" àl-í"t 
"i;èerden 

vèr.'Ie tweedg

ffi:*r"*li:1J""ï:"1"#.ff":'J*;Ï.'ffiï st'et het hele qoirloli.re6erv-e. want deze'enersie

Een toeschouuu-". _...- , , -. :

,i-j1,,Jt.'.rlj',:'i1-'-l*-....i*'-.':...,]-,]l,|!.-f,.r'

t'
l

I

ÍI.

Í"i

'í!
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DI ffiI.I§f;EtJU[
weekblod von de voetbolvereniging
66ste Jeargang, nunruer )+2,

27 mei l-993.
LENS

I

fcrrolooo on
Hlubgebouru
Hengeloloon ó00
tel.: 070 - 3óóI314

Spoorortqlíco
J. v.d. Lubb6

VlloÈoomsEoot 501
95ó4 JË Dco lloog
tol,: 070 . 3933595

Írolnrr
SrlolCh :oldog
fÍt AoS
Nl(olqos Beatsln. 196
9Q7! 8H Vootbutg
r€l.r 070 . 38óó599

saLl l. ror.fdog
J. go€re$o

H. Dllp€nbrodhoÍ I I
9551 H€ Dcn Hoog
rel.: 070 . 3977e73

Hontslbutle
bctoling
PosHconk 33ó71 I
fiobobonk
129924W9

nlg.mG.n ..lqoloiloot
tlr.M. Houu,enhqven

&om ÍÍossrqot tI
955P (z Deo Hoog
lel: 070 - 3919474

S.kslorloqt t nlo(lo roodog
8.J. Osse
Joorsvoldstsoot 99
t54ó « Da^ Hoog
tol.: 070 . 3998153

Sclrctorloot ,colofcn
rotordog
J,C, Hom
Malls Slokcloon 184ó
954t G( oen Hoog
t€1.: 070 - 3ó79ó07

Sclc!torloot ,.ugd
P.von den sÈeen
(hoplnstsoot 103
e55l SV Den Haog
tel.: 070 . 3970154

S€ls.toÍloot zootvodbol
8J. Oss6
,oorsveldsuoot 99
954ó (L Den Hoog
tel.r 070 - 3998353

S!lretorloot rcdokilè
A.C,J. MlltenbuB
Hongololoon 981

9544 GG Dorl Hoog
tel.:070 - 3913P85
íer: 070 - 3ó788ó9
oÍ ln do brlcv€nbus
bt, do telcÍoon (Bletn6 bor)

S.lcalorlool Íoadlotto
G. HGmprrmon
8ur9. Hoínpsóoersu.90
gó81 8H ÀlonsÈGr

t€t.:01749. 19ó09

IlAAI DE REDAT<TTE

i.v.n. Pinksteren vordt u vriendelíJk verzocht
uv kopy in te leveren op Zaterdag 2! mei
Yoor 17.00 uur.

TERREINMEESTER - SUPER DUTZENDPOOE

Éc,QcJ-
tl/L 

'TEN e vÈL É'lÉ,r,

De hele week, en het bewljst weer dat de
LENSrevue goed gelezen s/ordt, is er drukgegist en gespeculeerd vJie nu weL de
superfrpootrÍ zou zíjn; lees verder en het
raadsel wordt opgelost 3

5oínsnrtolllng BsstuuÍ

llasElltEÍ:
tí. v.d. tlrll*
Mohotíno GondlrEoot 74
9551 P( Den Hoog
tel.: 070 - 3979359

SsksfqrB:
LU.M. Hol'^lJonhoven
Srom ÍÍosstsoot el
!559 CZ Den hoog
tel-: 070 . 391!474

esoot[gEeqsfar:
n,H. do Groot
Pcrrlhloon 85
g5ó4 W Don Hoog
tol.: 070 . 3951S50

lld:
LM, (oíot
H"ngcloloon 589
9544 GB Don Hoog
tel.: 070 . 3ó7109ó

!d;
Í. von DUk

, Jon gorends€loon l9g
9ó65 8V PorldlJk
tol.: 01749 - 47t55

Nog voordat de wekker afLoopt en terwijl
een rrnornaalrr mens zich in zrn bed nog
even omdraait staat hij op. het is
zaterdagochtend en voordat de E- en Fjes
hun voetbalkunsten vertonen dienen de
lijnen op de velden voorzien te zijn van
een verse kalklaag.

Àangekomen op het complex draait hij de
sleuteL in het slot, het past niet, hij
kan er maar niet aan ivennen daÈ nieuvJe
slot dat aI zo vaak vervangen is.
SneI Ín z,n werkplunje en dan schiet hem
te binnen dat kleedlokaaL nr. 5 nog gedaan
moet worden want daar had hij gisteravond
laat geen tijd meer voor.

Bij het openen van het lokaa1 schut hij
z'n hoofd bij het zien van alle rommel dat
Lukraak op de vloer gesmeten is terwijl er
toch een prullenbak staatr. snel schoon-
maken en met de kalkwagen naar de velden.
ste lijn op het veld neergekaLkt of de
ex oplopen.

Hij heeft nog maar net de laat
eerste spelers komen. het compl

I

Hij besluit een bakkie te gaan drinken in het clubgebouw voordat hijtribune gaat vegen;
de

I



nog maar net zittend aan de koffie of hij hoort èen sten zeggen :

I ouwe j ongen, al-wèer aan de kof f ie ?rt j , r -'{r.;":;- - ,f Í.: ;ï '".'ti i I
. Hij kan er niet meer on lachen want het .is altijd lrndar wèèr'dat ze'grapje-en snel spoed hij zich,.,g9y3peg{me!,!g.29i1,,-s!o-!fef --e{ Uf-i.4

oe r.rtDune .

ttzo

hl
1!4e,

-rAlS hlj
al-weer

.4,q41

,ë:miiidàgs klaàr ië"fiàtÍzijn werk zijn dei 
'eerste: kreédkarners

n een puinhoop veranderd.' :. " . , ,.

nu wel-
_,- j ,. -!

I

Het v/ordt tijd voor een l-ekker tapje (want dat heeft hij
verdiend) en een praatje. . ..:'

Àan het eind van de dag contràLeàrt hij nog èven snel of aile kranen van
de. doughes wef goed dicht zijn, -want het gebeurd regelrnatig dat men die
rekker laat ro,en ' !. . - .r: .. . - --. -

Thuis gekomen ptoft hij neer op de bank en besluit'vróeg naar bed tà"'
gaan - zondag rdeer ,voor dag en dauv, op lrant dan. spelen de seniorgn..

I
Zo noet ongeveer de dag van onze terreinrneester PIET SIMOEN er uÍtzien;
L3 jaar geleden reageerde hij 2x op een advertentie.bij LENS 9n 1x bij
VUC,' de Laatste noet nog steeds bell-en en zo weird"-hij terreinmeester bij
onze vereniSinS. -

fn zijn, uits'1982 daterende en voI typefouten, aanstell ingsbrief staan
o.a. de vJerkzaanheden beschreven, dj.e bij het bestuderen ervan er niet.
zo werkonvattend uitzien; b,v. 1x per !íeek de lijneq_kalken met. aIs
addertje onder het gras, rrin overleg rneerdere kerèntr 'en rilx de kleed-
lokalen dweilen, voor de rest bezemschoon oplevèrent,

Maar ihoe anders is.de werkelijkheid,
herfst met windkracht 10,. b1aderv;ij

wànt wat denk u van, het
maken van veld I ?, :.t- -

je (en oider genot
voor om in het,zo
je niet allemaa1.

leek we1 dat je er
n _in' dat van aIle

,,ll. 9e

iàn àen.'rèrB"ei 
".nnetje gezet te

opschrijven hoortr )
ook geen bezwaar

LENSERS, verUien

Drie jaar geleden wilde hij er mee stoppen, waie hët niet aat Frans, "volgens zijn. zeggen, rrhen om íist .te-'frillen't. Maar dit jaar'hangt Piet'
echt zijn werkkleding aan de wilgeí daar heLpt geen lieve Fransje meer
aan en' hét zal -éen lastige klÍs worden om voor hem een waardige opvolger
te vinden. j J l -i ''q' '

^: .-.ir -'.,i;Írr
Piet, tijdeI'tappie" ) v
worden, ( je
rnaar uit j e
tegen had e
jij de tite

ns éeh gezellig onderoís
oelde jij er nieË zovèef
reaktie hras : rrDat noet
enthousiaste verhalen I:

n daarom, in onze ogen t1

l-van: {' ::: 
i
a

i. i

.2 1 SUPER ,

)
DUIZENDPOOT':

1993

de redaktie

de tefèneningen zijn,'in oparàtnt van de redaktie, genaakt door
Kirsten Appel ,

n.b

ÍI,



derin be

1 Opzeggen k
secretar Ía
vrel VOOR 3

Iook komt het voor dàt
bijv. : - nietspelen

- senioreh z
- veldvoetba

fn deze gevallen geldt
genoemd adres.

I

CONTRIBUTIE

VJi 1t u volgend seizoen

d va et d cha

Tll-i:l-.r. leden zijn die aan het einde van het diÈ seizoen hunJ.romaatschap van onze vereniging beëindigen, omdat zij stoppen metvoetbat of naar een andere vèreniging gaàn,' aan n,oeiÀí. rij'àè""àiö"na"regeLs in acht, nemen !

an uitsluitend schriftelijk geschieden bij
at_ I^I. Kouwenhoven, Bram fiosètraat. 2L, 25Sz1 !.ÍEr 1993.

het
CZ Den Haag en

Leden die'naar een andere vereniging wil"Ien gaan, moeten bovendienbij hun nieuwe vereniging een orérréhrij"i"g;i.rí"ïiàr-g"ii'nar.en endat vooR 31 MEf 1993 clooi w. Kouvlenhovèi or M. Reuver raten tekenen.ondertekening za1 a11een geschieden als u aan uw financiëIàverplichtingen hebt voldaàn (dus ook boetes).
U kunt uv,' overschrijvings
DONDERDÀGÀVOND tussen 20.

i

op vrijdag z8 mei kan ditbeslist niet meer.

formulieg: laten tekenen in ons clubgebouw op00 en 2 L,,00 uur,

Indien u. niet volgens Uov"nsta.naË. regels opzegt, blijft u in onsledenbestand en dat van.de xHvB g"éiranóhaafd'*.É àr=-tó""rg àat ucoNlRrBUTIEpLf cHTf c bent, ook voói het seizoen Lgg3/ígg4.
,:

leden hun rrsoort lidmaatschap'r wi1len wijd lrordt spelend en ongekeerd-.
aterdag wordt senioren zondag en omgekeer
L !{ordt (ook) zaaLvoetbaL en-orngekeórd.

*
31 mei schriftelijk een bericht aan eerd

's- vonds t t 24.00 uur oD ENS , daarna

z rgen .

d.

er

stort dan nu uw Laatste gedeelte (of ,wat nog niet betaald is) van decontrÍbutie en/of boetes op onze bank- of gírài.k.nin;:-- --

onze- pehningmdester kan dan ook zijn laatste verenigingsrekeningenbetalen . ';

In1Íchtingen bÍj Martin Reuver, teL.: 070-3910399 (na L9.OO uur) en uweet, achterstand betekent vorgend seizoen niet uejinnà.-*èt trainingenen met voetba trcornpetitie.

CONTRIBUTTE

met een schone lei beginnen ?

Het Bestuur,



GIí@ evonanonlon Hornm issia
Kontaktpersoon: Marianne v.d. Donck, tel. 397'65.32

Ook dit jaar ,gaan we. weer de jeugd' (c-D-E, en
F klassers naar heÈ faniliepark Drievlie! ,,
en Í,re t op ,ZATERDÀG 

, rz juni à. s. , : ,
iAÏER

$9111$r@
É.i ,ir 4riiry id c..íe. i.dírrin

::
Jullie kunnen je aanmelden en beta3.en bij julIie

'c

@

De kosten per persoon (1id van LENS) zijn f 15,=
Deze prijs is ínclusief busvervoer heen en terug.

Leider voor 5 juni.
.:"

VoL is VoL dus tijdig apgeYpfi.

N.B, Ook ouders; .broert j es, , zus j.es kunnen meer,
doch dienèn znln ïoor vèrvoer tè zorgen.

LET OP

DRIEVLIET

GAJE OOI( IIEE?:?I

a,ljggàkr j roroxopreI
I

WeI kunnen zij meedelen,, in. de , groepFkorting die LENS krijgt' en een
ijsje of 'zo, zitu er ook voor,hun.nog wel in,. ,- r''':§'i.:a)t..1;i -'' í /ir'''

-:: llr

.-i EKO

\l -.

OP 'WEG NAÀR IIET EINDE

. ti. ..",_ .. , , . Iloeye l- .LENS voor velen. het EINDE 'is, is LENS voor
vele anderen ook weer HET BEGïN. sÈeeds meer knul-Ien en
knulletjes uit de orngeving kiezen voor LENS a1s ze willen gaan
voetbaLlen; dat.is te begrijpen, qr4nt de, LENS j eugdkornmissie heeft de
voetbaljeugd veel te bieden. : 

." -'

Wekelijks sta ik versteld van de onuÍtputtelijke reeks van
toernooien van onze jeugdteams, Die. toernooi l ij stj es ogen zo sinpel,
maar er gaat een wereld van voorber'eidend werk achter schuil.
Als onze j eugdcontributie omgerekend zou worden naar een bijdrage
per wedsÈrijd dan. zou LENS de taagste . contributie van ',sJcravenhage
en wijde omgeving heffen.
Onze jeugd krijgt veel waar voor weinig geld.

Volgens het Sociaal en Cul-tureel ,PLanbureau is het - vooidL in grote
steden als Den Haag -.droevig gest,eld net de actiève sportdeelnane '

door j eugdigen.

Gewaarschuwd hrordt voor de gevolgLn voor d.e gezondheid en voor'd.e '

maatschappelijke effecten. De activiteiten van de niet-sportende
jeugd iqorden door de sarnenleving niet zo'erg op prijs gesteld.

i-

De herstelkosten van die t'activiteítenrt kosten rniljoendí.'
Zo bezíen getuigt het van weinig beleid, dat het haagse
gemeentebestuur het j eugdsportsubs idie enkele jaren geleden heeft
afgeschaft. K1ubs. worden niet meer gestimuleerd energie te steken in
de opvang van de jeugd.

I



Een àantal klubs heeft daaruit atiaà Xonsekwentie getrokken door het
j eugdvoetbal af te schaffen, of dËor slechts net eén klein en select
gezelschap jeugdvoetbal te bedrÍ jven.-,

Tot die klubs behoort LENS nog niet.
r 'i"
" Maar hoelang houdt LENS dat lnog vo1 ! ! ,

.i:.. :

EIke knul die dat wil,.rvordt bij LENS toegelaten en dan naakt het
niet uit of hij talent heeft of niet.

")tiÀnders gezegd : LENS biedt de jeugd in alle leef ti j dsgr'oepen een
goede opleiding en wil ze Laten presteren, naar daarnaast is er
volop ruimte voor recreatievoetbaà.

Waar andere clubs een strikt selectief aannamebeleid voeren en een
beperkt aantal jeugdteams prestatief vrordt gespeeld, ziet LENS de
voetbalbiedende taak nog steeds breed.

'.i
Maar nogTmaals: hoelang nog houdt .LENS dat vo1 ? op de eerste plaats
zolang het vrijwillige kader bereid is de daarvoor benodigde energie
beschikbaar te stel }en.

de tweede plaats zolang de Algemene Leden vergadering bereid Ís.
noegen te nemen met een negatief financieel rendement van de
ugdsector .

Bij de geneente liJken ze haar weinig oog te hebben voor dit soort
ontwikkelingen; het afschaffen van de j eugdsportsubsidie (een
bÍjdrage per,jeugdlid) heb ik aJ. genoemd en ook duidelijk zal ziJn,
dat bij ktubs met veeL teams de velden zeer intensief gebruikt
worden (training en wedstríjden) ren dus harder slijten.

.J
Het bestuur.wil de slij tagegevol_gen inperken door de

.. gebruiksmogel ijk:heden van een vefd te verhogen via de aanleg .van
semi-kunstgras .

op
ge
je

Het. gaat on een nieuw procédé (!ieTra),
toplaag van de grond wordt ingewe-ven.
gras zijn functie. :,.

zoln.Wetra-ve1d kost een paar centen; weliswaar
kosten,van een tradit{oneeI kuns.tgrasveld, maar
die contributie hefÉ voor het sdéÍ eri niet voor
onèverkoneli jke investering.

, SLechts net geneentelijke steun zaL dat veld er kunnen komen en. pas
met zo,n veld.erbij kan LENS doorgaan met het aannemen van aLle
knuLlen en knullet.jes die r,íiIlen voetballen.

waarbij kunststof in de ' .

Bij dit systeem behoudt het .

dè helft. van de
voor een a_InateurkLub
de winst toch een

Zo niet, dan is.het eind in zicht van de mogelijkheden.

De j eugd
jeugd op

, I{at h,il de geheente ? 3

straat met aLle maatschappeL i i ke qevolcÍen van dien of de
t veld ?

GÍjs Langsdelijn

op
he

)



Sonioron Hommissia
De Seko .. . ;l ,-., .- '. ': ".- ', r . .r r '. . ,!

Het afgeLopen seizoen nócht LENS zich verheugen op het feit, dat er een Seko vas d.ie maar
Iiefst uit ggg! ! personen bestond..
Det betekend.e, dat er iets gedaan kon vorden. En , d.at . gebeurde ook. Wat dacht u van toernooi-
en van LENS 6,7 en 8, een ned.erlaagserie voor LENS 5, een waterdicht oefenprogra.rma voor
zowel z8terdag s.ls.zondag senioren en la.st but not least. elke zaterdag en zondag de sanvezig-
heid. van miniroaal één sekoÍid. Dus er r+as altiJ aI een aanspreekpunt. Ik heb echt heel erg
veel raardering en respect voor het r,/erk dat deze connissie heeft verzet het afgelopen sei-
zoen. Bed.ankt voor d.e arbeÍd en de goed.e. zorgen' , ', j...

' EJn ttFantt .

Sclí@

LENS Toernooi: 16 mei

Ondanks het vegblijven van WIK ging dit zonover,gotéh "LENSToernooi voor LAGERE EFTALLEN'i op,
tiJd va.n start, aangezien.de perfectie Toernooileid.ing op deïgel-ijke calamiteiten lras voor-
bereitl. Nadat tle krachtéírti; àens de PouleiredstriJ d.en *aren vegigevlöei.d, waÈ het tiJd voor
6e finales . ' Aàngezieí het teaà'van de Adels.ars volkomen oli Èas, lÍerd.en er uiteindeliJ k. roaar

Te ïeten om d.e eerste en tveetle plaats en om.de vijfde en zestle plaats. De strijd om de vijf-
de plaats.vèrd uiteindel-iJk door LENS 6 afgetekend gevonnei rian IENS 'f:: De stríJd on d.e eer-
ste plaats rerd $eïoérd dóor het voor Azzuri iàgevailen ) Laakkwart ier en hetiengelse teero
Burne llaze. Uiteind.eliJk verd d.eze striJd beslist door strafschoppen 'nét als \,rinnaar Leak-
kwartier. De eindstand. van dit geslaagde toernooi is alsvoLgt:

1) laakkïartier ,.. . - ',:.:, '. ,) LENS 6 i, , . -,.).,
2) Buïn Naze 6) LENS 7 ;

3) l[ilhel-Eus ?) westlandia
l+ ) Adelaars. ,. r,' i

De sportiviteit spriJ s vas térecht voor Burn NazeiJ
./-!

FC Zoetermeer Toernooi IENS l+: 16 mei

Veel is hierover niet bekend, naar ve1 dat IENS l+ i
$erd, j t ,,

';. . : . ;
de fÍnaLe verd. verslagen en dus tveede

- ri 
, 

,_i

n

Dit toernooi is net strBlend,weer gespeeld.. Hel-aas konden we, alIeen niet op cle afgesproken
tijd (11,00 uur) begi.nnén ómd.at de elftaflen d.ie. het eerst moesten spelen nog niet omgekleed
varen. Maar on Ll-,35 uur lrerd. er d.an toch begonnèn.'Alle e.IftalLen hàdden zich gemeld. en er
waren dus geen afschriJ vi.ngen .

I.lim vdr. Lind.en noest wel invallen met fluiten omtlat een,van de gevraagd.e scheÍd.srechters d.e

avond. tevoren afbelde: De scheidsrechters gaven ira afloof Van d.e ved.strijden sportiviteits-
puDten. Wat.opviel was d,9.t tot de op een na laatste vedstrijd. deze punten vriJ hoog fagen.
Er werd. zelfs gesproken over voorbeeldfi:acties zoals een toernooi ÈesÉeeld Eoest ïord.en.
He1aas deden zich iD de voorfeatste Hedstrijd een paar incid.enten voor d.it niet nodig varen
en d.e sfeer dreigde te verzieken. Maar d.ankzij het optreden van een aantal nensen vertlen d.e

ge6oederen gesust en kwam er een eind aan een over het aLgengen prettig verlopeí toernooi.
De uitslag: -. ,

1e l{et Lerarenelftal van het JohaD de Wittcol}ege - ' ' ;

Versleg Veteranen toernooi 23-5-1993.

2de LENS B

3de HPSV

HPSV von tovendien met overnacht d.e sportiviteit sbeker.

Ik HiI via deze veg nognaals alLen bedanken die aan dit toernooi op een of and.ere manier
hebben neegeverkt. De elftall-en, d.e scheidsrechter en het personeel achter de bar en de di-
verse assistenten die ik heb Behad on d.it toernooi in goede banen te.Leiden en te houden.

Jos Hitt ing.
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tri A-B-C-D-E en X'

Elftal datum aenv te stender ult

iyAÍbe1]ea yqgr onderBtaende wedatrlJaten El1een biJ Paul v.d. Steen (Sp?Of:ll)
zo enel EogeLiJk èoch ulterl{k de ilag voor. ate veèstriJd voor 19,00 uur. BÍJ geea
gehoor be1len naar ArnoId vd.. Douck (3976n2). In uiterste nooè nog op de dsg zelf
belLen naar LE{S (366L314) biJ leroEnd ven de J eugtikonrolss ie.

Nieuw A1

Nieuï 81

Nieuv CL

Nieuw C2
Ni.euï C3

EL
E5

27 nei
29 mei
27 neí
31 mel
2T uei
31 uei
J. Junt
30 nei
29 nei

me
/D3

/83

D1
D2
DI+

E1
E2

19 .00
1L .00
19.00
L2. 00
r.9.00
12.00
19. 00
11.00

9. O0

.00

.00
,00
.t5
.00
.1,
.L'
,00

thuis terrein veLtl. §sJtr,kilen

Vel-o A1 uit Noorilveg
Vitesse DeLft toernooi uit [anthof-Zuid
VeLo B1 uit Noorclrreg
Vitesse Del,ft toernooi ult Tanthof-Zuitl
Vel,o C1 uit Noorèweg
Vitesse Delft toernool uit Tenthof-Zultl
SprÍnt Juniors thuis V1
Den IÍoorntoeruooi uit Woutlseveg
Vertrek naar DÍisseltlorf (zie kopy)
zie nieuv C3 op 30 ne1
Vretienburchtoernooi uit Vredenburchveg
Vertrek nsa.r LÍElurg (zie kopy)
LENSIoernooi
Vertrek naer Liuburg (zie kopy)

'ia.'oo(v"io)
12.00(auto )
r.8.00( velo )
10.30( auto )
L8.00( vel.o )
L0.30( auto )
18 .00
10. O0(euto )

B .lt,

0(auto)
q

-30
.u,

. )+5

.l+,

.l+,

13 .30
13.30
13. l{'
13. !5
B.oo(auto)

.h

.3

.lt

8
I
9
o

9
9

.30

.00
I
i
íf

.00

.L'

1\
llr
]l.l

0029
29

me
ne
me

me
me

29
29
29

)o
29
JJ

o
o

0
9
0
0
J

0
0

0
q

2! meX

31 r[el
29 mel
29 neÍ
29 meí

J50

29 EeÍ 1

11

1
1
I
1

LENStoernooi
GravenzandetoernooÍ uit
LENStoernooi i
I,ENStoernooi

Gen. sp,park Lt.45 ( auto )
9
9

]0
E7
T1
T'

rb
F5
T6

Í
Í
Í
Í
{

Vertrek naer Linburg (zie kopy)
VriJ
UoNStoernooÍ
LUNStoernooÍ
LENStoernooÍ
LENStoernooÍ
gravenzanaletoernooÍuÍt Geu. spperk

tb.L,
9.00

BIJZONDERHDM{
-aanwezig J eugdloruissie: F. Grene en P. vd. Steen
-Lees ond.ersteenoe kopy ee[6 heel aandachtlg door
-biJ zonalerhe(Ie4 veéstrlJ tten/toernooÍen zie kopy hieronder.

Opstellincen rrnieuveti e1ftallen
Zoals Ju11le bÍJ het veclstrj,J alprograr@a helben kunnen zien, spelen we de konende dagen nog
wat ïedstru Ae$/toernooien net de "nÍeune'r teaus. De ni-eurÍe treiners/leiders kuDnen dan aI-
vast ïat beter kennismakeB roet de spel_ers vaa,r ze volgend seizoen waarscbiJnliJk mee te
maken kriJgen. De opstellingen ttie ve hÍerond.er vernel-den ziJn voor het rrnÍeuverr A1, 81 en
CL bii Velo. BÍJ VeLo zulJen d.e sBeLers bekénè geneakt vord.en voor het VÍtesse Del-ft toer-
nooi, (zie toernooi-overzicbt )
De spelers voor het rrnieulÍe'r C2 op 1 JuDi YerneLalen wÍJ ook. De opstelLing voor het ttnieuvet'
Cf bij Den Hoorn stest biJ het toèrnooi-overzicht . Nograaals: d.it zijn echt nog niet de vaste
nieuve elfiaLLen, Doe Je best en traak er een leuke afslulting ven.

ZORG AI,LEMAAÏ, VOOB JE EIGEN I,TNSKOU§EX EN BROXI(JX t !

Nieuv A1:

Nieuw 81:

A. e} Ssttioui, M. vd. 3erg, N. Degemenci, J. v. Diemen, W. v. Diemen, E. d.en
]leiJer, Í. Ueins, M. Izendooru, I{, Klopstra, S. Merencla, B. Msaed, R. Nianat,
B. olsthooln, T, ozdeni.r, ?. Pronl<, B. Bieuren. Leid.er: R. nonbouts.
R. 3el,ra.E, D. vd.. Bèrg, W. Das.ueu, tr'. Duren, K. S1akbi, W. Groot, A. eL Hsdèioui,
B. vd, HeiJalen, R, HerrewiJn, L. ven tt Klooster, M. MattheiJer, L. peek, D. n8n-
ch&ran, J. Ss.ndifort, S. Scbaapveld, L. Senaler. l,eider : C. 3oL:oan.



Ilieuw CL:

Nieuv C2:

A. Akkabi, M. vd.. Donck, Y",EIakbi,-'S. Gopie, J. eI ïaaàioui';tn. í"narix., I 
",

I'. Kanpfraat, R. Kreuler ] R. Niamat, A. Sen, D.. Tieze. l,eiders: F+T. Spa.
I'. Cijntje, M. DiJÈgraaf , M. vd.. Donck,--A. Hagld.oorà, 1.-JóEË, c_." SproËkrèt,',.|
R.-Kreuler,-,yr.Lederï'M. Lutke 'Schipholt ;. F.' 'ef' Masoudi ;' D. vtiï'StEèn eii X.' de''
Zeeuw. Leid.ers: I'. Grens èn n. spa.':r..: I --i. f " .. . i":-': È',- i- .':.'

i;t;. ,{
":_r i.
It"

ll t,'
ToeruooÍ -overzicht'

T,ENS Eh:

LENS E5:

(

],ENS E6 :

LENS E7:

LENS. I'3 : -

LENS I'l+ :

IENS F5:.

De l-aatsté'.ioernooiÉà'íorden het. xbmËía weekend'gà speàral, tteu beteient bove:idien ad'arsruit
ting van het seizoen 92/93 voor 'ae neéstë te"às,' Nd ltoinénrl reeÈend resten nog 'een klein i

aantal- aktiviteilq"n, Zie voor.neer bj.jzoqqqrleden het overzicht restaktivítej.ten iir jr:ni.,.
Nu over naar'de biJ zonclerhed.en m.b.t. tte l-aat,éte toeinooien,- ;

Nieuw A1: gaatr )op,29 mei een dr:i-ehamp, spel-en Eet Vitesse Delft, en:Enfie1d F.C. uit Engel-and.
We _rrekenen'op vold.oende vervoer van de.oud.ers. De spelers die meèdóen lrörden: aaíige-
wezen: na.d.e wedstriJd van donderda§ 2i.nei biJ-Velo,'Neem a11epaàI J.e eigen LENS-
broekJe en"kousen mee.' , it- ' i .:.

Nieuw 81: speflt'op'31 roei een toernooi biJ ïitesse DeIf!.--De tegenstaniiers zijn: WS, AIC,
WSE en yitesse Del-ft. Wedstrijden van 2x10. ninuten. De prijsuitreikin! is on .i'
16 .15 uur., - De opsteL]ing lro::dt na tie r.redstriJ d van dond.erdag 2[ ' meÍ .biJ Vé]o , bekend-
genaakt . Zeker spelen echter meei: ": . : i : ,, r ,,''i .' !
R. vd. Berg, D. Cohen, P. e1 Hadd.ioui, J. .Houtnan.lNeem allernael Je eigen LENSkdu-
sen. en broekje mee. We..rekenen'op vold.oende vervoer. tl

Nieuv Cl-: speelt op 31 nei een toerDooi bij Vitesse. Del-ft Eet als tegenstand.ers: ARC, !íSE en
Vitesse.Delft. WetistriJd.en van 2x1l ninuten en de priJ'suitreikirig is om 16.15 uul:.
We rekenen op vervoer. Opstel-ling:. A,. Akkabi, J.' Buis, Y. E1akbi, M. Gokkaya,
S. Gopie,. J, eI Haildioui, R. Hendriks, F. Karopfraat, ,R. Kl-opstra, R. Nia^mat, A. Sen-,- D. Tieze en R. VreeslriJk. Leiders: F. Spa en T. Spa. ; ;i

Nieuv C3: gaat op ,30 mei naar. het Den Hoorntoernooi'; De tegenstanders ziJn: Rail Rovers(Enge-
l-and), DHL en Den Hoorn, Wedstrijd.en van 2x1O minute'n.i PriJsuitreikin8 on 13.30' uur. opàteuing: S. Al-ting, K. Bouali, F. CijntJe, !'. Gasmi, J. el Hadd.ioui, A, Ha-
gedoorn, J,'v. Loon, W. Led.er, tr'. e1 l4asoudi, Y. ozsoy, O. dé Roo,:C. SprockeL,
Leid.er: F. Grens.

LENS Dl+: gaat op 2p mei naar Vredenburch toe om te spelen tegeri: Velo, Verburèh, Duinoord
en Vredenburch. De wed.striJden d.uren 2x10 ninuten en het toernooi is olo 13.45 uur
afgelopén. We rekenen nog één keer op ouders met veryoer.
opstel1in-g: a1s bekend.

LENS E2/83: d.eze combinatie van speLérs dj.e iribt naar Liàburg gaàn spelèn het lENstoernocii
tegen Vredenburch, HBS, GDA, Tonegid.o en IENS EI+. ViJf vedstriJd.en van 1x1l minu-
ten. Einde toernooi 13.15 uur. '-"- - ,:..
Opstelling van X2: A. Akkabi, F. Daamen, P. v. Fessen, S. Gombault, S. oufrigh

yan E3: W. d.e Bruin, V. vd. Geest, M.'0oËterveer, M. vd. Voort,-8. Vrees-
... ïiik." ' ! 4 " '

de bij zonrterheden van dit toernooÍ staan boven bíl E2/83 a.I vermeId., Lees het maàr
eens rustÍg door. Opstelling: aIs bekend. zonder R. Ja.nsen.'.
ook voor ju11ie het LENStoernöo-i. rnet .eLs tegenstand.grs: HBS, Vred.enb,urch, Quick ,

Steps en LENS E6 en E?. Wed.striJ den van 1x1J rninuten. De prijsuitreiking is om
13 ..15 uur. ,. ,!

Daarnaast op 31.4ei een toernooi bi.j Gravenzande. Westl,andia, Scheveningen j DWO en
Glavenzand.g ziJn d.e teBenstand.ers. Wedqtrij den van 2xB minuten. KLaar on 16.1+0 uur.
opsteLLing: als bekend zonder D. Nagtegael-.
de biJzond.erheden voor het LENstoernooi staal bij de kopy vari LENS 85, Lees het -'

uaar. opstel]ing.: a1s bekend.. -.

de biJ zond.erhed.en vooï JuLlie L,ENstoernooÍ staan bij de kopy van LENS ElJ Lees
het maar. opstelling: aLs tekend zond.er M. de Brabander.
ook voor jullie het LINstoernooi net al-s tegenstantlers: HBS, AnC, nVVÍI, Tonegido
en IENS Fl+. Wedstrijden van 1x15 ninuten, De prijzen vord.en om LT.15 uur verdeeld..

de biJzontlerheden voor jull-ie LENstoernooi st&an biJ r'3 veruxeId.. Lees het naar eens
rustig door,,' opstelling: al-s. bekend.
natuurliJk kriJgen.jullie ook een L,ENstoernooi. AIC, nWH, IIBS, Quick Steps en LENS
F6 zíJn de tegènstanders. WedstriJden van 1x1, minuten. Einde: 1?,15 uur.



I,EIL-I6,: de gegevens voor het LENstoelnooi op 2! nei staau biJ F). ï.ees het rnasr. We vernach
ten nu eeDs a1le spelers. OP 31 nei nog eeu toernooÍ bÍJ Gravenzende. Vroeg hè ou
B.O0 uur verza.ueleu. De tegenstantlers zun: NaaldwiJk, EW, Slikkerveer en Graven-
zantie. WetlstriJalen vau 2xB ninuten. Einde on 12.30 uur.
0pstel1in6: A. 3ada1, A. de Brelander, M. d.e Geus, S. Kalicheran, B. KeIogIu, y. Ku. Í. de noode, n. SBrdJoepersad, M. Saribglu.

leltlster: M. BrondÈeiJr. .,

BiJ zonderbeden reisJ es

A.s. Zaterdag geen D1, El, E2/E3-coubinetie èn tr'1 op reis. Eea heLe bàevenis ïoor aeàe ;on!
8ens. Voor lre oYergaan naa.r tle biJzontteïheden vemelalen viJ nog even vat.de Jongens lnèë I[oè-
ten nenen op aeze tripJea. Een lucbtlecl (geen stretcher), slaapzak, kussen,, pyJana, tanden-
borstel, tantilasta, kam, shsupoo, zwembroek, 

, 
volttoende schone kleding, ondergoed, aok3en eE

T-sbÍrtsen2à3hs,Éddoeken,AausportkJ.edine:Là2trsiningspakken,voetbeLschoenen,
sportschoènen, scheenleschermers , bedslippers en voor 2 of 3 dagen LENS voetbelkousetr en
broekJes (I[NS zorgt voor d.e shirts).
ID een ep8.tïb tesJe neeneuen voor ond.erveg i een, Iunchpakket, ríat d.e snoepen en de drinken en
eeB portenonnee uet zakgeltl. Voor Dl liJkt ons ten hoogste 25 uerk en Í 5,- tel- voLtloentle
terwiJl de E+tr'-spelers rona1 aoeten kunnen tonen rnet S 12150. De slelers van DL noeten ook :
een paBpoort of toeristenkaart [eenenen. .

LENS D1: geat na.ar RatÍngen-l{est ou te spe}en tegen Benninghausen, u.s. Beuil§, isv srar uo
SP.Iï. cerresheiu. In de ènd.ere pouie spelen US. Jeunont, DSO, SV Unión Meppen,
VCS en RatÍhgen. 0p rnaaud.ag ziJn de fÍnalewedstriJ tien. Terug op l,E{S I 19.00 uur.
0psteLling: els bekeud. 'i'

I,ENS E1l82lE3: ge@t naer Linburg en ziJu te gBst biJ de v.v. Schern te Maastricht - Heer.

I,ENS F1;

lheo heeft Íu sanenwerkÍng uet Heas'een Leuk progrs.uns sarnetgesteld. Naast hét toer
nooi op 30 uei biJ y.v. SchBrn en è! 3f Bei bU F.C. Grecht te Kerlrade vergeteE -
JuJ.lie ook het cuLtuyele niet. Maek: er een beel Leu& weekend van. \íe verwechten JuJ,
1ie op J1 trei oD t 18.00 uur op I,ENÉ.
Opstel]ing EL: els bekend

E2/E3z B. BrittiJn, N. Heidel, fi. Janse, F. Kuik, N. MuDs, B. pocorDle,
T' Ruybers en R. Sueeg.

gaat ook naar l,iuburg eD ziJu te €iBst biJ de v.v. Gra.cbt Ín Kerkrade. Loui8 en l,eo(vat en na,men ) bebben ss,:aen Eet Mertin een alruk progrs,@a sauengesteld, Op 30 mei-.
een toernooÍ biJ Gracht eo op 31 uei ttJ SchBrB. Grotten beklJken, zvemen etc. :
tloeu JuLl,ie ook nog, VeeJ. pl.ezier en oltr't 21.30 uur ziJn Ju1lie TÍeer oP LEI{S.
OpsteU.ing: o.Is bekentl.

i"
Overzicht restaktivÍteÍt en

Begíu Juni zÍJn er toch Dog vel, vÈt &kttvlteiten voor so@ige Jeugdteerns..in d.e laatste lENSrenue veD voLgende veek Eaer nu a.Lvast vers.elden vÍJ ze.
l+ ,1uni:

5 Juni:
, juni:

12 Junl:

Pasfotors inleve
Nog steeds kriJgen ve één pasfoto ven de vollende speLers:

Meer nieuws volgt r

r,ENg D2 vertrekt naar r,iuburg. Hat Jullie uee noeten ne[en kont overeen uet wat er
in de kopy iu tleze l,ErlSrerrue steet uet betrekking tot de reisJes ven konend veekeutl
I,EÏ6 C2 en LINS D3 gaan naar de PSV-voetlaltlag 1n Eindhoven.
uealeverkersavond op I,ENS. ALle uederÍeïkers ontvalgen hiervoor persoonliJk een uitnodlsins. i I -
reísJe DÍievlíet voor a].1e JeugdLetten vsn C1 t/n f6 dte dat ríil1en. Opgeven kan t/u
! Juni door Í 11,- te betelen voor èntree, buovervoer en een fekker iJsJe. Zaterdag
betaleu biJ Je ]etder zien se echter veel Liever.

A-klaEsers 3 P
3-klaseers: M

C-kLas8ers i R
D-klessers: tI
F-kl-esgers: K

Snoorenburg
!Íatthe i J eI
IíerreviJn
Poot
Wa.l-Íavens

InLeveren a.s. zalerdeg op I,ENS of
Chopinstraat 1,O3, 25rl SV Den Haag

J

opsturen uet nee.ro achterop de foto uaar PauL vd. Steenr:



t

Einde seizoen
i

W,oenaats v'ermeld.en viJ ds.t. met ingang van 28 nei a1le trainingen 'gestopl ziin. De veld'en ziJn
;"ïit z -tuni niet neei beschikbéax en word.en klaargernaakt voor het ni.èuve seizoen 93/9\. 0p

/aterdag T raugustus starten de eèrste -trainingen..vaarschiJ nliJ k weer. Meer nieuws hierover
ih de Jorrg LENS van nedio juni' i i !

I "r''1 
'; "

.IONG IENS ' ,.]
lielaas hebben een groot gantal l-eid.exs nog steeds niets in6èIeverd. ovér de "prestaties" van

hun tean of van de speLexs ven het tean. l,te vachten nog op de kopy van:_A2,,81, CL, C2, D2,
Dl+, E2, E?, 13 en I'r, A.s. zaterdag ziJn !ÍiJ op LENS en vervachten dan echt-alle kopy te ont-
Vangen. NatuurliJk mógen ook de spelers zelf iets schrijven.

Ceen/Deen-cup'

IIelaas. zove]- Cl- als Dl verl-oren hun vedstrii
de bekkies zochten zichtbaar tel-eurgestel-d. t

d.'net 1-0 van resp. DWO en Iaàkkvartier. Huilen-
e kl-eedLokaleFrcp. Begrijpel-iJk maar het noet

Èoch ook JuUió duidel-iJk ziJn dat er door beide teans een zeer goede prestatie is neeï8ezet
net meestal goed en positief voetbal. Een conplinent waard. BiJ aleze dan'

t | .. 'J ;:'r-
Heren trainers
I
Ëen vriend.eliJk verzoek aan a1le trainers or uiterl-ijk 31 meÍ at hèt materiaal- (balIen;
shirts, trainingspakken etc) terug te. leggen op LENS. Wii kr:anen dan begin Juni gaan -inven-
tariseren vat er: notiig is voor-het volgend seizoen'

Spelers en oud.ers

Ook aan de dpèiers 'èir óudérs'doen wij een dringend. beroep on thuis eehs goed te kiJken of er
geen klettin§ (broekje, shirt, tes, tiainingspak) +an IENS in d.e kasten ligt' We veten nu aL

dat we biJ A1 miss6n: èen shirt, tL'ee broèkJes en een trainingspek. Bij B1 missen ve: een
jhirt 

"n 
óen traj-ningsJaek. Dus alfeíaal- thui6 even goed kiJken en lever alles z.s.n. in op

LENS. A.s. zaterd.ag à9 nei (ae hele dag) en op dinsdag 1 juni (avond) ziJn wÍJ op LENS aan-
tezig. Ook de ouders/leiders \'an E1 t/n F6 die shirts van LENS hébben verzoekeil 1,'e oÍI dit
uiterfi;X dinsdag 1'Jrini sctrobn op IENS in te'leveren. WiJ kr:nnen d.an iri Juni al1es klaar-
naken (aanrrullen) voor het seizoen 93/94.

Bedanken aIs l-id
Er zijn.spef.ers die zeggen dat ze stoppen met voetballen of biJ. een andere vereniging gaan

voetbal-l-en. Tot op hetlen hebben wiJ echter nog steed.s geen bedankbriefJe of een overschriJ-
vingsfornutier van hen gezien. Toch is dit echt nodig anders blijf je automatisch lid. van

!ENS. A.s. zaterd.ag zi.Jn wij d.e hele dag op LENS aanvezig. Regel e.e.a. dus 'sneI. els Je het
ïiI en de regels zijn:

Stop Je net voetball-en dafi Eoet Je dit voor 31 nei Der brief kenbaal maten bii PauL van
d.en Steen. (dus niet mondeLÍng )

Doe Je dit NIEI dan bl-ijf ie 'automtitisch lid van LENS. '

Wil_ je biJ een and.ere vereniging gaan spelen dan troet je bij de and.ere veleniSing een over
schrijvings forrnulier gaan halen, déze invullen en inleveren bii Paul van den Steen.
Is de kontributie bet€.al-t dan tekenï onze penningroeester en krijg je het fornulÍer terug.
Ook dient voor 3l- nei geregeld te ziin, anders ben Je te .Iaat.

Nieuve leden

1

De afgelopen lreken hebben zich best veL wat leil--n biJ ons aangemeld. Toch is er n.n. in de

A-B- en C-klasse best'nog Hel ïat plek m.n. voor enkele keepers. Jon8ens, kiik eens om ie
heen en probeer Je vriendj e/kLs.sgenoot etc. varm te naken on biJ LENS te konen voetballen. 

"

Overschrijvingen moeten voor 31 nei geregeld ziJn'.' Inleveren kan 8..s' zaterdag de hele deg
op lnUS.

Kontributies
Er ziJn jeugdleden (ouders) d.ie schiJnbaar veigeren om d.e achterstauige kontributie te be-
talen. Het seizoen 9219= ztt erop en nog een groot aantal led.en moet nog een deel van d.e

.t

I1
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Leden die op tle JaarvergaderiEg veren af,gelopeD naendag, ïeten nu ai. dat dit 6oort zaken net
ings^rrg vsn het nieuve seizoeu echt afgelopen is. Het beetuur, en v:iJ ontlersteunen d.it van
ganser harte, heeft oaatregelen getroffeu. De letlen zullen hÍervan vie een lersoonlÍJk scbr'Í
ven op de hoogte vordeu gesteld. Achterstanèen vortlen echt nÍet meer getoLereerd.. Kontribu-
tie is per vooruitbetaling schuldig. Vervelend. oE tlit soolt stukJe, eteetls Daer ïeer te Eoete
schrÍJven E:sar aan ons ligt het echt uiet. Be{alen kau a.s; zeterdag op LEïNS.

D3 en het Hestlandia-toemool. (het receot)

Dit ls r aerschiJnluk het laatEte versleg vaa. ait seizoen en dBa.Ion^ za.I .1È ef, -neer. ee,n. iè.cép

Ue! EeEe: - veel ecboten op het tloel dle overgBan, op tle peaf of op a1e Let - nissen voor
open rloen - op en, in de handen van ale keeper.

Voeg hler BaD toe: J vedstriJden - het niet kriJgen van eeD zuivere strefschop - een niet zo
góed Leitiende arbiter - goed. eu sLecht speL - te.veel Braten.
Meng afles goed door elkaar en dan heb Je het'Westlead.iètoeruool, wBar ríe veer tveetle nertleq
ea kunne He ter afsluitÍng vau deze toernoolenreekÈ spreken van ltèe eeu]Íige tveetierr,

Denkt ietlereen nog aan 5 Juni tte PSV-deg en 12 Juui Drievliet ?? ' ?

CeeB .

brcelsior Measslujs toernooi 6e plaats (eO nei 1993)

-Jongens toen ik rs-norgens ult bet rasu keek dacht ik @1§ het toernool Eaer èoorgaat het re-
gent zo, Gelukkig ríertl het steeals droger topn ïe uear &(celsior redeu en ve hebben dan ook -'
èen fiJn toeroooi gespeeld. Na de eerete vealstriJtt verLoren te bebben (l+-O) kwa^rnen ve'in d.e-

-tveede wedstriJd eardig op gBng eD speelale deze ge1lJk (f-f). Oe laetste vetlstriJd vóunen rie'
dan ook verdiebd net 3-1. zotlet ve derde verrlen in onze poule. 1

Dit betekende echter ve} dat rÍe voor de zoveelste keer iegen LIX{S X6.noesten spelen in tle
kruisfineleB. E6 hati een uan rinder en viJ wobueu deze vedstriJd dan ook Eet 3-0. Toen Eoe-.
sten ve Bpelen oE de 5/6 !l,aats. Helaas ging tleze vedstriJrl niet zo goed, ondai we a} tlachté'
dat ve deze gevonnen hatlalen oEalat E6 tegen d.eze JongeDs geliJk haitdeu gespeelè in hun poule.
HiJ verloren dan ook net l+-O weerdoor viJ 6e vertlen. Gerry bedanlt voor het see8pefen eD.r.
Maurice ook JiJ rÍordt bealqnl:b. JiJ hebt zeffs nog EeegetlBsn in E6 ( KLASSE JoH). Zsterdeg heb
ben ve d,an nog het, I,ENS toernooi en dan l-ateD lie zletr dat ve vanaf bet begÍn gaaD uinuèn en-

De leiders (van E5) MsrceL eD MeLís.

ZAÏEHDAO 1I JllIII
vooronze C - D. E - F- tlasseÍs

Een hslo dag naar het gezdlligs íamiliopaÍk

GA JE OOK UEE????

DRIEVLIET
koston: , 15,00
inclusiè, busveívoeÍ v.v.
en wat lekkeÍs.....

AANIIELDEII
VIA T,ULLIE LETDEN

t
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VERVOER NÀÀR DE TOT'RNOOIEN
IS ECHT NOODZÀKEtTiTKadrrpal«

tEtoarrrot
F()TOKOPIE
ook in kleurl

Zwaaldvogersglarda 13O. t32 D.o HalC tst. O7O. 3A9.02.45
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,Mi,'ae'hjkenr|e,si'o,te.eir|e\{n,l-.lGa-à*"..,.,,u:',':,,,l,....,,.,.
Dit jaar zullen Ín Dcn Haag de 'lOlympische Spelen' ran de oudekeude spone! plaaÉvíidér. Circa AO0O deèlnemers uit ongeveer 60

.. landcn zullen van z2:juli tot en iuet I augustus t993 hun op'iirachting makco, Dczc World Gaines zullen dan voor dc vierdc k.er
plaatsvinden. "'. ii . '': .;' ''; .,;' .' :'

Sporten die van het evenemert deel uirmakcn zijn o.a. Body Building, Finwimming; Roller Hockcy, Liiesaíin!, Netbat, Anisitic cn

Speed Roller Skating,,Somho, Sponaerobic én Tumbling' , i -- -rr,, '.-'' ,i . : .-,
Enkele vao deze sponcn zullcn wc hicrondcr nader toelichten:

LifcsrYing .1 . i.,
Uiteraard kent Nedcrland diverse Ícddilgsbrigades en verqnigingen die zich toeleggen op zwernmend redden, Maar dat dit ook in

'wedsrdjdvóm wordr beoefend is miader bekend. Her dócl"hierran. is mecr 'Èekèodhlid' te gcviu aao a"'L"itÉiairg\ i,-!
verdrilkingsdood. Wat begonnen is als wcdstrijd tusscn divcrsJ cl'.rbs is inmirtdcts Ïtgcgrocia tot een iirndelijkà en vervolgens

iitematiooale sportotrthoeting. Hé! acccnt ligt daarbij op het zsremBen van afstaaden met eeE pop, (gèred slachtoffer). iu eer

N ctbal

Netbal heeft iets wcg yan korfbal. Het verschil is echter dat de korf verYangetr is doo!

ceÍr ner, dar de spelcr een vaste positie hccfr en dat nctbal praktisch uitsluitcnd door

vrouwen wordt beoefend. Netbal is vooral populair op scholen in hct Engclsc-.

-Gemen€best. In 1967 werd Écn irtcEationale fcderatie opgericht,. waarbij thans 37

landen zijn aaDgésloten. ,,, .'í... . -, :, , ., .r ., , ..

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

Sombo is otrlstcan in Rusland en is cen typische verdedigingsspon, Éet lijkt op:judo, maar kent heel anderè worpteihnieken. In

viigclijking met vrij woriiilen Èent Sombo een heel andere houdiig. '

. SporFcmhlc

Deze- spon \rij

Tumbling

gt in Ncderl d_steeds meer bekendheid. onder de nacrn A-krogym.. In Oost-Europa en in België is deze van aerobics

afgeleidc sponvofm al zeer populair. Het is een elegant schouwspel. Daamaast zijn de prestati,es van hoog adetisch niveau. ,
ï ,'t

Deze oog jonge spon kan als een afgeleidc worden gezicn van trampoline springca, Dc trampoline is cchtcr vervargel door een lange

verende mat. Daartraast wordt gcbruik gcmaakt vart een springplank. Àllerlei sportvormen uit dc gymnastiek worden bij Tumbling

uitsevoetd' He! dan ook vooral een spectaculaire kijkspon 
d ...1 .ri'r i.i ,";ifif!'irif .

Àíistic cn Spccd Rollcr Skrtins i;!-1 .5"; ..r tl: I I lilll.r..;-
Hier gaar hcr om twec sportin àie verwant zijn met rolschaatsen. Bij anisdc, RJIËr-sËu"Ë t;i rr"i orn t"iridliÈ iló[niek en

,, "uithoudingsvérmogea. Over hg! algcmccn wordr dc kwalit€it van het Llrnslrolschaatsen in Nedcrland ondcrschat. r {r , , n ,t,n
Bij Speèd R6llei Sioii;g gooi tlii oin hqilijder op de rolschaots. Vooral in België is deze spon zeer populair, terwijt in Nederlard

het acccnt'vccl'mËr ugt op.lrèetiien (sctrlarse,i op wlat3esl. i:' ,' " ? ' ' '' ' i
. r'.:. .:---:j ..1-1rt*,.,f -i1, ,.. i .:-: i- ,..1,,,?:;-,* ..j1ioï{:..,

Houdt vooral dc koÍdeilde.!iid de krantèn in de'saten. waot daar zal ie alle vcrdere infoniratie over deze. interc3slantc 'Wèrld Games

aanueffen! i' ; i'' :.-. : --r.',:,jr-].t I ^ .i :-*'l;.ll: . ' l--l i; iJ:;"1'''l
. ,'.-'-.=*Y'- 

'' 5i:i'1!!"' - -''- - *' P.
1.:.=:*''-7: :--;:"-. .'-" i- -..'.Í\',1''i1r" 'i-":;ii':...:i '':., ''"='. '." .-.'. .i--'"

,ll:, --.^I..,a..|;;..,', ., , i-.if'í. 'ti:-Àrv t". ,.111;,-,
Dtnsrlagavond,'vlat vóoaai a" iï t"toogilt . ivedstijd Mvv - Feyenood op tv. bego.n; bega.f onze steoltllno.dtll 'r,.t
Dat ve*lasÉ dat deze week ..o ,*à' prgtn'*i nlet gesenclld, cloch gefotokopleerd zijn. ... "t: '""' . '
DankztJ <le snelle hulp van ADREPAK FOTOKOPIESERVICE was al r.";+ii;,;a'eiJ"iii, oiil.,a kr""".-sia'rlktr

I "I(.-., j: ,r'j rr ..rr{ { :{,ri,-: . , ." _' l. - ._

,:.Í,I, j.,{.'i i.::-',' : :ï'* i:. ' .,,-l r ;i-à.;,$ï§rEí

f



LENS

AlgpÍïEcn !3hitÍhal ' '
W.M. Kouwonhovsn
Bram Frosstraal 21
2552 CZ Don HdÈg
t€1.: 070 - 391247+

!,..*- ...^
S!tselErhat rai tírh roriÍbg '

B,J. Osse
JaarsveldstÍaat 99
25{6 CL D€fl Haag .} - .

t€1.: 070_- 329&i5q. .. .. ,

i' ,L

SelaBtaÍÈst l€&kde
ÀC.J.-MllteóuÍg
Hengelolaan 981
2544 GG D6n Haag . .,.
tel.:070.3213285
tax 070 . 3678862
o, in d€ biey€nbus
bij de tsleÍoon (klBlns baD

S.l{tlr 'àl Íoffi
G. KeíÍpsrmBn' . r
Burg.Kampsdlo.6rslÍ, gO

2881 AH i/loriEier
r ter.: oí74à: i260à " '

ièeoËorzstgí {$

J. v.d. LrÉbo
VflsÈooÍslraat 303

,2564 JA Dsn Hsag
tet.: 070 - 3a$525

Tlalrpls :-, .':
Safklb fonOag
M. Ros
Nlcolaos Beetsln, 198
2273 BH VooÍburg
tel.: 070 - 98€5322rel.: 070 - 367s687 - i, ..

sJËtaadií.Ér,fii ' :
P,yan den Stoen I
Chopinstraal tm
255'l SV.Dsn l-h8g
tel.: o7o - 3970't54 "

xorirtoute
beEllng
Postbank 33671 1

Rabobenk
120924229 . ,..

Tenelnen en
Klubgeboum
Hengslolaan 600 ',
tel.: 070 - 3661314

S€hktb zsbrdag
J, Boorema
À Dlop€nbmckt|oí 11

:" 2551 K€ D€n Hasg
"' . tel.: o7o - 3sT7273 '-

Sch€arÈat sardd;;
zsbnhg ' '' -.
J.C. Ham .rí
Mells Slokelaah í816
2541 GC Den Haag

SololtErlaal zaalvooËal
BJ. Osse .

Jaa'Eveqitaat 99
2546 CL,Den Hsag .1.
tel.: 070.: 32S8353

..:i i '',:. '/: t ",VAAI DE FIEDA'<TIE

. .,Àad heE eind van een bewogen seizoen is heÈ.
vaak de gewoonte nog even na te prat,eÍr overirat er aLlemaal gèpresteerd is.

, .. -Voor de jeugd hebben we daarvoor de sneciale
. 
" . uitsave van-de Lensrevue , uóuà-iulÀ, -àià-^Eài.
"'. cle maancl juni bij u in de brievenbus zalI glijËleh (N.8. kopy. hiervoor ,uiterlij k 5 juni

inleveren M ) .

De resulÈaten van onze senioren ziín de
5 , laa.Este weken al redelijk aan boal óekomen.Eí aan heu eind van zo,n seizoen kijken ook'' aI1e. medewerkerÉ graag Eerug op de óoor hun

verrÍchtEe werkzaamheden. Dat doen we
tradlitiegeErouw Èi j dens de Erdcwark.lravoud..

- dlie aanstaande zaEeldag 5 iuni zàI.. plaat,svinden, gok uw redakÉie zal daarbii. -aanwezig zijn om de vasÈe rubrièkschri ivérs te'. kunnen bedanken en samen vdoruiEiÈe kiÍken,
'wanE volgenal seizoen sÈaat'. ook órib weeí treét
wat te liachÈen I

l Bedankt voor alle reakties die wij dit. seizoen
: yan de'lezers'hébben rnogen ontvanlen.

.De redakriL vàn ale Lënsie' " '',r;' , . 
*'

. Cees À1Eing en Àlberb tÍiltenburg.

iaterdag S juni 1995
medewerkersavond
aanvanT 2O,3O uur

mct om 2ZOO uur prcoics o.a, da hulàigin7 cn àc
uitrciking van àe:

E+J Trofee

Mocht u ala aktief medewerker/ater van LEN7
van one 

^een 

pcreoonlijke uitnodilinq hebben
ontvanqen, dan bent. u uiteraarà toch van harta
welkom op deze feeetelijke avondlll

Samenstefling BesuuÍ

Y.oouuer
K. v.d. Wlk
MahatÍm Gandistrsat 74
2552 PC Den Haag
t6l,: 070 - 3972359

SglsE ads:
W,M, Kouwenhoven
Bram FmsstÍast 21
2552 CZ Den haag
te,,t glo - 3912474

PgDDh0meÉSer
AH. de Gmot
Perrklaan 25
2584 TV Den Haag
lel.: 070 - 3251550

LH;
ÀM. CoIet
HBng€lolaan 589
25'14 GB Den Haag
tel.: 070 . 3671096

Lld:
F. vsn DIk
Jan gar€ndssh8n 122
2685 Bv Po€ldïk
tel.: 01749 - 47255

E.:WEI
Het Destuur

\/on de
66ste J aargq,n8, nuruner
3 Juni 1993.

g

r.r ,
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CONTBIBUTTEREGELING MEÍ INGANG VAÏ' ]. .JULÍ; 1!!l ".;

Achterstellice cöntributiei
' , a;,.x-:r,.*rrr a. i. -

'" : '.flqi $ifif lr;";
het Ín het kouende, geizoe

D9 peiLtletttií-is' bepaeltl
aét opnemen rndt de ,l . .

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

n zaL(:

.:
Letlen net een cöntrÍbutieechteret8.ud over vo'örgaenale' Jei.zoËne
niet Horden toegestaan aleel te neEen aan traialngen ei ÍedstriSden.
op 1 eugustus a.s. Voor inJ.lchtingen over achterstand.en . kunt Ur.corjt
heer M' Beuver' r /(/ ': "'
Inrlien op 3. septeuber a.s, de echterstallige contributie ntet 1e ontvangè-n r'"'àa1 èen 1icàsso-
bureau vord.en ÍngeschakeLd' Tevens vindt publikatie ln de LENS-revue pliirits, Voor een-. èven-
tuele betel-ingsregellng d.ient v6ór 1 septenber a.s. contact te vorden opgeir'onei.iet àdpenningneester. ..:t' ..... f..

CoutributieverhogÍncen
Met ingang van 1 JuLi 1993 zíln ale contrÍbutÍes els volqt vastgeoteld.

A..-Juilioren. -r .::_-,t_' .r-.'--...- ff .

!..Junioren'-_. :.., i.:I; ;.: ïj._fl:
Q -.; -JunÍoren- +i:'' --t'it-' :t i' -': 'ff' '

'.D'. .luriiorel ,r/- r '.: i!,ï " '1ri:''::r._:r- a' '.E. Junioien t...( ,. . . , . .Í ff .
F. Junioren "' i," '1 fI.

l.:" ?33:-)'r . )r.'*r j 1,-. p6*r;; :.,.; ) í:;. -.,:'i,1.), i
^ - LA) r-- -
i.-,L95.-_, ,_ ., 'r::_::;'D',]j:i.;1 -. 

; J t:.*..}.^".: - I: .1.r,
r- "..ÍY. ..-. r..:. r+ r'.,..-..-ts*._.,+

--,f?0r_ r4.,."1'-...*- -j;.-.1y4..; i.- + j.:i,.- .$: _..tr.,,-:jtr_ *.,_,
',150 r-. r^ J

!.120,ji.'. '. -:
' 1L0i-"-1'' " " +
1175,-'/Ír. 3ii,-

:; i.l

.1" ... -.rl

,. .,,Í | :.i. , ;

- r : !,, i.

't

',i

Zriat/Yeld. i ",'; i 
'.

NÍet ,spelend I {r1

Niet spelend. 65+

Uitlotinc obLi

l,:r i I I.,. 1:,

' ff.r'
.f}.
fI.

135,:i
f0,,-

!,,.i r,i.": ) .r

..ITEIIS-reyue .r.,1,.,
ToegalgsbewíJi r:. r -,: .ri:

oonateyr (uiniiuuiir ); ff.
ff,,'
fl.

50'-'
t+0,_

Actieven , fl. ": 25,- .: .^' , . _. , i ,, 1 ,r ,: Gezinsóontributie - " .Í .-'{ .'f1. '. 5ro,- '' ', Í', ; ..

i Met. ingang van koÀenil seizoen zullen de règeIs betreffend.e .de inning ven de nieuve contribuj-
'_ ties strikt lrorded uïtgeyoeröi : .',., -1 .'. ,: l-t . i ,'..- I .

. ..., i. í , i'..,:,. .Í .,1 :: .ji'
De cont'ributie dient vó6r aanving vau d.e cömpetitie té ziJn. voldaan, dét iíil- ,"gien d.at vóó,
3. september 50Í,en vervol.gens v6ór 1 februarl aaarop'irolgenè' tle iestérende':OÍ vei de onAer-
staandecontributiebetIragentloort1epenningDeesterEoetziJnoutvangen.

'.^ i l " r'"
Voorts kunnèn'de leden gebluik Bèkeí toii'' een betalÍngsregeiing vabrin zlJ de.pennlngneeeter
rachtigen maandeliJks tlan neL per kÍartaal_, respectleveliJk 1/12.en.Ulr ven hun.benk- of
girorekening over te leten schriJven. InforTBtie hÍerorntrent za]. iD een leter st,ad.iun vorden
verstrekt .

Indien vó6r 1 septeuber 1993 noch de héle 'dan'teI dé helft .vqn 'de. verschulallgrle cohtr:ibutie,
noch een Dachtiging in verban(I Eet pertodieke overschriJving 1s optvengen, za\ d.eelna,ne ean
treiningen en conpetitievoettel door het bestuur vorde4 uitgesLotén. Voorts zel tle verzen-
ding van de LENS-ïevue word,en Etopgezet, Per ksartaal zal in de I,ENS-revue een overzicht
}Íorden gepublieeerd van d.e wanbetalers. 

.

IÍet Bestuur is gezien het stechte beta]ingsgealr"g ,.o (geiuXkie) eàn kleine gïoep leaen ire-
laas genoodzaakt deze Eaatregelen te hèuièn. ', . . '"1:

satielenine 19BT qroot Í 30.000.-
Mas.ntlag 2l+ uei 1993 heeft de JaarlíJÈse riitrottng ptaats[evonèen. De aloor ].oting vast8_este1d.(
nurunerE ziJn:

'-'ri
000019
oooo23 -' \';
000029-"j"i
Terugbetaling vindt plaats tegen afgÍfte vau tle obllgatie. i

Ilet Bestuur.

t



GIí@ €vonaman[an Hommissia
Konta ersoon: Marlanne v.d. Donc tel. 397.65.32

iAïiR0À0 ltJllt{li
qÉr.c.o.a'r.r5
ar*orÉrcraT rr*..r

DRIEVLIEÏ

,tr cr Jr 00Í llr4rt

.*rlflli:i*j.,j*r'.,-".--'..r, r--. - j,:ra ( *..". " ..a'- À\*-.*
yoor infornatie over het Drievliet-relsJ e .venriJzen lle 8raa,8 nosr. tle JUKO,

veraler hopen ve al- onze-vaste aeèeídrkere a's' zatertïeg te- nogen begroetel
op À.-."aà*"tkersavond. . ..! , ,], .: 

' 
,'t' "' 

.,

Evenenentenconnissie :

Marianne vai èer Donck.en . .' ir '' -

Albert Miltenburg.
ír

J àdrooak FoÍoxoPre
5 ..-,:- 66I t^ ru.urt ,
{,w.,.,r..E-ri ri,. ..

ATTENTIE LEIDERSI

fornuller + geld s.v.P. lnleveretr op de nedeverkersavonè biJ Marlanne -of Albert',
,,:/ fl

Lcrngs de =port@n \./crn da ZI\A laddcz,r
: ---r.- rl-r 

-r 

r-II

' gebruike]_iJ k .tfu1t ïiJ het afSelopen seizoen in vo8elvLuch!,{e revue laten passeren.. ,

ieruggeblii*.en over het selioen-van de zaterdagèfdeJ-ing 
^ 

tan LENS valt roiJ tteze keer.toch vat
zwesr. IIet eerste tear begon de konpetitié goeó, vant uit de eerste 6 vedstriJden verden.E

: punten behaald. Daarna belon de nalLaise. Wettetri,ltlen nerden onnotlig verloren en aan de inze

ontbrak zo nu en dan ook nog tlel het nodi8e''
Een perfect georganiseerd tiainlngsweekunà, *aa, verschillende afspraken over het nieuwe sei

zoen genaakt ,erà"n, heeft acbteràf Sezien ook niet het Sevenste resultaat opgelevertl' Het
-einè iesuLtaat van ons 1-e Zaterdag tÀa.n ls inniddels biJ Ét1e LE[S-led.en bekend: Degradatie
nas.r ale 2e klasse van tle IIVB. Uithuilen en het tolgend ieizoen de schouderË er nu eens met
'zrn a1leE onder. WiJ rnoeten en kunnen terug naer. de 1è kLe86e '
"Het tveèd.e teaD v&tr aie zaterae8afdeling heÀft zlgb vanaf het be8in van tle'cornpetitie benoeit

det een hoge klasserÍng op cle ran'IiJs[ van de reserve 2e klasse. In èeze poule bleek ADg

voor ie6eràen een tandJe le groot, Màar toch, de inzet van o4s tïeede tesn vas zo nu en dan

voorbeel-ttig en onder aË teziÀIenae leiding van Ben v.ti. NoULEnd lÍerà een prima Setleelde 
-3-e

plaatb beràikt. Richartl Blohpoel, de alg tveetle geplaatste topscoortler van LENS, nas rnedd

à"t"i u* a" 69 aoetpunten aie ait tneeale erftel-scoorèe'
Seizoen ,g|/,gi *u" à.""or'vobr de Zatertlagafdeling een seizoen net ups-naar heleas neer

:tlonns. lIe zullen maar zeggen uithuilen eh ópnieuw beginnen'
r Rest niJ no8'elle LEl{Sleààn een pretti8è vakantie toe te nensen met veel mooi rreer en hope-

ltJk tot bet nieuse gelzoen. -' ". t. ' :
Jan Ha.n.

Na ale l8atste vetlstriJden, eventuele toernooien en de voor a1e deur sts.ende rrakanties ls het

LENS ZATERDAGSENIOREI{. - OEFEIÍPROGRAI'íMA ,t993 L L99\

Zeterdag

Woensdag

ZaierdhÈ

. 1 augustus l-993 ..
l-1.\5 uur LENS 2 - GDA 2
Ll+.30 uur IENS L - GDA l-

1]. aurtustus 1993
- '----TS:S-uur LENS 2 - semp. Al-t. 2

| 20.15 uur LENS 1 - Sel'txp. AIt. 1

"' . L1+ arrgustus !98
1-2.00 uur Nat..Ïed. 2 - LENS 2- 1l+.30 uur Nat. Ned. 1 - LENS 1

21 eu8ustus 1993
12.00 uur CI.IP 2 - LENS 2
1l+.30 uur cwP l- - LENS l-

t(

Zatertlag



l,iÏ
Íl

I ',t;',' < ,^-..rr-1..
: ; ( 

,{ r ' , : ?r ". : i i il:,. ..
ír. , .' '-: _ 'È^ .. '-l

',:-.. 
- -i -. -- -r: ....r,. .-'r+ iL

i
I

lÍ i
,11 (r;/ilJl' :

!
lr,- {',1[

íri.t.i,. i
:t

;;
':t

(zar)
(zer)

" 
; ia i':il ,l;

1í'.j',' j'1J, iJ;:)
Í:i .i t r''. .' rI

,I
t
tI

'l

I

,,|

.:
ït
I
I
I
I
)t
1,|

,
t
I
r

í
I
4

t I' VRN H€T J€UGDTf,ONT:
Poul v.d; stean, Chopinskoör I03. p
ó{ 9e€0 g€hoor: Ernold v.d. Donck,

Fllgemeen kantoktpersoon:
551 SV, Den Hooo, Éet.'i97.0t.S4
tel. 397.ó5.52

MededeLi nEJ BBle

Dlt is voorL
nr woitht ïàà

opig tle. .l
rlopig'

sa!§!
et 'ne

p j-LEl{Srevue, net daerin -nóg
er getrainal.gn geïo.etbeld.rni

rt Íi '.;': -:i

eerf beperkt.laaít
De veldeli sordéir

eI restaktlviteiten.
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EBakt voor het nieuve seizoen 93 /91+. ueaio ,Juri ontvangen Jullie
angezeaid en [Iaergé-

-rlo8, een JoN lEl{S net "daer-in een terugbJ.ik .op het, ,zoJuis.,!, .efgelopen a seizèerÍ, alle etnàst,antlèn en een vooruÍtbLlk ,oI).
àe

Ihet honeride 6e zoen met daèrbiJ de "trelnlng3tiJ tlen;'d.é ioortoy'fgà seréH,ies-' en $anneertrainingen veer gaan beginnen. (vanef T augustus ) WiJ gaan de tussenl-i g8entle,,.period.e zovee1nogeliJk beuutten on aLles rreer. kf.aar ,te.kri f 
-geir' voör. "het nieuie séizoeil. Tè denken valthierbiJ san i het -materÍeaL voor wedstrlJ den en treinin de l-eltlers trBen rners ..voor cle
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CO CA - ( O I.A J E U G D V O ET BA t DAG

,.,1.
c2 enIDJ. eD do cocÀ-coLÀ {IEUGDVdEEBAIDÀO

pp zaterdag 5 juni gaan rre naar de SeStadlon te Elndhoven.t'

gn op tijd in- het stadion aanwezig te
9l[ 7.45 uur (kHart voor acht). ou 8.oo

zi;n verzan"i;rr r. erg vroeg n.r.uur precies rijden rre weg.

LET OP !I :. ;. ^ r..í .r!1ní'-,lJliï:r',,, ..a;f§.til-l . ti:; I .,wÀcHEEÉ NrEr,. dué' wrn ii"Ér op rïco aalrwszrc rs'h'éèft.lpech ,gehad.. \.r1..._
. ra ', ..,.-.._l : !. *6i.i i'. 

. ,. --: _. _--.. *1.,,,i:-..*-::--+'. ,i;ÍÍ_;+S; *,.- ";;Jt *
iÈ;.,]r., ',*',}!.]:ij,::..al +.r!*'.waÉ.óöËÈ-j.e."rn.éËirffien : -.., j 1, ...;.,- l, .:-1. ':.

..-r-Íilqi
atreëlFeEers

t/p)16 kunne
öpt dit- nonen
-oq :9 :0,ó) uur

i,:.._{ tr Í{r i l-t 'atí Í:'

Coca-Colavoetbgldag .in ..het psv.

Il'Ï;Eï3"È,;io;,,iin!àlïff;-: .;.'ï1"fl38i""ïiïi: ;,ilffï,p3set - »1r,nxen ' ,. '-,-t ., i. \'

,p ni.-...rein--zi:n.y'ei r,."oàiË"I put.'t 
"rirrror,ua" t. ilon,'lruu"lr.'i' , , ;;

,rprmggden dat de., pri j aen, vrl j,- hoóg' zutter-rl z it; : 
- 

;. -I- ;;, i*-'
' " ''r":-i: r'l't ' '. ' 

--':'"'": ''r'iíl i 1IT' * "*j :'!t::''
upol ae h'oofdtiibyle-zijp qivàrËe atËracties opgèsterd zoàts j,., .,'r' 

.,, j],.,,,

i' -.,1wB.1r9i9ti1tlicri j co.u.càï; .n.inr.."i l:*nr.i"-i'l ., ''. n ., . l- i, l

ljuur"ur::*'."ii.; ,.,'rrou aà'íd.io ,r"i íen" noon,.I- l',; lt'''i"'.t'.i,,," ", :,.; 'i.'"'';
' : *, 'L.^ lr' " -

ffiïïffi".,"* JtÍi deer. van LlNs D2.",."Ji it:illi-Ii1ï,"."r",s r.rch-tlng Maastricht. Jullie ziJn te.ga6t biJ de v.v. d.e HeeB Àn; g1À'pen., iï'dà 1"tàiitin""oito""l
op-5 Juni een toeraooi biJ §q }.Íèeg. met.een intelnetionaaL ÉflFi,ulrl op.,6 Sunii eeï-tf""noài-tiJ v.1. Haelen. Daar tussèndog.r dóg, diverse leuke attivitéiíeï;: uë,t vqrai *e-c'ht. een te gek
.$eekeEd. Vernoeitt na,ar echt íóttaan zuIlen Ju1l1e op 6 Judi.,o4 t.zj.Ofi uur iterirgkonen o13'LE§S.'Ju1lie noeten ueenemen: è"ep. lirchtbed (geen stretehéi)l.tiotàapt"t. tir"Jàn-'i"r".i- -

Sandenborstel, tanalpasta, )<em, shànipoo, zvembroek, 
"or,aótihaë';!ï{oóri-oíAuigö;'a, 

'"Líone's"tt"n
en kletLing. NatuurLlJk ooÈ'2 à 3 hàddoehen, voetbal-'en ài,oitsïnoen"n, tr". sets LENSbroek-
Jes en- kouseD en ook Je LENSshÍit.' 'ÍJiJ zorgen voor een extre ehirt. Vergeet niet nee -te ne-
men L à 2 trainingspakken, scheenbeechermeru en baderipperg. rn een 

"p"it 
-t"öJà:uoài-;;aài-

1eg nog.wat.te drinken en.te snoep-en,, en ëen portemonhee net tèn troogsïe 15 .251- 'zatgel6 erin.pit Eoet ruim voltloende zlJn. .. 1,.,..i.'. 1;r'., 'i :, -, - i

..,r .. MeaslXic}l.terrreg. . r,.(, ,.. !,* Sportpa"k Houtrust "r; il.;,. i 'i : ';ri
-': Maostriciït -. 

- - ,'. .11.. Rógg"i."r"g . ;,.-Í.- '.),r : .,' . : ;-"
'r Telr 0l+3-618163 ÍuËÏ""r ,.ï, ,,.,-'r .,".i :' .. ..: ' ; 'j'Í rl.'-r ''

;
WE

;'r t'' f't
LENS CI t/n.'F6 haar*tte

**, ,r*'' i
. DrÍèittret ''

Het ls de teaoo-i{6 o![ ',gp, zrít rdag L2 Juni Eet eeÈ bus j'vqI naarïbèt ËietpàíË àb

tel:0\?59-3?63

.Drievliet te
n f,ee ÈIB ze f 15,- wiIlen betalen voor de entree, d.e

gaan. A.Lle spelers vsn. CI
bus eÈ.een IJ sJE t best el veel aa.uroeldlngen binnen. Op 12 Juni ver-
$achte4 ne'aller op LEI{S uet biJ zich: regenkleding ( ind.ien nodiB),wat te atrinËeh eh te ::sDoepen, een àuncbpskket en ten hoogste § 5,- zakgeld alles in een ples-tic. tèsJ e :oí 'í.tnnenààr; e ; NatuurliJk gas,t er voltloende begeleidlng rnee. l,Ie n&ken er een te
8ekke dóg ven; t l-8. OO uur. Íg' de bua veer terug op LBIS. V.9e 1 .pI-ez lsr '..af: t-
Í '-ö'{f ti,l;,1 iat )

t
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De nedev'erkersavond.

t
+.-

All-e nedenerkers vaD de Jeugdafalellng, eD dat ziJn er heeL *"i,'teU
ben el,s het goed is een persoonlÍJke ultnottiging ,ontvangen óu àaar é
netiewerkersavond te konen op zatertlag 5 Ju+i. Een drankJe, een hapJ€
(o.a. barlecue ) staan voor de.nedeverkers kLBar en natuurliJk vorài
er veei heil vet efgepras,t.over het afgeJ.open. seizoen t[aa! óok over
het kouentle seizoen. Helaae.ie.2/3 vari de JeËdfonu,,i geie nÍet eanve-
zig i.V.u., een reisJe naar Linburg. rnaar al€it zsl rle:.piet. ècht.niet
tlruklen. Kon e1lenaÈI nàar IENS tos en roairk e4'. e'eh fquteÉtiàèh'ge- .

zellf§e.,'ileatstel aíona ven rànt dat h'elben 3íffie .ecfrt veraieii.
0h Ja, rie zuLLen best een uedeverker vergeten ziJn uit te nodigen." Stom vÈn ons. Alvast onze excuses en ilirekt een advies: gevoon konen en uaak er gevocin een

, gezeJ-lige .'avond. ven. r. .'. 1.r1 ,! ,,- : i'r. ., . .'.. :.

. Vier tegen'v1èr , ,'.. " ..i' .. i -

De final.es Yan de aftleling Den.Haeg zitten erop. Zovel on6 D-'els ons E-viertal 'wlsten 
zich' t9 kwalificeien.voor dgze-finelèroía". ri; de i-klasse vas op aeze aae-osó à;-"tàr;J; i;--

"hun pouLe. On'E D-tean eindigtle echter otrl een keurige tlerde pIaato., In èe. Erpàule yqs Vreden:
burch de sterkste. Ook ons E-tee,E eindigde op een goeèe dertle !fe&ts. De tel-eurstel-fing. va6
best aanwezig vant het vinaend,e viertaL mocht Één ds,g nBer Zeist voor tie NederLenAse kqn-.
pioen§cheppen. Er varen echter echt sterkere teaE6 die er Eeer echt op Ïeiitlen. Ds,t Ís 6!ort.
Toch kunnen Jul-lie best tevreden ziJn net het behaaLde reBuLtaat. Keurig hoor. ''. - :

i.,i,- ,.,r. ,.1 ;.'.-;-: ,i': :t,1. -JriJ: , , ' : :.

l "Pasfototg.'-i ,lr.-,. -,: . ï-, :r r " 'r '
IEinde1oosb1iJvèn'viJondersteàndstuIrJeherhaIen:,.l

.' De ondersitBande perEonen noéten zo 6DeL nogeLÍJk één"pasfóto opÉtureÉ nder Peul vd. Stëen',chopinBtraatlo3'255rSVDenHaag:',i,''.
B-kLasser6 : M. l4attheiJer . .

C-kLassers : R. HerrevÍJh
F-KiLassers : K. lJelrar4ens. ..:,.,.. . ai .. ii' - - .'-: {'r

- -Noguael-s'eeri iièrzoek r"n Ë1}" 'Jeirgdteden, trainero ven LXNS o, tlrf" nog eàns goed te kilken--of er sorits spulLen (shifte, broekJeÉ, traÍhingBpakten, tassen, beLLen 
'oi 

ander materiaal.) ;

van LENS liggen' Mocht tlit zo zlJn Lever het dan op maantlalevond f Juni in op LENS. Dit is
olen vaDaf 19.30 uur. Deze oproep geldt ook voor de oudersfleirlers rva.D E1 t/ro F6 dle de tas-
sen met shirts thuis hebben. 

.

.tt Karreuief tedankt ,,,; i r:J

Gloente en fiu$hen&e1 .tt Keire*iel eqq het Alue]opfeíí neet veèr 'eèns f]ink Ín de groenlel-r

-S:q""gÍ-d .vooronie Jeugd...Dl_,' .EL, E2lXï en FI gingen op réis net vele eppels en konkömmers
biJ zÍch. Deze uai-en grstis besihlkbear .geeteltt door irt.Kaireviel. Ilartstlkl<e beèankt en het
6T1akt,e zlals 1ltijd..veer overheerliJk. ' ,i. :

LENS (85) toernooi 29 mel (3e piàats ) ' ; - '' :

Jongens aet, afwezigheid. ven Danny(rrakantle ) , Xleerdo en René(zlek) uaar net <le invaLlero
chris en Dennle (F2) gingen ve beglnnen aan het toer.nooi,' IIBS verri een gellJkspet ("-a),
LENS E7 

-verd 2-0, QuÍck §tepo vèrd 5-0, LENS E6 serd O-l+ verLies eu Vredenturch. verd heèl-

=pannenaltrl-1. 
Door deze resultetqn ïerd er tesleg geIëgà op een .3e pleets. , "I{iJ moeten zeggeD er verd goed'sÉ,:oen gespeelti en het vas een hele zonnige dag. Toch villen

vii.Jobn even noemen het vas heel leuk hoe JiJ Etond. te keepen (vooraL àÍe uitechoppeb, vat
ver). Dennj.s en Chrts, Jujllie kunnen Lekker voèttell-en en;ullle redtten het best in de E-
klasse. (Jongens beclanlG voor het invalLen), BiJ het lezen ven dÍt verslag hebben viJ ons
raatste toernooi blJ ts-Gravenzantle geepeeld en riJ hopen det het net zo goed gaat (en den
bedoelen viJ het weer en het sa,neaspel).
verder rensen wiJ Juuie een prettige vokautie en tot het volgend (voetbar) seizoeD.

JulLie leitlers: MarceL en Melis.



l,ENstoernooi F}

le.vetlstriJè .LXïS - DIJNo ,

1e helft. ';'
*,

De vedetriJtl begon goed.. A1
'cherd, 1-O tloor eea uooie s
Michaef t. net over, Dlt 11

: digÍng en'de keeper ded;n h
LENS gin6 weer in d.e aanval
2-0. Ns,.een bnel.l-e aaryal s

2e belft.
Na een snelle aenval- va.n DIJNo lrss er een goed.e reddihg van Bsrt en, hoe is bet uogeliJk, .

Kevin eaakte er ne een solo 5-0 van. Door goed oyerspe] eu een nooÍ schot naakte Micheel. T.
er 6-0 van. Íoch kvs.nen er een pa,er kansJes voor DIJNó, Mesr tloor goeal te verdedigen en goed
uitlopen van Reuco kon DIJN0 geen doelpunt neken.
I{a eeà goeo genonen córner en goed. overspel, vist de keeper và DUNo een schot ven Kevin te-
geu te houden, ltreÈr na een corne! ven Kerrin kopte Bert de-bal in het doel ?-0. DÍt bel-oofde
uat voor tle volgentle vedst,riJ den. ';

2é vedstrlJd LElt§ - }Ie6tlandia
Ie he]ft.
}{a een rorme]-lg begin en tegen een fysiek sterke tegenstaDAer Bcoorde Cocky net een schot
1-0. Na een goed genollen corner kopte Stefan tie ba.l uet over. I{eotLandia verd hierDa stèrker
rÍaard.oor Bichartl een overtred.ing Doest naken oa een tegendoeLpunt te voorkoDen. De vriJe ,

6chop èie We8tLa.bd.ia Eocht rleloen gihg tegen de 1at,
Ne een snelLe aanveL verd. het 2-0 door StefaE tloor een rnooi schot. Hestlandia wèrd lréëi onder
druk gezet en na eeu door WestLandia weggeverkte bal haaltle Micbael V. ibeens uit. Ja.tmer'
Eaar de ba1 gÍng over het d.oeI.

2e heIft,.

'. _ i ' -_._..:1...

na 2 ninuten Ecoold.e Cocky, nà goetl sa.uenspeJ;*n x*in 
"rrt' 

nt-
chulver in de hoeh. Direct hierna schoot stéfan op. de pael en
et DUNO niet op àich zitten en ging over, op ae aanïaf. De verde-
et voortreffeLiJk. DUNo kon geen tioelpunt Esken.
. Na een noole voorzet van Stefan schopte l,íeurtce; de .tal. Èriri
coortle Kevin 3-0 en àoor een solo vaa Ët"f"g. *era ireti!'-o'.-- .

'it

LEN§ zette Westlenèie dÍrect weer onder drul{. Na een rnooíe corner vsJr Coctry, kopte Stefàr
na ve1 rea.k 3-0. Westlandió vas hierna rÍJ]l voor een grote netlerlaag. Ne een snelLe aanval
tnet' goed overspel tussen de voorhoede spelers scoorde CocIry b-0 en even Lgter ns, veer zorí
rnooÍe aanvel scoortle KevÍn 5-0. IIet ]aetste tloeLpunt ven d.e ï'etlstriJd verd ger0aakt doof
KeYin. Evén stonaen u" "!:l."t,u*,LENS nÍet op te Letten, ua"r M"rriicu e"fiklfe ue1 èn vogr-
kvo,:o hlernee eeu tegen doel,pu;t. -,'.' .

3e vedstriJd LENS - LeakkíiirtÍer
le helft,'
Een zvare tegen§tander, lÍe,ht Leakkyartiel heè, net a16 LENS, tte voorgaende. ïeèstriJden ge-
vonnen. Deze vedstriJè hoe6t dus besriseen vle nuDEer 1 zou vorden Ín de pouIe. ,,...Het spel ging geliJk op. Dèn ïeer vaa LWS in de eanvel un"d.* weer vas leekkwartier in de
aanval' Maar ne een flitsentle eeàvel. scoord.e Coc§ door een mooi échot 1-0. Na ttÍt doeipuntgÍng bet een stu.k nakkeliJker;'Iia uooÍ overspelen van Bichard. kreeg Stefan net op,zi3n -.t.
heupen en be8on aan een soLo. Deze solo rontltle hiJ af met een Dooi §cbot 2-0. Ke;in ;BBkteer 3-0 van door d.e bal er koelbloedig en beheerst ln te schieten.
?e helft . '- +

'llBiJ deze stand nochten de verdeaigers na voren. Na eËn iorner vó Coctqy uaatjé Utctraer V.er )r-O van en na een corne van Kevin Echoot niifrara de bal- erin ,=ó: -Hierna kriam I€akkvartier nog goed opzetten en moest.MaurÍce t,ot ivee keer toe reddÍng bren-gen. Deze overwinning betekenèe de eelste. pLa&ts in'de pou1e. ": .

Een oud.er. I
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De redaktie wisseLt
rustig bez innen

weekblod von de voetbolvereniging
66 ,iaaroang, nummer 44

JONG-LENS l8 juni 1993

I/AIV DE FTEDAT<TTE

uiter$e inlevertermijn kopij:
moondog 20,00 uuiin höíklubgebouw

DE KOEK IS OP
en het is

JONG-LENS LEZEN
gebla zen

Inderdaad de koek is op, de rest-
aktiviteiten, de laatste reisjes van
diverse jeugdteans - de jeugd coca-col.a
competitiedag in Einhoven en een dagje
Drievliet, zijn achter de rug.

op de meder^rerkersavond werden door onzevoorzitter de heer Simoen en mevrous/ en
de heer van den Steen in de bloenretjes
gezet voor,zoals dat heet bewezen -

diensten voor hun cluppie.

De uitreiking van de E+J Trofee was voör
veLen geen verrassing want patrick
Puister had de zo fe1 begeerde wissel-
bokaal nog haaar net ingeleverd of hij
kon hem weer in ontvangst nemen.

Rest, aIleen nog traditioneel JoNG-LENS endit blad heeft u nu in uw handen.

De inhoud ziet er a1s volgt uit :

rrDe koek is op,l
na re (d) aktie
Íntroductie JONG-LENS
cartoon ....

visie JtKo op afgelopen seizoen
j aarverslagen
rangen & standen
vooruit blik JUi<o op komend seizoen
poster kinderspeldagen in Houtrust

HET TS DUS ,ïONG-LENS LEZEN GEBLAZEN

1
2
3

5
6
7
8
9

nu van stoel en gaat zich
seizoen.

LENS

nlgcmocn rok.torloot
tlr.M. HouuJenhoven

Brom Èossuoot gl
95Sg CZ Den Hoog
rel.: 070 . 391e474

Sckrotorlè61 !rnloÍ"n rondog
8.J. Osse
JoorsveldsUoot 99
954ó (L Den Hoog
rcl.: 070 - 3198353

Sck etorioot slnioron
rolcrdog
J,(, Hom
Mel,s Slokelooo 184ó
9541 GC oen Hoog
rel.: 070 . 3ó79ó67

Selrctodoot Jcugd
P.von don Steen
(hophstroot 103
e55l SV Den Hoog
tel.: 070 - 3970154

Sokrctorioot rooho.tbol
8.J, Osss
JoolsveldsEqot 99
954ó (L Den Hoog
tel.: 070 - 3998353

S€lrr!torloot rcdoltlc
F.C.J. Mlltenburg
Heng€loloon 961
e544 GG Den Hoog
tel.: 070 . 3913985
for 070 - 3ó786ó9
of ln do brlevenbus
blj de tclofoon (kletne bor)

S.lr.rorloot Íotdlotto
G. H€mprlmon
Surg.Hompsóoersts.90
ló61 AH Monst6,
rcl.r 01749.1tó09

Spcn3orrok n
J. v.d. LrJbbo

VlloËoomst aot 30f
95ó4 JR oen Hoog
tel.: 070 . 3!33595

Iiolmr
S.l.lÈlc toídog
M. 8og
Nl<oloos Eoctsln, lg8
9e75 BH VooÈurg
tel.: 070 - 3€óó312

S.lcltlc zot.rdog
J. Booremo
n. Dlepqnbrod{hol I I
9551 X€ Den Hoog
tel.: 070 - 3977073

Hontributio
lrotollng
Postbonk 33671 I
Eobobonk
199924299

Terroinon cn
l{lubgabouur
Hengeloloon @0
tel.: 070 - 361314

Somonrtelling Bestuur

Vootzlttel:
H. v.d. Ullk
Mohottno GondtsBoot 74
955e P( D6n Hoog
rel.: 070 . 397e359

Sekretorts:

ur.M. HouuJenhoveo
&oln FÍossuoot pl
9SSP (z Den hoog
tol.: 070 - 391P474

PeaolÀgorgiÈor:
fr.H. de Groor
Ped lhloon gs

t5ó4 W Den Hoog
tel.: 070 - 3951550

r1I.:
F.M. (orot
H6ngeloloon 5E9
t544 Gg Don Hoog
tel.: 070 - 3ó7I09ó

!d:
F. von Dtjk
Jon Borondsoloon lCg
ló85 gV Poeld,Jk
tel-: 01749 .47e55

op komend



NÀ BE(D)AXTIE

DAGíJE DRTWLTET

De laatste aktlvitèit dlt Eelzgen van
Ev€nementenkoÍDrDlsg le (EKO) was tradltieqetrouH aennaar het fanlllepark Drlevliet. i- .

onze
dagJe

Nu is-het zo-dat Je bij Í,ENS ni€t alleen waar voor je (voetbal)g6ld krtjgt
maar dit geldt zeer zeker ook voor alle aktiviteitenl
Zo kon het ook gebeuren dat gr, nog voordat het park openging, zl,ch zo,n
_1!9 .man voor- de poorten had verzaneld klaar vór --. éen- regelrechteLENsinvaaLei hekken werden utt hun voegen gerukt en voordat ordebéwaardersin kondan. grljpen hadden wlJ, LENSERS,- "be-zlt" geno$en, onder het non vanthe park le mlnel van DrievlLet
Ílat,er dan gèbeurt ls ongerooflijk want zèrf5 volwassen mensen worden weerkinderen; een paaE voorbeelden : -

zo. grooÈ als hij ia - zo kleln 'werd hij nu - hlj werd een cowboy en onderhet rjrepen van 3 "irlppie Ja Jee" beateèg hij zljn rog en eraandé hlJ ztchals DE Bter van een rodeoshow.

f€dereen warm_ gëkleedi hlj veÍocheen in korte bloek en dacht dat hfj de
'ÀEle Luyendljk" van de botsauto,s lrasi ondsr het galmen van ook *r.r, ,ildekréten -beukte -htj 9p de andere auto,E los, denkènd dat het spookrijderewaren. Eij maakts Elechts één fout, de spookriJder waa hiJ zelf. -

ook vaak gesignaleerd in het piratenschip: gillend, schreeuwend en laehendkompleet met molentj es.

È

Ja, ja zo gaat dat,,.. en de klnderen?? -net volwaBaenen.
ziJ gedroegen zlch ,,voorbeeldig"

Dar tENs dutdelijk (in
aituatLe:

positleve zin) aanwezig waB ble€k uit de volg€nde

u staat in de rij rustig te wachten tot u aan de beurt bent voor een rekkerpatatje wordt er medegedeerd dat rbNs nu effies voor gaat en met wer overqe nonderd porttea.

Zo -kan ik weL doorgaani In .ieder gevaf. was het zo atat het park allanggesloten was en IJENS er nog uit moesÈ. thoe zo waar voor je gefd- ff)
uarlanne, Àlbert en alre vrljwlrrgers bedankt voor deze seizoensurtsmijtervan Jewelste.

De voordeur blijft hetzelfde, de bewonèrÈ ook.
Toch verandert er lets : we gaan trouwen,

l.let deze tekst g'even patrick puister €n l.tilandaSteljger kennia van het feit dat zij op 16 juli
om'15.30 uur in Raadhuis "De paauw"] ràaOhuÍ.elàan ZZ'te ÉaÉaenaar in het huwellJk zullen treden,

IIun- receptLe vro.rdt gegeven in 'De èroot Hertogin", crooÈ hertoginneraan 204te Den Haag.

Voor de heer v.d. Steen begtnt de zomervakatie
wel- heel .erg vervelend wanÈ hi1 werd opgenomen
ziekenhuia voor een operatie.
Nameng aIIe LENSERS van harte beterachap.

ln het

HUI{ELI fi(

ZTEKENBOEG

c2
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I,,IN IIE NX

en u vàngt twee vliegen in een klap; ten eer6te ren#weer. helepaa1 op de
tràogte vàn het Jeugdïoetbàlgebeuren \ran het afgelopen seizoèn en u kunt
,as€ een bltk wérpén op volgend seizoen v.w.b. het aantal teans waarnee
lre starten en de (voorlopige) ttsamenstellingtr ervan.. - 

i

Een wat vreemde start vindt u niet naar in u\,í handen heeft u de JoNG-
IrENsrevue van het seizÓen L9921L993.

voor het eerst is deze JONG-LENS, in samenwerking met de JUKO,
gekonen onder de verantwoordelijkheid - van de redaktie en het
Íeuk orn dit Jaar met bovenstaand puzzeltje te beginnen.

Komt u er niet ult?
revue.

De oplossing vindt u onderaan de bladzijde van deze

Er zijn, en dat is kenmerkend voor deze redaktie, enkeLe wijzigingen
(o.a. -het l€tt€rtyPe ) gua Présentatle vàn dit brad .

t{ij wenaen u veel leesPlezier met deze JoNG-LENS

met een lach en (af en toe) een traan

PREETTGE VàXÀNTTA 8N TOA VOT,GJRIID AEIZOE'I

Albert Miltenburg

&

ceeB ÀIting

tot stand
leek ons

oploaeing
NsIZEN SNÍT-9NO.C
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TERgOBÍrIX'

JEAGDtro!Ër§sra
------ (

NatuurliJk heeft ook ale JeugatkoÍnfliBsie een visie op het afgeroPen selzo€n en die wirreh

*ii-trà".-r"t evèri oP paPier zetten' ..

De redaktie coördineert dit keer de uitgave van JoNG-LEN' en zo hoort het ooh'

onze inbreng bujft du8 bep€rkt tot deze terugbltk en een vooruitblik naar het Belzoen

1993/19994 dle achterin ààié uonc-reNs t€ lezen ls'

,Afí§ ÀI s d€gradatte t'as aI bijna niet rneeE -t€ voorkomen voor onze Àli de nummers 4 t/m

cl l:Jï"":?:,flx'f":ï_ïií:Lift:" "-*í;:!;'i:r"'"::;:"Jt=ïi.:jr'ii"'"ÏJ*:.nàï:*"'v iÀàurtaat ."n r""t"i!*jËï;-;-;i#ia-i funten ult 20 wedstrijden , ;

w,ís à2 r aan de ene kant bewonderÍng "9"I--!:.1: 
jongons; ze kwamen overal neÈ op€nbaar

vervo€r-steun'""''àtààtàkregeizevrijwelnlet'heraaa''
@ ;;T:ri !r";Ë:#i:#ï*;-i;Ëtï.Ífuli-:FljÍ*:1":i'"::"i::"s'ÈandeE 

Ecoorde'

rr'rrs Br : een onnodige degÍadatie-; de start_vras r€derijk 1u"I h3rll:-liet de begsreldrng

Ë";tu.::Hdki*.',t$Í"::È'':f.iàtË:'í'*k=,;*.:::ii,::ï::n-:ï'Ï:'"::I:"*::;s/ ffi; ;;-;il';-;i;;en aeizoen.

r.ENs Bz : kende een groo! verroop in de-Epelersgroep maar at-eeds weer- kwam er aanvulrrng

m ;ïï,:i'!::; i:t'i:.11,:iil:ï#:ïtfr-LïË ffi:*t;ï::::"'::'"li'Ll'i"Ë"iil*:"'
\J/ -;;;il.;;. 

,

r.ENs cl : heeft e6n realeriJh seizoen gedraarali misEchien was eeen vi€rd€ prek mogertjk

^. oewee6t, oaar cI d;ï;.ï-;;'ain-óx. .;r"-LËÉËi7"peier }ever_e_n^,aan 81' oP deze

Ofl Íeeftrjd gaat het "Jt't"t--pt'G"ii 
noq oIn ttet. opiàiaeit èn diverse sPelers zrjn ook meÈ

- sptronsen ,roorrrtgegïlïï iJt-Jiïiài.rt "oiàiË-iË'i,o 
àt"rr ,i:n-rieten jullre zien

in de c-een-cup en op het Haarheezetoerrro"r--j"""-- il"-mpri.en€ kÍegen ue -van de

iïganieatiel. -

IfíNI c2: een hechte groep dlt r''en's cz; toch Iieten iullle vaak onnodig het kaas van

_ .rultie bÍooal eteni ;:ïfiilï;n;h .i"""n-Én-ae-tegenstander eirnpel laten Ecoren'

@ É.n gebrek aan EcnrE inzet ??

.ÉEIIS cJ : ale trainlngsopkomat vLel wat tegen maar zaterdags toch meestal wel kompleet '

ffi:lï'*"1ï:iliàï:Ïti*';llili:ff:.iji;"H":iï".''ï 
tt wer veer tesen (44)'

T" # uï.nïï,'ï'.ïni'"'.H:":ï ;:: f ::: ?ï i:'Ëi. i:"::- ::i'8:'l*:' J ? il"
ffi voetbarlend soms i"tË'iË Ë;i-;;; iànse hale" en ieÉs te individu
v Jonsent, probeer' *'ti"!Et'iË'töiui""tË" àan gaat het echt makk€li

een vllfde Plaate
Ie.
eeI.
jker.
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I.EUS DJ : een elftal met een^aantal baasjes, maar gelukkig wist de begelelding en deaBsistenten hler wel raad rnèè, Probeer Je wat mèer "op liet voetballe-n te conc€ntEerenuant dat kunnen jullie best. Lsat praten en ruziemaken maar acht€rwegq.

D{ : met bijna allemaal eerste j aarsvoetballerg uerd heÈ een moelzaa.m seizoen. DaarbiJ kwam dat te veer spel€rs toch lèts te wetnLg inzer hadden en dat rs natuuErijkecht Jaflmer. Het grootàte probleem waa echter hèÈ vervoer.

EJ : Bat rn een rare afdering met te sterke en te'zwak}e teamd. Toen de interneproblemen enlgzína waren opgelost ging het voetbalLen at€eds b€ter.

rEus Er-: kan terugkijken op een goed serzoen waarblj rang werd gegtÍeden om d€ eerste
,e\ plek; dlt betekend dat wé rn de hoogste E'-pours makkerijk meèkondenkomen. voor de
kg :::yï::rï1.ï:i:";i:k- 

voetbartechnisch (taktLech) weid €r dp éen 6r,€erae ríanier

a2 i werd toch wel heel erg hoog lngedeel,d en dat wae Jarnmer.,Toch wdrdsn er heel
wat_ reuke wedstrljd€n door JuLrie g€spè€ld en ln de toerhoolen Bpeelden Jurlíe vaak
heal- goed voeÈbal. Een aantal spelerE ziJn dlt setzoen goed vooiultgegaan.

I,gNs

trEIIS

@

@

@

@

@

,.ETIS

@

de eerste aÉdeling was te hoog en grote nederlagen waren het gevolg. Dit Is
euk' De herindeling wag de uitkomst en LENS E4 maàkt€ er een priina seizoen van.

trÉrÍ§ 8{ :
niet I

IEI,.S .E5 : Onder begeleidi ng van Melis Kipp hebben jullie w€er heel veel gevo€tbald dit
de Klerck er ook nog eens bijkwan gingen jullie st€eds beter

.ÉEtrS FJ.; het- klinkt afgezaagd maar ook dlt was een heer aterk F-team wat zeer goedmeedraaide Ln hun poule. RÀve wag net ieÈs sterker maar wat maakte dat utt,
Baba heeft juLlie ve€I bijgeleerd en dat is het betangrijkste.

geizoen. Toen Marcel
@ apelen.

LElls E6 : een reuk teami eeraÈ begereld door Hefinan de Roode. .rohan TaaI maakte het
4\ seizoen op vooÍtrefferijke wijze af met jurlie. NaasÈ het voetbar ooh nog ve6r
§l plezier met elkaar. Zo hoorÈ het ook.

[81ÍS

trErÍs

IES

@

Ez : we kregen zoveer nieur.re EpelerE dat we alanog eèn E? moesten forÍneren. vaak
reserve staan is rmmers niet reuk. E? werd een lekker proegJe Hat menig wedstrijdjewigt te winnen en ook de togrnóoien gingen beet lekkei.

@

.-.Er : ËaE. zonder meer één van de sterkste F-teams van Den llaag en omgevLng. Kracht,doorzettingóvèrmogen en techniek waren aanwezrg en de baeie ioor eeí gterk team.Iíe verwachten nog veel van jullie in de toekomÀt.

@

F2 : ook een heer BtBrk F-team. De hogere indering was ech! nodlg en ook ln poure
F5 waren jurri€ de sterkste. wat opviel was het goède earneneper màar ook de zèermatíge traLningsopkomst (tlf) Dit àoet echt betei volgend seizoen,

r.Ells -JÍ{ : een Leuk "proegie" dit 14 Eamengesterd uit diverae F-teams van het selzoen
4\ daarvoor.. Jullie zijn goed_ vooruiÈgegàan dit seizoen. Er werd veer gewonnen. Het
tDl belangrijkste waa dat jullie altijd teel lol hadden samen

rEIÍs rs : was echt te sterk voor hun poule. Een hogere indering waa heraas nLet meer
,ÍI) _T"99l1jk ,aar .ei,genl.i j k vrel- nodÍg. Nu werd bijni iedere wedeÉrijd veel te gemaklettjk
§,S:y?r::l :l 9?! i" nier de.bedoeLins. uaar Ja, maak dar de spelers maar éens wtJslzr) DI€v€n Ecoren en gelijk hebben z€.

r'Elís 86 : ala raat.te team er bij gekomen maar zeker niet het mingte tean van LENS.Jullie hebben veel bijgeleerd op vo€Èbalgebted. Nu nog iedeÍe vreek arlemaar trouwkomen trainen en voetbatrèn (oudÉra denk àan ae regertjeel en ,eoààn ààït"t dan nogsteeds beter' zat gaan.@
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Seizöenbeldviag' Í.gg2i tgg3 vsr'' tratuior
C2lC3 -Pt6t vaB Ol,lr.

-'. ril .-r.. ^, - .,-.: ,t

vàör het gàízoen 9à193 w;rd',ik àoor'de
JUKO van LENS gevraagd om dsz€ groep te

tlalneni Hat fk hebi-raangenomen. èn' waardoor''lk nu e€n kort 'ov€rzlcht
schrlJ f.
Het werken i"inet i àège

" Iefdt"irg. van petàr:BoB'ón do d66t)€éId6
. w€dBtriJden waÈen we due op dl Éooste
: -over h€t "maÈeriaaln- waar wB ovei konàen' beschlkkeÍ.,9lt_":lfgn..;, : r,r.,'...,1
' DB reaultaten 1l€ten ln het bèqln,'door' dl,vers€ . oorzaken- . zoale hó4.: ;ièa
. beheersen' ;. van"' bet poettieanel,' balbehandelinE, hand€Ilng6t€nto 'sn 'dat
.doort ,TFLe.l.i" 

to.I. w-eJ.- te we_nge-ir .9"g..1. -
-' óe .trirninqàoptoríÉt was' tn het 

-ËËin 
'van

''het',eeizoen hai.uurltJk erg hoogl naar
nagBlang ds. ' bultontemp€ratuur _ ótns

.'. zakken llep ciok' de " trainlngàopkomB! rrdsr
- wat t€rugr'op enkele tiouwe bezoEkàre na' nstuurlijk'.. '';,r , ,r.,, ,.i
.: oör ait . soort ïakeÍi' wért<en, ir"8 aan .'o,
' resultàten , dle.,;.op . zàtgr_dag gehaatd

dlende te wordenJ' 
, . .. ' ..t' - 

t.n i.i'iii
- o!' zate'iaag'ièdereeà weEr'iiir Sà ËiÈr:'natuurluk 'met - €en . lnz€t , dle - tk

rcgelmatÍg trotB ln d€ LENS-r€vu€ - heb
'latóó vehelaàn.' ' ''('

:. ;; '. ". -i a+r.J.:Í'

. voetball€nd lirà- Ëet ei at 
'ustei 

rllt''ite-zien, 
---wàt ook -,eigenlijk dirgezeÈ 'nad

moeten', siord6n 'en obk zek€i v€Ídtend' g6wg?:t zou zqn, in -beg,ere'Lèarilt[ï;-: -

uet 
-een 

beetje mé6r'lmizret, 'eentËdËtle
mlnder pech, het' Iag-. echt heel .. dtcht" bijglkaar 6n EomE om }rankj or ;rim .van,- tetrorden, hadden we zeker atukken hàgerËp

. d6 Eènglijst 
Xgl]nel. e,rndfgen. .,. ,c::-

. De Bfeèr Èinrjen aé sl".p 'jJ"'i'"à"nË 1ïr
:. prttnà $et als hoorÍtepunt lder bor.rllngavond
.'en het etentj€- bij een plzzahiit en ala''diàBteÉudÈ voor :m1j, een rirtnder'.lduke

ÉEvaring tijdéna one pe'iióct
. georgantseerde thutstournooit gelukklq' is ook dez6 kvreBtie alweer '.opgéIost' en'haalden we. een prtnià 'res"rt,i.f ieh- pat Èà
_ eén verdlende. trveede plaàta öp dlt eterk
: b6zette lnternatlonal€. tournói.' .. -., .

f' r' :.'at :
De volgBnde heren wil lk gaarne bedahken
rvo9r..ig€ j prettlge Éamsnrrerklng rijdene

. t-r€t . ïfge,Iopgn 6eizoen..-:. ' . ,, ,b- ,,

groep ls miJ niet!, teg€ngevallen Hant._ lkmet plezier naar'f,'deglng alti.Jd
trainingaavonden.

.t

homent zeer slecht.
i!_ :l) |

Tot slot wenÉr ik èen teAer eeà prettige
de neeste spelera

J, r.

.' ::1, ') '.ir

De- óhkóst '" "vàn ce '-:ïtey iir .:. ae
, wintermaandèn tegen ondanks dë divbrse
'oproepen-In dc LENsrevuoi maar. zie h6t
Y9::i-'i' :w9s..{Y?er qPT "o de .oPkoFaÈqroe rde .

:,' . i -,1 :;_: .:':i iiit i" :t 1-:
net wértàh m"t de' fàioóis' pavo vrdeafittt<
(c2) en tlarry Hagendoorn (ci) *ae 

"éngenoÈ voor mij want Je kon voor 100t van
hen op aan. --, - ,

J . . .(. l:. 1. I ,', '- 1J

'ltràu bdtÈéft'trét:,'reËuttààt'i'An' hetl èi-
ilftal: dàtr is nler' àit'de verf'.gexom€n

; omf3t -{e,iafwerklng op h:r aoql f,ee.etai.ontbrak.. ir i_!. 
:.., -r.,:;.

cs wàË'een'Íelital m6t pieken en"dai,en;het ene moment z€er -gcÉO,' het' andére

wer- àè'sfËèr ií7vair uétae'reliïaÍrËn benik zeer tevÍeden, want d6 wedsÈrijden entrainingen .- verliepen ln een goed6
aportieve Éfeer.. !r., '1 .'

ook d€ LirzeL vari ae "àtverBi óuders ta
miJ .o-pgevalleh. pn tlaarvoor wfr ii.,frÀn
bedànhen q. e-. - .j ,. _i

..-., 1-lt ._ri_i'it,

vakantle en hoop
bij LPIÍS,blijven.

dat

volgend seizoenl ben
sBlect ie van de D
allen. w6€r - terug

- LENScgmpIex. ' -"^.
'"' Íi''-:"'''' '; '

PIET VÀN GILS
,:3'.i. - ...'

LEIIS À r

rk' biJ de
-klasae en
t6 zlen

Èweede
hoop u

op ::hèt

Í

'ÀIË afàIuittng op het sefzberi' gZ /9g -wdiO
mLj getraagd €en klolrie eameirvattino oDpapier te zetten. .'. komÈ-ie dan tt
De,coqi,eeitie bdqiinàn met àe wetéirschaD
daÈ de'nrs 1 t/m.'3 zouden promorerei:
naaE de z.q. 3è divisie-van de coca-

. Colacomdetitie en do. nEs 4-- t/n . L2
d€gradéerden naar de afdellnq waaronderzlj vallèn,i.weldèn voor de àanvanq vandezë cbmpetltie '- enkèIe , pfttföe
trainingen en zware oefenwèdeir15déntegen gér€nom$eerde) tegengtaDA€ra

. afgeHétht..'..r:"È
'-1 r',) -r" .r'1", 4.. 1"J

.Àanj de ,hanar -Íàh de rèeult,dtenii van àeze
r ipittlga,: tiàlirlngen ondèr de d€skundige

f, 11
LI

n



bewegingen enkele knàppe vooÉz€tten af
te geven, Daaiiil ilongcjalr over snéIheid

'dd-gproken, moe6t' wennen . 'aan h6t' spelsysteem, maar . ma8kte. , menlg
tegenBtander radelooa en doet een gooL

- naar de hoogste senloren, D€nBi3 LrEGra
' regelmatig -.. aan de . stok met de

scheldsrechtera dle het allemaal anders
;'iagen,, ook bekend van Elidings en het- daarna met hànden ten, hemel staan,

RÍiíroíd Nirt t'altijd aanwezlg op de
-. traintng, kan veel beter voetballen dan
, hij' zelf denkt; moet oP heÈ 'veld waÈ
.:'brutaler . ziJn en .kondén alt1jd op. hem
.- iekenenr -' Barry olathoora, houitemusLc'' slaat - ook- wel eens - ovar In det Éó"6nmoÉi, ...i "iht ohverzeitel 11È' ' tn

elke wed8trijd, je kunt wel zeggèn een
heel belangrijk tandwiel in dlt .team,

-"tíiDstoa PLcrru m€nig keer door èigen
' achuld oB de bank gezeten (te laàt, geen

training bszocht) heeft 'weergaloze
. actIeB afgewisseld m6t , wat helè zwakk€

.-. -riromenten naar ' schopte toch een , pàar
]^geléende - voetbalschoenen naar. de ... t
"Eogdr Riei€B €eil voetballertJe ' 

, bij
uit6tek, ksran later bij d€ groep en kon
somg het fyelek geweld niet èItijd de-. baag mdar loste, het dan op zun:oigen'-atillmie wijze oÈ, librtLa vissar. ÉIlnk

' gebleeeeerà geieeet, kwam.. ln 'menig'w€dstrijd'toch wat laat op gang en
- gebruikte waarschijnlijk diesel,
'.'hoofdpijn, .'-buikpijn, hand in. het
'.'verbanà;" hlJ .was er,. altijd,_,en . soma

GewisE€ld aan de kant.
'1. - ,. ;-,., '- .'í. . ': '. '' Ë

ook eent 'g'èhouderklopje ' n'oor de
bereidwllligheid van enEele À2 en Bl

I 6pelere. om-. ona tijclene ziektëa ' of
''.bléasureÉ de helpènde hand t€ bieden en
..óp.die toch verschrikkel ijke reservebank
'irp,Ili!3- te'n9men, klag_s; .1 I '' . :.:.

'ri"".àn'nà' eràa 'ï.r," 'tèt ' aeízotn
."aanjenàen uiÈtouin'oolen werden helaaa', niet . door aIIe basLsspelera bezo'chÈ,* maar wérden'daar' vervangen dooE enkele

" derdej aarsjunloràn" '- en- enkele zeer

" 
"*.L.1_u**ll1 

ise B-.spe lgr s.,_ J.:-?l l. 
l. 

" ". . l:
Èi D'obr ' àè' ' wtàsetËnaa " 

'àamàndllrrinlen
werden et daarom ook j' wlsselende

. reaultaten geboekt, zoals €en le pIBatE
.-biJ ÀRc - een 9e. (van de 10) bij RcL ett
I een'3e plaata (ian de 4) bij El.celslor
i.Maàeeluia,' bdst. gezellig maat toch ook

t{el' .vèrmoeiend "zo'n hele' daq op zo'nf'ïóéÉbàiveLd;
€i ïY--:--'.-.-":' ... tl" .;'..t :. -í11 -'.

afgelopen selzoen ln de daarvoor
bestefide ba]. achter, .d€ lENskantine
dlonen tB wordon gedeponeerd, altUd de
zelfde maar .toch.. bÈdankt voor de gratts

: hilometers.. ; ,,'.', ,,., íi ..

Ik . ótop - ezïreè, j.edereen
. vakantie en nlsschien tot

g6n lprettlge
volgenal JaaE r

,t r{ :"'

,' ie t;

EÀNS BORST

l'r.rlrs'hi '1'
.l

waarom zal tk in

lzó <iit was 'iiét ' à.i" weer voor

- Jong LENS veralag doen van het afgelopen- aeizo€n:,ian.A2 dls . ik,tueeentiJde, door' negatlé;e 'èrvarlpgen geetbpt Íen als- leidei?,rk ben.töt de èónclusle gekomen
" dat julst het terugkijken heel.Ièerzaam

ig voor mijzelf, de Jongene van À2 en de
lezere.van JONG-LENS..- Ik zal _proberenuit te'leggen w.aqro'm. , ,.1!:: f . /..-

' iet''' bedanken-' arË reiaer iiio"í" tr.t
seÍzoen is nieÈ een beelLeeing die je
van het een.op hèt andere moÍoent neemt.
fk ben van nentng dat wanneer Jó ergena

. aàn-'beglnt het ook. dient af t-e ,maken.
Dit uitgangspunt la ' eBsentle€l voor
verenigÍngen.
Tenslotte zlJn verenlgl_ng6n., afha.r,lkelIJk
van vrijwilJ.igers. - :.. .i -.. rr i-i -,1..

líaarom heb ik dan '.rÈd t rt ""irà"r,afgemaakt? Ik zal. pr_oberen,deze vraag te
., beantuoordeh. f ',; 

,.. . _, ,$ ., .;

'Tijdens het seizoen zijn "in t'otaàI vler
Jongens van À2 op grond Ían hun gedrag

. uit de vereniging gezet. Deze beellaslng

..wordt blnnen LENS paa genomen ala blijkt'dat de Eituatie onhoudbaar 16 in
èIterleL opzLchten.

, T.9.y, het. elftal, de tegenatanger. of de
: acheidsr€chtei. .- 1,. ,.^.,

voor ntj betekende dlt'ïeel .rrË"gf.'"n
1,ih:_el. vegl geduld hebben .íi-í: ...

. àIe ik er nU aair terug denk, bÉn ik van
mening dat ondankÈ aII€ .moeite, w-ij
(IENS) de Juiate beslLsBingen hebben
genomeni deze werkwiJze tecentellJk nog

In de LENSrevue van 2? nei 1993 schEeef
cljs Làngsdelijn: , ."

diÈ seizoen iElke,knul .die dat wil, wordt biJ LENS
tóegelaten"èn dan. maakt.het nlet ult of

1

* orf, grote jongenE gaan horen, veel
blezler .' en óircceg'- en
iratuurli jk'' de ' .' nu
ïIlélrtJpgte' É'; À-gÍrelers
die nàó ': egn' sèIzoen'
kunnen genieten. van r.rat
voor j.t*, juIIie . nog, -'
'i euodíoètbel heët-. 1'

,. De vier jongenE die .uit dB verenLging
.' zijn gezet wilden ioetballen en geloof
'' mlJ. ook zij hadden voetbaltalent.. Van

LENS .hehben zij de kaís(en) gekr€gen en
ziJn zij daarom, hoe...vreeÍtd het obk
hltnkt, . een poaltleve ervarlng rÍJker.

.Dit geldt overigenB ook.voor de and€re
.. Jóngens.-van.À2, .i. ,.. .-i :.,..:,: r J

'en 'wena iÈ vcior het. nieuwe seizoën Peter
,,.8os succed blj ' de' sen ioren met '

' rËdkb oefenst.öf ,
''tk'btj
" overbrengg

de'
n van de
À1 h€b kunnen bewonderen, .aIle

;1Ià-:E rà-d le seiiór geworden z!Jn ell
-li: 

I hiJ talent^tr€ieft of niet,"

pele
de

-cijs heeft
-_Í rn

daarom gelijk dat -, de ..

Bijnè vergeet ik dè oudera €r noE attent
zinebonnen yan hetop te iaaken dat de ben

l_ : ' '_

i.J 08

doelstelllng van I,ENS zich niet(lt) mag
beperken tot een klein -,en - gelect
gezg-Igclap..: voor. het r. bedrijven .. van



jeugdvoetbal.
-:- r.. ., lÈ- -.-' 1.. . .J ;: 'Ik b€n h€t echter nLet met Giig'eene als'hij 'zegt ' dat "er bii' iÉus--'-"a."tpreBtatlevoetbal ook volop ruimte iE

voor rèereatlevoetbal^irl,,.:--1,-:--;::--'::::,--'. :.
r '.r aiB. dLt. twee ian,het zeltdel

an-atèurveEènlglíg . . bledt , de
,t€ recrèëren door mÍddel van

POrE.

l,Uet €nlg€ treurlge vind Ik dat iulltonlet dle kracht op konaen brengËn -om
voor een volgend elftal d6ze.,klaiee te
kunrion of willen behouden.

Uget je- altl,Jd maar iachelden op " elkaarof op de echelds - mo€t J€ altiJd. maa!.ge :9l9wn .ult rwlllén hangen. ?? _ .r- 
-

Begrijp me goed : een keer ia l€uk, 6aar. dan. $,eer. koplie. bij de leg .houdeni het
,. .zat er, nlèt Ln dLt geizoen; .- '

, Toch bedank,Ik iedereen dLe wel positief
. ble6f dlt Beizoen.en dat zljn de- ópelers
dLe wLlden yoetballen - dà ouderi dlevoor het vervoer zorgden (altijd de, zelfden); - 1' 

'- 
. ..-. I

ï,i.r.i J lr" "t= 
- j:.

. Tot slot onz€ VaEt€, gEenar6ihtei.: snnatuurlijk - "thè beautiful Lady/Iadtè8"
dle- alttjd maar wèer er voor zoiiaen .Oat
jullle optljd ln achonen en- frlsae
tenuea rond llepen. . r''1' - --.t.

._,qn_ bij_ de. koe-. ta blLjven,::. Mànn€n,
volgend seizoen dienen. JullJ.e ècht h6ibeest blj de horenà tó vatten en àikeihard legen aan t€ gaan (qua voetbalen mentalitelt) ln dE À of ;B-klaEBe- .

i vtagen., waaroP,
antwooEd te
achÈeraf..., )

ook nu
gevèn

nlet, ..

ig. ."
geen

(want

. 
- votgeps :Àt1

' LENS " a1B
'1 gelegeóëÍd

de'íoetbals
izó l.{r9 w6 nog nieÈ hebËen ' bés loten. de

doe len tJ€g ts' halen of 'nist .ineer vrensenr d€èL te nem€n aan ebn competiti€ . Íoorvrelt elftal dan ook, wlllen we - nog
Prestatie6 leveren. En . dat oP ledera
nivgau.. J'

àx az *iiae preeteren
aI waE de inatellJ.ng van
een aantal I Jongens nlÉt

_ CItiJd opt,lmaal-.;, '.

Ik heb dan -'.. ook
geprobeerd om zoals eiiE
tkel ook noemt ,de breóe'taak vaí LENS 'ult-.,'te

het ln zun art
' voetbalbtedendè
r 

" ioèien "'::

I.ENS 81

UitÈuilen en"
lt ,. r*^

Dat wil zeggen proberen de ln6Èel1inq te
veranderen zodat À2 als elfta!. beter-kanpreEteren. líijn conditie àle leider waedLt selzoen ulteindeluk niet voldoende,

Tot slot keer ik rerug btj tieÉ' »egtn;
afmèken r.raar je aan begonnen bent,

Nee cijs, dar is nlet aueen heÏ ha;;segemè6ntèb€Etuur " door biie.
i j eugdsportsubsidles' te' verstrekhen.- -óài
'- l-s ook' heÈ herontdekken. en hét bltjvendÍ bieden vair'de bEède voetbaltaak m€t,-LENsen gèEtcht ._op..de voetbalbond, àndère

verenigÍngenr. ouderB, vrijwlll.Íqera etc,etc. mochten dLe het zljn vergeten.

NIet zeuren - gewoon doen t I

TIIE BAIDIIEÀD

t ENS_, B 2

q

c
*

Terugtljkend op het afgelopn aEizosnben Ik toch uiterst tevredén ovèr ditelftal : i, l

Dlt- el^ftal begon met ? à I eerEtjaarB sn2 à 3, tweedejaars , B-klasgerg €n eenIk -ga, door; voetbal .en . presteer
EenLoren LENs 5, en maak'àf -waar lk

in
mee
het , UIJ Ie r.,el oI!9evallen, ' dat jullié! gomBbegonnen - ben, , vrijh,illlgeÍ btjjeugalvoetbal. de moed gauw Iatent zakken, maai pföbeer

J ." r. í:,.'i r.

tlIL HEIJNEN I " ''; ''

eenE -van de 1e, ÈoE de laaÈate mInuut " Jevoor 100t ln' te i6ttéÍi.

Toch rzr.jn rwe aI6 ,2e tn dd
geëlndigd wat. nlet- Blecht i-a,

:rDeBondanka heAft' dlt
. elftal toch .6eÍi', aàntal
. goede ' strslerB, , dlléen..probeer gecon-centteerd
te spelen, mlnder prat€n
en elkaar te coachen. ,

cóihÈiltle

o,-lll..got uéEinnèn.

Neem als voorbeeld àe wedatrtla eónà-
l,ENS,l ' ygalsaen, met 4-3,. .. maa;, JirLIiebleven Je tot .dé laatatè' .,íiiru"t
tnzetten. (dit was klasse).

. .r, '=. f; .

iIaÍÍner - '-.genoegï . kwanèn,,,ler " tödnkeepersproblànen, gelukklg kwarn er èèn
hieuwe bij die graag wllde keepen en aI
EneI bleekr dit ,."UENZo de Ze.-1:ëe zIJi1.(ga zo dooÍ EDISON) .

.'09

zà ia heti m"à't"néC.or.irt' ""ài 
"àrt 

"rii.rÈas het helaas weer een ielzoen om tehuilenl aan de €ne kant de reeultalen enaaÍr de andere kanÈ de mentaliteit van
' Ieider/traider màar ook. apelera. .
:JlJ. ..- -:..-.4 ;.' . . : u.,
uen,zË!t vier edng - ààt J€ lach!èraf cBn'koe in z'n kodt kijkt.. maar toch :
hadden julfie marinen.iilet eerd€r. naar de
,rIrNO moet€n atappdn -'had de .rUXo niÀieerder in moeten griipen ?? àllemaal

Verder wll lk toch eveó vermelden;
,qoveel mogeltjk tralneh..6n dan ook

Kom
met

'.-: Í.'., 'ti ;. 'i ' i
ps.: 

. 
wel\. voetbalor- 'psv- .h"t afgelopen

aeizóen hebben geBpeeld':r preetatte- ói -Iè.iËit 
revoerbai a '



:- 100t inzet.'
i:inzet. . t

Jongene bedankt . voor jullie he6fÈ 2 a 3 wedstrljden gevoetbald enging .toen h€t doel verdedlgen. itat wij
l?9:1_ ""n J,ou als keepel i.6 ècht groÈe

'(lasae'r . r1..'r l:'
R. Badal : nieuwlkomer nr.' 3 ein'eenàanwinst voor dlt 6lftal, _. €enbeweegluke' EpItB-, . die het' .. ztJn
t€genstander erg moèiliJk rnaakt.. nlleén
het afwerken nog; maar dat homt ,í{eI . 

.,

Nu een klein verElao
over iedere speler ':rr,: .

Àzoubsi !' .: ls de

I

ll
llnksbulten . .van ^ï dLt
elftal en kan lekker'voètballen, heeft een

i,goedé techniek. Ilelaaa
komt hij wat' snelheld tè
kan beter.

kort maarl):hij

D..vsr zutb€l : wàe de keelreE en maakte
vaak noöie reddingen.. Helaas haA Dènnia
geen zLn meer om het doel te verdedigen
en ls tgen gaanrvoetbaltèn als llnkshalf
en doet dat zeker nlet sl€cht. Klasse
DeÍ!nis.. ,; -:-' - .: :

.ni€uw6 sp€leri
do€t goed, zun
wat - feller te

. l , r:

P. v.d. §teeD 3 de langgtè van dlt Btet.
Uiste wat fanatlsme ln zIJn sp€1. €nbegloot .helaas met vo€tball€n t€
atoppen.. ", - .

rk Èenei' i"aË=e- ipeter treel Ió"i '",r".""
toe In het n1€uwe selzoen en doej je bBst
vrant jullle kunnen het, daarvan bèn Lk
overtuigd.

Tèngi.otte t:if f iÈ ae 
''d"aerg 

bedanÈen voor'' heÈ vervoér en ook de ' Jeugdkommissie
voor dlt seizoen.

C. Litr! -, : de.. IaatÈte
Epeelt rechtqhalf en
beBt. Probeer àfleen
r.rorden.

Bedankt allemaali een
en tot ziena.

plettigg vakanÈie

\.{II.Í BLOH

o. oiuard : ook een linkshalf eii àpeelt
af en toe €en go€de w€dBtrljd, probeer
dit eens Ledere, wedstrlid wanë Je: kan
geed. voetballen '- èn ga met .Je
Ëegenstander mee terug.

lí. ds Croot : de laatBte- nan en draait
goed Íneei maar probeer je tegenstander
kort: voor Je .te - houden 'zondér een
overtreding te begaan.

à.-el Eaaldioui : de kleinBte maar ook depittlgEte en i6 oÍize,rechtsbuiten.
Heeft een goede technlek,-,':kan goed-voetball€ni pEobee! alleen eerder over
!e BpBIen. rt ,í

F. Eoo : de llnksback en ls een goede
voetballer met een ul.tetekende technlek.
Percy bluf eens bij de te§èÉbtah:der
want Je kan het.

'-i " ': '''L. seadrr : de llnksbuLten en tevens
lnzetbaar als aplts. I,orènzo heeit veel

- klasge in ,huia'$aar Je kàn béter; míak
- er wat van en probeer Je voor 100t ln tezetten,' - 'r .

.,M. UattboLj 6r : .ook..een laatate man en..inzetbaar aIE back of Eechtsbultënt
- Fpeglt . altijd een goede wedstríjd en

U. saDdifort ; : oe vooretoppei; werkt
hard achterln en .heeft genoeg oVerzicht

, en een ,goed Échot over zich, probeer
j..èlleen eena achterln ru_st te brèngen,

. Sqhaapv€ld ": ataat bekend als een.arg w€rkende epeler Ínet eèn goede
echniek,
ijn tègenatand6r krijgÈ weinig kane om

P. z€eEeijGi : dc doordouweri lrerkt
enofin hard en Ls overal te vlnden cjp het

, veld,
Speelt hét 'Ilefet :. . aIE i aanvàIlende
midgenvelder. Priina. Patrice jouw inzet,
ir. Àugusta : een nÍeuh,e sp€Ier en draait
goed m€e. Probeer alleen wat. feller' te
lrorden en zuiver te passen.

het perfect naar ons zLn gehad.-, .

LEIIS CI

àIB eerste JaarIelder was het
uitdagÍng' oó voor
elftal' te werken.
l.{aai het 'viel ons

De vöörbereidlng '
líe begonnen metqaarvan moestën
èfvàIlen; om dit

als trainer en
ons den . hele
eerst. met 6en

reuze m€ë en hebben

zè1f
voor

het

"I

een öiote., geiectie,
een aantal Jongenste be6lisBen is hèt

moelliJkste voor een trainer.
De jongens die afgevallen
dit zeer sportief opgenomen.
We bleven over met een vrlj
dat het goed zou kunnen
compet itle.

zljn hebben
.. .-laterk elftèl

doen 'ln 
de

6
h
t
h

Competitie L

We hadden gehoopt dat.. we goed
meedraaien ií Ae' competitier' ma
elftal speelden te srLsaelyallig

konden
ar hèt
en dat
aant a IIeverde een

verli-espi:nten op.-'
bel angrlj k

l.

.

Dit aIIe6 omdat, jullie
te vaak opkiJken tdgdngrote tegènatanders watnlet nodlg iE, wairt
_voetballen "_ ku nnenjuIIIe. .., - , ., ., 

.

wqt jutlie in goede

?

E. fa!€lrt€ : ook. een+nieuwe speléi en

"10
EBt voetbal



wedstrijden ePeelden
publiek en bègelëld€rs
te kiJ ken.

lr.

.. §-é-én cup. .r . ,.

Hag
erg

voor h€È
lcuk oÍn naar

De EEaler6 dle cI
llGten sl Én€l do ÍÈhelase net hÉt
Belokt l€trainlngÉn.

ngt nl§t h8Àldgn
€d ad(k6n sn EtoDtèn
bezoekonr van i".de

,

, ;r.,.
Door. een zeier àtèrk6 . lotLng_.ln de eérsteronde (D.S.O) hadden d6 ,meeetcn eÉ eenhard hoofd ln, €chtèr dooq e.n zàài
9o:9€ Inzgt ! €rr g'6woon Eosd.r voetbalh€bbel jullle deze wedatrljÀ gewonnen.

Dat_ 1s" Jaft$ea .ersnÈ'1à teer| ócht van'hettraln€n. . m6t bot€re epelers; denandertngs- en bevJegl.ngssnelhetd . iano96r en bov€ndl€n ge€Ít h6t Jè toch nooe€n kana om Je Èerqg ts khokÈen tn LEu§cL.. Zo_ hoog, mogBlijh voetballsn Íroet
Ï9:lr €1s61llr} d. ,mortvarie zrJn vinl6der€ vo€tb6.116r. ' .

Nu. begon het 6cht €pannènd te wordentegen lvit€asB D€lft, door een q€lllk
spef (o-o) ook na verlenglng, moes{en ératrafschoppen genomen wórdén. Ooor aii.t€ winnen stonden we In d€.nafve ffniiàtegen DWO.

," -'t!
Door-,.op t€ kijhen tegsn grot€ Jonqenespeelden julli€ de eersté 15 àtnitenslecht, daarna spèelden juIIie echt Cenhele go€de wedstrijd maar dit werd nietDeroond met, een doelpunt wat tochverdlend had geweest.
De rereur'terring waE q ,groot want we waren er ld,-zo dichtbij €n net.ni€t ít ílgehaald ,*"I- ,,, 

,. . §í{f,'
i '- !,'

llaarhè€z€..,
'",i

Op weE,naar !íaarh€ezè met twee busssn €nvEèI sno€p wtlden vrij. g""n pf"f.hi"kÀ; J;sen parkeerplaats, naar eenniaal oo, aÀparkeèEplaata was ledereèn mtseefflf vanhet- snoep€n ln de bue ^ du" i;-Ëi-'mÀ;;snèl door geÍeq€n,

Àan d€ en€ kant gingen et' " .,ieel
. wedstrLjden onnodig veiloien doorOat.àè
'€cht€ wII om t€ winn€n vaak ontbrak maarook'door het mlssen" van enbrme .kanseh.
Àan de ander€ kant zag'en we afs hei--ii;ivreseltjk€' moole doelpudÈen en helàmool€ combinatl€a.

Kortom :. LENS C2- was reeri tearn zoàIEvete andere met uÈs en downg-waaÍin.de
spelèr8 zich beBÈ thulgvoèIden. ., -

De spèIera war€n I

L6sl€y p6€t r keÉper en'dè pechvogel vanhet JaaÍ, De bua waa sterk€r dan -hii 
engat' koatte h6m - v€€I lredstrf1d;;- i-€;

toernool-en. volgènd seÍzo€n meer-!à1'uX.---

iraroctr Buia : e6n ichte ci-a'rÈtei., vinàivostbatlen b€st teuk . maai 'U.t frËiJfanatl€ke hoeft voor h€m nleÈ tonoàiÈ.l{11 Je ln de aèIectiè bIIJvbn d-.;-;;;hmaàr- -e€n stapJe hard€r tEelnen 6n

IefE:Td Vr-ecswljk : vaak een rotE ln deDranotng dl€ maar moeilljk onr€chÈ (inzijn ogÉn) kan verdragen. TéI dan €ènstot 10 Raymond en dank aan Je orebouqr-Niet aIleen lano 6o€1eni 
"1ro.àI!Ànàhéel sterk.

'L:;

De -,twee volgend€ - wgdEtrtjd€n
gg1ronnèn ".6n JuIIle gln96n doorkrartfinal€.

Herden
naar dc

Àan de and€re kant hadden. Julli€b€st. naaÍ J€ ztn bij trafn'ei ÉiËt9+rg €n oP de zatgrdàq bt.twedBtrtjden en dat is ,- toctt-,belangruk. r: r.+ .Í

- het
rvan
..d€
ook

l-I'
Eenmaal- aéngehom€n
schitterend coÍE)lex
oPgevangen en naar
mldd6n in h€t bo6. .l
tíe hebben daar onzo
glngen ons opnaken v

, eerate -lredstrijd van

ln Uaarheea,a.op è€nzijn we dq.ar prima
een hulaJe. gebracht

apullen uitgepakt .€noor de -

het ioernooi. ' ":

dè oud6Ía 'en begel€lders
ank€rn voor de at€un,

Dezè s,edstrijd hebben vrlJ g€wonnen ènonze eerate 2 punten waren bj,nnen.we haaldèn nog me€r punten alleàn tÀoen

hèbben 
- uij verlor€ni op dit toernoolzlln wrl 3e geHorden. wat eBn heel oóed.resultaat ia met al dle goede teams. "---

Vanaf_ het begin tot het €inal ls h€t €6nrleel leuk. jaar ger.rs6st.

: ook €€n verdedlqend
èr. Hoèilijk te paegeien,je Bprlntanelheld en lent dat ls heel belanqrlÍk

Frana Ranpfraat r eóntrarde werker en e€nspeler die Ct neE nlethaalds. ?och h€b _ J€Iat€n zten in C2 aàt ]ekan vootball€n. celoófen laat dlt vollend 'geizoen

Iï"gt- . (rokÈaya : de ]UàrvertteCaeIinksbuiten. Is noolt t6 lul ,il"];;àctie (buitenom) te maken. tocn aràef-iehet som6 te v€r door. probeer dd quldÉn
Ínidden$reg tc vinden' maar bffji.-à'i;ekties v,el mak€n.

ReroD ElopeÉ!&
ingeatèldè sp€]
Remon werk aan
wendbaarheÍd wa

vJij wiIlen
hartelijk bed
vervoer , €n voor d6 kadoboniten enbloemen. Nogmaals harteltJk bedankt. r

FRJED EN TOM

in Je zelf
zlén.

c2

seLzoen Robort v.d. podt :
,l 

1.n 
t" .noolr moe.

I.EHS

Ben m€t . _wLse€fènd€ rBEultaten.
-1

wil aLtljd voetballen
Zwerft ' ovér het hele.



' veta', en wil graa§i. de ijar hebben.
'..Xèepen rril htj aoma. -Z.ijn gedrag isÍ: Btuk vooruit gégaan. volhouden dit.

ook
qen

.. |r .. ,"'-

r- Daarom vana(. deze akant een bedankje'voor
de heei en mevrouw de Roode, dé heren
TLeze €n Ramdjanamslngb €n de heer €n
mevrouvJ Kaffa dte merendèels aanÈezig

deSiEoB
goèd i
stoppe
Denk

'l'wetkom.

V€E6ra
ndèc2 -gïo,9p.

: kwam. van VCS en
Eoéh" bealoot

n m€t voetba llen;' anmer
nog ;-€enB over na. - .re

v€rvoèr
r hun r hadl uw
I ,.

naar
kind n

t- !"

,. Àan-ietrelnd van. het'Eelzoen hebËeri'we
nog een 'paar leuke tournoolen geapeeld,
waarvan we er uLteLndeluk 2 hebben

.. ge$ronnen t.w., bij -.Kranenburg ën ons
eigen LBNstournooli i.." jongens nóginaal s
gefèlLciteerd 

ï.

orndat ik niemand kàn ovérelaaí - volgt
hieronder e6n- be8chrijvlng -van Ledere
speler : .. -, -, ," .: ., ',- '

.DeB8LB, hij waE dl-t eeizoen onze keeper
en bleek Qen betrouwbare elultpost" te
z!jn; vooral zijn uitlopsn -(els dat
nodig l.,as) - hèt z.gr t.rmeevoetballèn". -
is er deze competltle èrg op
vooruitgegaan. 1i' r. '-r. ' -:

ï .r, : :''-
Saaier, rras heè'niet altijat (ajÈijd
niet). eens Ínét de plaata viaar hiJ moe_st
spelen naar heeft .dat toch
voortreffelijk gedaan'- hlj Is gedulende
het seizoen gegroeld ln ztjn 'eirel;èn zal
dan ook het volgende. selzoen een
aanwinst zijn voor het tèam,

cylttàs, heèft een tijdje getobd met een
vervelende knieblessure wat zowel voor
hem ale voor het team erg ongelegen. kwam
omdat hij op dat moment stelk apeelde.
celukkig .ging het na die periodé weer
goed .Ínec hem en.speelde hij goed zowel

- l.n,de achter- als. in de voorhoede.. ",.

lliltou, " was , dit seizoen een probleem
aparti door hem ben ik op z'n inlnst wel
3x mijn stem kwijt gelreeat - als het
eens wat Elecht ging nam hlJ.het team op

l{a!€n voor h€t
wedBtriJdeni'zonder
kunnen voetballen I

:tt t-

r sleeptöuw en - daaídoor
verlieÈ hij zijn plaats
(Iaatste man) en ging op
avontuur naar voren.
Vli j maar Bchreeuwen dat
hij telug moest' komen
maar daar had hij helaas

'.. -, é. een andere mening,over -hlj was een van de beter€ apelera wat
. bleek als hij, nae, voren giÍiO iedèreen
pèsaeerde en I Bcoordèi vergeet atleen
nlet in het volEend seizoen dat Je rDet

Í11 man.speelt. ,(dàarom heet het ook een

Fo\adr' was 'eeh, van de bestè strÈIer'e, zo
klein als hij wae; Je. kwan hem nLet
voorbij - zijn lnzet en tomeloze eneËgie
wès vaak een, voorbeeld voor de 'regt van
het team: r' - - i'
Ook hij heeft me. het helè sèizoen gek
Iopen zeurén' óm 'een andere .'plaatB en
ondànks dat hij dat niet kreeg bleef hij
aterk spelen - hlj verdi.ent het dan ook
om ln een hoger elftal te spelen. '.

I

paste
J iJ "te',lioor.
'bènt

:',

c2 dan

etI
I

nr'ï'"f,

:ír '

xriarià eriibi : sDëèIde Iraver l.n
" i.n cl ,' Toch aI6 jij dle'
€chroom van je af zou
gooien, moet Jq mgkkefijk. , -,een eerate elftal kunnen

^- hatan. ,ré bent Enel,, ,

" 6terk en hebt een goed '
'achot.' w€rk aan Je
wendbaarheid en je

'àad NoIt€D'-:' als jij'jà concéntreert'op
het voetbal.len noet Je .het nivo van een
tweede team beet aankunnen. Dat heb je
dit Jaar' regelmatig latèn zlen..., . .,

DonDia tieze : atand-in voor tesley, Een
goede keeper die volgend Beizoen de' konkurrentíestrlj d m€t Henk voor cl moet'aairgdàn. Jg heet het Dennisr. de beste
komt er In.'

soijlis oopi6 t oot eón 
-'pectrvogéI. Eij

werd behoorltJk ziek en miste daarna
v€el ' kràöht. Àan het einatè vaï het

',, gglzoen .gLng' heÈ
'lejtr.Seluk.,.,

batèr. Volqend selzoen

linker been.

c3

ÍeanEot ProÀ:a :, was Íieer met. andere
';zàken'bèzlg dan met het voeÈbal}en, zijn

beeluj.t om te Btoppen was daar dan ook'een ioglsch gevolg van. _ ,
... i i ,

'ÀIIè Bpelerg en PieÈ bedankt voor het
Ieuke voetbalseizoen.

I.ENS
t"

HeÈ afgéIopen seizoèn'is met wlseel.end
aucces verl,oEeni we Btartten goed €n
draaiden mee ln de top, màar halven{,e96
zakÈen we een -beetje -. af naar de
mlddenmoot .' '' ' 

'r l

De iízet .iian .het team vras over het
algemeen goed te noemen met een paar
uitzondeEingeÍl nàar boven en benedeni
,sommigen' Ileten he! soms een beetje

,i l.open terwijl anderen daardoor - itch uit
de naad moesten werken. 't".. Vergeet dus nooit dat voetbal éen
TEàUdport La_en dat Je dus met z,n allen
moet "hnokkenn voor een goed resultaat.
Verder nog even een voordje voor de
ouderE : elke week waE hèt v€Ívoer weer
een probleem, ,wat gelukkig door. 3 à 4
tadera/moederg werd op,geloat i doch dàt
íB Íriét 'dè. oploeai,ng want ook uw kind
vindÈ het léuk ala zijn vader en/of
moeder hèm kóint aanmoedigèn.
Nu lijkt heÈ er net ö§ of u 'geen
belangstèIling voor uw ki4d lleeftr,., dit
,komt. niet erg positief over en werkt duB
ook niét erg - 

eÈ iràulerenii voor uvj klna. í

Soeuie]., waÉr deze competitle
wiBselvallig - het ene moment .op
beat het andere Ínoment wat mLnder -je wat me€r'je -,best gaat doeh. korít
allemaal wel goed vranè je kan

12
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het
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voetballen - Iaat volgend seLzoen zL€ndat lk;.geliJk heb dan krtJg Je vanzëlf
tn€er plozier in het voetballèàl .:',''

Ilet zien dat hij. goed han :voetballèn.6n
. met ]Àrat. meag._u+hogdlng6v€EÍlogen en, I-et6meer.: ív6chtlust",,,. 

. kan. Je; len I prlna
àanrrinEt- qordénr voor- elk; team.. } ;rv f ,...

ln r:
Ee{zo

.Iglgeng welk€" club r.-/.. : €lftsl'. 6)

. Aart, een. Iuat om naar.te klJken -- hU
wa6 misgchi€n nIèt de- tiéstd gp€Ier maai,, zeker wel' degene oèt de meeetlè tnzet -', .opdfac]|ten (zoa1a een man uiteöhakalenl

.. f.reldeg lrerfect. uitgevoerdr 'sonder grovà
middelen maar gewoon met .voètbal -- hiibl€ef de hel€ wedstrild qaan en aló
toeschouwer. werd je moé als- je naai hem

-,_-.keek."- noolt lagttg . - n<iolt inoeltllk en-.!9ek!g ook'nooit €en ?oolrJe ií ae
-..;klgedkamer, r:; l i1,t: 3 :,

Korton hU was., eén": Voórbeeld voài '-Oe

anderen - ook voor hem qeldt dat het. epqlen;*,^ in ,\1 een:'. hogér, etftal' gerechtvaardigd -Ie. , 
'i.'r ,r,' rt - -

{....:i-: Étt -,r}r"r. :.-:1. r - . iif g 
-ti '"

nalrloBd, onze r€chtsbulten -. hU, spèelde
een goed gel.zoen maar vlag. er iomà niet

,, he.le.lnaaè ;met; zijn, gedachte eÈbiJ eri'dan
à.ging het allemaal:'waÈ minder --had hiier zLn "Ln. dan rwae ihij .ntet meer tóhouden en vloog iedereen voorbli en
-,,.Écoorde . of,.Itèt . een' ander , gcören .-- ik

heb hem.,Ierenr kennehlals..eén. riiàtlge enaardlg€ Jongen dl6 geen vlJ-eg klraaà zal
: gPen. r4'!( 3' rl4 I rl,rr . t., 

: . " 
a 

,,

Earr?, 6tond in de spits tat hiJ naar
behor€n ri, heeft ' gedaan ."- vèIe moole
.doelpunten :ziJn van. zijri schoeti qékomen
€n alo 

_ 
hij door zljn- rnedeepeleig wàtbeter 'in dè voeten waa gespeLld" waren

_.het ier nog Íneer. geweest - 5rófeer a:.féén
nog -wat neei: hr€ndbaarder Èe worden dan

- :.,.,+ , -, 
'

f,.sur, speelde achter Harry mee in. deBplts . en ook van ztJa eèhoen kwamentíooie doelpunten .- Bom6 is hlj wàt aènde maklelijke kant €n met wat rneéi
lnupannlng: haddèn het 'er, waÈ'óèer trÉnnénziJn -:mJ.Jn advleg voor volgiend leiàoénIs: probeer grat meer Èe "knókkenh en tk
.treet zekeE dat het dan j atirkJren bete.r

:.:: -' I 1;..i-.- ''"'t'- '--
UL&Ey, onze linkabuíten aBeelde èen qàed
setzoen en hij mocht zelfÉ een. paai Éeer
meèdoen met c2 - gelukklg kregei we hem,op elgen . ve.rzoek. weer. Èeruq- -' ook hir
maèkte . prachtLge; do€Ipunten -en heeft déIaatstg ' wedgtrlJd van , het . LENstouihobt
ygof .ong ger,ronnèn - probeer t{at meer derlnker kant te houden. zodat .6Í een.watbreder speelveld ontotaat dan zat ià -zlen dat het.een retuk makleJ.iJker gaatj

volgend en".ook ,g8at voetbdllàni vae1

,JufIle
§ucces., iöeijewe

. hebbèn
nat .doorÍ|-lederèen die:tnet

Seleefq Ë (gebeefd)1r, en, meè
natuurliJk it]rogril door ,mlJ; julllè

É 
.- Iel.der ( sops lljder)..; coach

r: l

{sli

EÀRRIE

.i'i.u., '" r"'.r,"i

'; fl 1:, -1)i:':r- 'r
.rÀt \ti'-3-: :r'lt

t.

.t.: ,-.

i -...

ti
,\+'

\l!.\

Í.EN8 DI it {,1lr:... t

\:, Í
. doorgedrongen t
hem alleen..maar

, -Ee_gk dc tceur,r La..een
-. r ultgtekende ..,kbeper,' ''en

.;r heef t .dtt ;Jàat vb'el {.van
Patrlck pulater
b-!. j:9 e'l e errd," .. I s

ot,,de Haagsche . ireugd, -wat
ten goede;.la gokomen.,r

àbdsl,: N€wrlt-aD'reki, deze drlé apeleio
kÍ'ràmen Hat later btj het teao en Ëet tgdan .ooÈ- nooiltjk hunr èrgèh6 'ln -te
paEoe_ni ' met. Àbdel . era6 heÈ nog'ÉëtmoetlUkst j o$dat hfJ . geen uedeilanctsspr€ekt of verstaat : Èoch toonde hilov€E e€n goed techntach irizicht tébeschlkken - hU'mo6t alleen fyBièk r,,at
sÈerker zien t€ wbrden.' . . -.t.-, .:,
Newzat -. en Zelíí waren i ' - \lnuttige..krachten aan -de 

- ll
rechterkànt i alleen n.ur tpi
ffr"Fl:1"..§i"rï1ï"*:à '. m .

(lets..} meerR serieuzer ;iluorden terwljt, de 1aatse.... : 
.-- .

I l ' -'- tr L' 1 . . rr i.. -..a, ,-.
Rahietl Oarneà, rechtsbenlg - Ilnks zwak -koppegg goedi. ereét zLjn llchaan goed tegebruiken en Ie,een pietttga jongén voor
l.n je teah te hebben. j

" 
" 
- 

-,, 

^i 
..!,-.1 ?.t1." i ._ r.r rfr.

. iros Brl,ttLjtr, sterke yoetballèr- -. heeitgoed lnzlcht met- en zond6r bal - w€eÈoptljd_ ln- te lrlJpen En dat fB m€;f;
tegenstander - te ;_weten. gekom€n, - nnceÈalleen no§ lere- 4 door) té;.echulven. ..Uok

_Jos - 
tE , uitgekpzen .t eoor:... de HaaEsche

" *reugd. L ,,. l'.,r.

í€fÍrl,a Eop, 16 een. jongen voor ;àe
toekomat..- recàtsbenig -. r€delijk links..- heeft gged Llzlcht .,en ls.'moblujk te
passere.n - kan volgenst mlirrret''koméà. -,

''.,* a I 1,. "- .:
Uartil--v.d. Do[c], .-IinksbenLg . - reihtsredeltJk - heeft laten zLen dàt net hard
werkelt en veel inzet ln de sport veel: tèberetken ts - moet aileen meer
zelfveftrourreq- kri jgen I t !.r. '- r'.. 4I'

lreDliE. vid. ._§teen;:r rechtÈbenig :.- IinÈgredeliJË - ts op. de -Éeeare-. pfaàiaàfr
inz€tbaar. :-.'ko_tlt wat,r klacht tekolgr.r6q{5
compenseertJ.Eat, m€t .zLj n, 6norme .inzet., i
!íicàssl- DiJkgraaf, rechtabenig't- Itnkeredelijk . -.- heeft zlch;.dtt., Jiar t-aterk
ontwlkkeld 'en' ik denk dat :.ÉI.l , alleen
maar verd-er rdoor kan groèien. '. 

-,.'

.t.;
ELck Ereurcr, reËntËrenrg . -,'t l inls iiöéd 'r
koppend zeer sterk - hU heeft- veelhogeltjkheden en kan e6n ',éIfÉàI ,e€ii
extra zeE geven - moet zich alleen oobepaalde momentèn l6ren te beheersen:
ook hij is ultgekozen voor de ttabgdÉhe '

.Ieugd.
. 

".i 
.-' Jr í è't .'Í - :

Ug*11.. Klpp, ,; rechrabenig - : Itnks
lgdeltjh - mlst: alleen .nog h,at klacht --la veEder een ruitstekend ..teamgenoot. --

tLl arozee, réchtebenig - Itntie 'wórdt
ateeds sterker - heeft. het.'in het b€oln'van het Beizoen wat:.moei:.fjk gehaà,.miài

.:Í ': .,_.:i, ' , ' r..! ;-: t'':'
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sf Datriel ffoéglérrll lLhksben r9 rechts
-.redeIijk, le: s6; 1""" "nelle Epoler
woÍdt ;vaak door, d6 tegenatander oP de
huÍd.gezetenr' Í: maar dat ÍE é6n logisch(':

IilarviD. Lutk6 .Scbipbolt, rechtEb6niq -
".Iinks _matLg, mda-r ls koppend ze6r a€erk: -: blijft aomB te lang aan de bal - moetleren de bal sneller af -te spelen,. .

wlJ me! esn probleemi. r,rie mosEt èr nutussen de palén sÈaan.. . -. ,

celukklg was dat probl€en'snel oDoèioEt
: HanÈ Cor dG Rooy glng kesp€n r.raf voor

nem-en on-s vrèèmd !ras. llet veel Inzet.en
. -.tralning ging het ln h€t. fatere rÀàizén

. aI veel beter, voorat blJ de tourncjciLen
. , keePtè hi j goed. ., ., .- . .:

i. ' "-'.r;, 'Ji - -'l j
§atd€r Buitcahek werd " gebombardeerd totlÀatste man lrat goed ging; maar hll hoeteens proberen als het fout gaat 1èn datging het weleens) zljn ftond Ée; houden :. geen comnetrtaar te leveren. ir : l
PauI Xrorr) wa6 onze:vooretopper en hljverzette veel werkl ,prima. I
(Het.fluitje van je vadeE hoor je beterdat die van miJ)', ._...., ,

_ 1- _j 
- -,!{.r: . '-; .,

RobiE v.d. Iot wae onze rechtàback,'' deplaatE iraar hiJ graag staat en dte taàk
ook goed 

- 
volbrengt. Gà zo dooE.

.:r,ge1rolg waar je aan moeÈ riennan. ook hij-1a uitgekozen,
Haagsche Jeugd.

voor dè

. Toen. ik :hiei ale tr"rh.r "uè19oí wag het.,even wennen,. want i',zoalg iullie weten.. heb ik hiervoor .18 jaar btJ-ÀDo gezeten.
Í I :- i I ji -;
, àugualuB waa. dë) eerete trainlng-' en van
:.de zeatien...Jongeís ' dle ik had ultgekozenwarer er- iondanka 'de vakantle er t2aanlrèzig, wat dua een redelíjke opkomat, WaA. ..r.:. .'Í.n. t,. .

)' | " l. : - r_.' í' '' :
. Dej traininggopkomst , wag ïuitstekend watalleen maar de . teamgéeet ten goeae iagekomeni daarbij moet ik ook dé ouders

bedanken die toch màa! weer zorgden diide jongena aanwezig waren.
t. :t ' ir . i'-.q-

ons oef€nprogranma 9iaB dankàtJ paul v.d,
§teen uitstekend èn' in de - competltie-zijn .wtj met 21 pirnten afe 'vijfàÀ
geëindigd.

In .de. D-één, cup hebben wiJ ioeae. resultaten. behaald t.H. IIw (5-i) : HBa
Í!-91 - poatdiriven (1s-1) - sthevLntngen(6-0) .:. vredenburgch : na de verleníng
:,rag - de stand nog steeds Z-Z wa[

_.bEtekende dat' er. strafschoppen genomen
moesten worden, waàr. lrij àfe winnaar

Illerboven lazen'-
de namen van de
dle - oit Jaag. in
hebben gezetd , (

In de halve finale noesten viegpnemen tegen Laakkr.rartier, iwedstrijd vol epanning en mét
kànËen aan beide kanten.
lriteindeltJk waa het Laahkwartiermet 1-O rrinst de .- finale vri6t
bereLken.

Pàtrick qtaatra .stond ook. ueleene . e! dsIinksbackplaata ' h'at., voor .. hem_ eèn
. ge5chtkte plaatB .is,

oa,ocr. àuono,,1 i. '""n À"a .r"rtrt':li"zberft over het. h6le , veld: en- wii, oo}perBe e€n doeltrrunt naken en probeért danook te veel de teqenstandère ult tàEpelen.. ., :Gevolg : de bal wordt vaak J.dàn
Íngeleverd blj de regenparrlj: :_ - t

UèrrÍI Àkkabi' deed op het mj.ddenveld ookbtJzonder zijn beet met goed voeltbal..r- ..'..- .Ír
y!!"f ozsoy a.tond ,óp ". deIinksbuitenplaats, wat voor Ëem dé
Julste plaats vraa; met zijn technlEche
§chijnbeweging kwam hlj-.vailr goea doJide verdediging heen.

'i .'/, - t ,'. -,,1 't
Falsel Gasnl stond op het middedvelal wathÍJ ook goed deedi alleen Eloet. hLlprsberen zljn mond te:houden teoën àÉsch€idsrechter aIs die freeft getfotÀn
Vo§r een overtreding.. ::, . . ...,

PaÈaick "BodaaE stond ' op I .
EeshtEbuj-ÈenplaatEi enelheid hee?t
geDoeg èn een go€d schot.:in de:.béheni

de
hrJ

DEnDia da Roo , vraa vaak ,.onze) rot'E lir 'debranding wat- verdedigen.ibetref t.
,: - , -l ',1 :.: ):
Earry L€der was onze llnkEback
ook goed deed.

I., : , ')ii

fgelopen seizoin

JulIte
jongene

de D1

het
een

veel

wat' ,tiij

dat
te

Èéiirgkijken 9P eèn

Verder. wens lk ..ledereen nog'. eefi.vakantie en een goede start
nieuwe geizo€n.:.--:. ' Jrr, -:': r" -i'

,1 I 2 ..-,-'.,r;,
ÀI ..met .aI kunnen,"we
geglaagd, tgeizoen. :rr j

È'R!D v. à!! DrJK-_:=

LENS.,D2 . b

Bc§. strijk, daar hebben we weinJ-g vangeelen omdat hij aan héÈ elnd ,aí het§eizoen erbij iB gekomen. .ranmér daÈ htinlet bij leder tournooi aanwezio. wJÉteEwijl hI- j wel opgesteld . stond.
'l:, ,'.1' ,

Rees con:ror r.ras in het a
een goede Epits m€t véelsnelheid en techniek,
Janmer dat hij de vele
hansen dle hij. kreeq
Diet benutte. , -

pr'ètÈige
ln . het

il:..
t;
a-i

àl v1u9 hadden we in de qaten dat rriidit 
_ 
jaar te. hoog' ware-n ingeaeelàisraardoor ltij Eteeds,Í -een lrat èterkeretegenÈtander hadden. :Ondanka dat wijtoch goed Ínet elkaar probeerden tévoetballen - en ÈegensÈanà te. .btedÀn

verloren wij helaas. reqelmatlo : r
J aÍrÍnei het.waa niet anàers t t - *

, .:',. ! . :.

Door het opstappen van. onze keeper zaten
1 4

Niet iedere wedstriidverliep gladjes Ën



àèestal liep het uLu op een nederlaag,
naar het bèIangrijkste Ie nel dat JÉllleheÈ altiJd hebben," gepioÈeerdri §oed

t€genstand te blBden èn
Iekker t6 voetballenl '

i.; :' i',r.'
;Fred,rcrehs I'wLI' Ik ook

-'. badanken I vóor dà goede
:' rbegé1€ldlng/tralntngen.

r '._l r ' "a' '

' ÍeéI, ericcee btJ

Ik ga - in- het kort over l€deEe Epeler
' lets oExrérken; €n Ik hoop dat Julllèdaar Volgend' soizoen wat. aan hèbben.'. Daai gaan Ee':

cor do ir;ay' j ,1e te giote h;ird bezorgde
Je veel Ëi'oblenen. - .

à16 J€ probe€rt alleen maar net . do' wedstitjd- bezlg te ztJn kun Jè b€Bt Hsl
I€uk t keepén, J€ ging steeds mÍndgr
foutéii Eaken, 'en werd ook wat ru€tlgori-ln Je goaI, _hoerrel het ultlop€n aen'zwak' punt i6.(oja, de _warming-up hoort.€r ook

RobiD gan fol : ie vodtbalt' màt veal
enthouBlaane en veel onrust, probe€r de"' bal'eèret te conÉroi.eren voor le hem vreg
'trapt. I{aaraóhtJnliJk ÉÈn Je goed op }ieÈ. ririddeiÍ'ield 'BÉIén, - wànÈ J€ inzet le
prina. ProbeeE wèI altud te kom6n
trainÉn. ' 1

-' .:t ,:,. - ."i-,'.-,,
BrDdrr BuitoDbbk :'jé bent erg vooluLt
g€gaan in de duelB, maar Je bfljft
problemeri houden met je gn€Iheld. Àan de
Ëal Éenr Jé.heel] stsrk, Je treUt edn goede
PasB,::-. en eèn - hard gchot. ire
irttveÈaeoigen '9ing ; vàak :"veef tE
langzaam, Àn ciok Jij ko$t waaEschiJnfljtc
dp het mlddenv€Id beter ult de verf,
zeké! als tÈeedejaare Bpeler. Prbbeer
Eegelmatlger te kómen. train-en. '' .. ....

PàuI Eaorr : in de tvreéde herfÈ van -hetseÍzoen behoord€ , Je tot de. betëre
epelere.: Je hebt."een goede tlmlngl'-'en

. goede pags:' soms ben . je wàt r' te-'Éakkelilk. Érobeer komerid gelzoen -een
' goeds . Dl-Eipeler te rrorden, Eet . veel
- ovbrzicht en inzet '. -.,.-.... ... 

.l .!

dè C-klassere.._.. "'r

Dè "buderB 'r{II r lk bedankèn voo het'tervoer dat a1ÈÍJd aànwèzlg wad. I

Diegènè die naàr de. c gaan veel: succes
in de toekomàt ën voetbalplezier ei dat
g€ldt ók voor de andere àpelera d1e nog
een JaarÈJe D-klasEere bluven .

.Í r, ,1. J i . ,),.".. 
'- 

i
zèrf :hèti: Ik dlr eeÍàö€n jnèt ".pldz1€r

-ri.r ! '
.à r " ,ti' a-,:

IIERMÀN BODÀÀN

'i .i, .,'. f.
LEN§ D2

.r. , ., r: i.
Twee ,. tètderB, - vèèitl€h:

. ..hèIebcbl oudèrs, heel
- c-omp€tLtl€-ued8trijdgn,

gÉwonnen vrlendaóhàpgÈli
en v6el leuke toernoo' nötedöp. :' 

.

j
t

we.í.nlg gewonden
redeluk veel

EÈleig, éen

ke rredEtrljden,
en D2 ln een
.t

IètE Íé'rdér'ktJkànd zÍe je' edh t€am wat
bljna elke rredstrljd" piobéèrde om goed
te voetball€n. À16 het kon zochten de
spefeid naàr comblnaÈlee, én oók vaak
aIa het(elgenlÍjk) niet kon.rr J".1 I "\i "

UeeI 'Íè'é1 doelpuítén hebben Èe Éomaar,'' als een kadootje, " weggegev-en omdat !'re
'dan "dom" aah het Voetballed warén. i '

' Iehand gtoioö nièt op te letten, èe bal. werd r ólecht : geraàkt,' l dGir vèldedlglng
bleef te dicht '.blJ . :' het . dlgen
straf scàop,ge.bled, de aanval waa 'IuL",
de tédenBtànderB hrerden aanàevall€n
zonder f€lheld, er vr6rd eindelooa
geIringeld, of tegen elkaar gepraat. '

I'j
' soinb wàren 'eb,:ine'éàg wedàtfllden waaitn
Iedereen hèèI erg-igoéd öplette, en heel
eEg goed z'n best deédi dan r,ra6 D2 een
heel.'ftJn t€am, en zagen we. prachttge

ri EtaaltJss vo6tbal. iof'er 'dan Verloien
werd i{aE'niet..echt bÈIangrijk, e! waa' goed gévó€tbald, en iediàreen had veel
plezier'. ) b€leefd aàn de ' spannende
ur€dstriJd. '.' .

'Patriék stasÈià' : jb bent td oriiuettg
èIB de bal bij je Ln de buurt' 16; 'are
uerkt keiharal, en benÈ behoorluh 6nel.
íe moet proberen- wat korter t€ bewegen
(korterè pasaen dus ) alE ,je .de bal lbtj 'Je

kerhebt; dón zul Je zJ. dat Je' makkeluen- voetbàIè.' Mlgschlen ben
Je EcÉd op je plaatö;ale"

.,wt

'toch le. ei dtt sèiàoeti' wel érg veel
' verloren, . en- dat kwirm ióoral * door de

LhdèIirig in de iètg te Eterlie 'poule 5.
Èet id, een beetje logisch dat BoÍÍínige
vön Julrlè.wel eens deei zihihaddeà arg
Je rrigt,-'dat .de tegenstander veel te
Eterk zou zljn. Begrijpolijk, maar niet
goed;rranÈ ook dan moet Je proberen zo
Eoed mogalijk te voetball€n, want dat is
de sport dte Je zeLf gekozeir' liebÈ, en
dle J€ dus leuh vlndt (of nleÈ ?). ''

voorstopper. ook jij
mget rrrat vaker traLnen,

. ) i,. rà . .t .

' DeErttE dè Roo :' JiJ ben!'.
st€eda beter geah
voÈtbàIlen, nu moet Je
gaèb proberen de ba1 r"rat ..me€r ohdèr
control€ te krijgén (veel oof€nen dd8),
§omB lijkt het net of jè Etaat te dromen
tijdens een wed6trijd, miEschien. kun Je
Je volgend Beizoèn al ' b6ter
consentrèr€n. Je ^ kunÈ €en go€de
verdediger worden waar een elftal veel
ÈaD kan hebben. BLljf lekker pogitief,
dànl ben ' je., e?9.' . aanwlnst ., voor je

_ ploeggie. .,.., , - -'. .-., . .- ,
. r .. tf.' §àrrÏ L€d€r : je benÈ een apelei ,aàr je

èIti.Jd op kunt rekenen. " Je' kunt go€d
IlhkBback apelen, maar ook Ilnkghalf
Iukt pri:na.. Je i.rerkt hardr'' èti hebt een' goede pàsa:. .Probeer ',wat. àtevLger de
duele aan té,gàan, qah word Je èèà heel-'huttioe sDe].er voor .i'é tèa$. 

.r.-i,_1 ., .',.,t --- j _-: 1

rd"a'r «jàilr : nà eien..ria.it ËËsrn s..t

f' Ë

1 5
het Bteeds bet6r met Jou. Je wordt

:



fe1ler, en dan blijkt dat Je be8t goed
kunt ,voetballen. .Toch moet - Je , .nog

. brutaler worden (op een goede manler
natuurlljk) ln het veld, rrant. JeverlLest nog te vaak een durl. .re kunt
een goede baek, mlddenvel,der . of,
niEachien, rechtersplte worden, -. .

r1-a
ÍeEàl Guesour .: kwaliteit genoeg, maarje ptirgelt een beètje te veéI. ,rà weit<t
altiid hard, roaar vergeet 6oÍns d€
makkelijkste oplosalng te klezen,
Probeer 'volgend selzoen lekkeE te
combineren, dan $,ordt Je €6n goede
voetballer. P,s. l{iet alle medespeleEg
z+Jn "kneusen". "

- !íarral Àt(kabi ! je bent techntdch €en.goede voetballef die. makkellJk scoorÈ.
Maar, je bent ook wel- behoorlljk 'Iul,.
Jouu grootste probleem la dat le het
hoeilijk vlndt de hele wedstr!.jd hard te
lrerken. Àls je dat gaat
leren kun Je best ver

' komen. 
_

'PstrLck Bodaaa i Je. bent -

Énel, èn hebÉ .e6n goed
.schot.. Àls js leeït de
. hele rredBtrljd mde te.

klaar ..met daarin o.è, opgenomen alle
ver6lagen ,van dlt selzo€n en kooen zo
rufurschoots. aan hun. trekkén. ;
Er..- zljn weer '-heel wat er€alatrlJden
gespeelil dit aelzoen (ln toÈaal 29 + 6
tournooien), waarblj opvl€l. dat Jullte,ln tegengtelllng tot het gelzosn f99ll92zeer re_gelmatlg speelden zonder aI tegrote overvrr.nnlngen 17-21 tegen SEV
{vr} €n 5-3 tegen HBS (coÍnp. } of
nederlagan (O-5. tegen LENS D/E en O-5
tegen vcs {vr}). De wedstrljd tegen LENS
D4 r.rerd mét., e€n nonster.acore gewonnen
(10-0) maar.die tollen.wij nlet m€s als
echte wedBtrud.
Zo nu genoeg geÈa!.Ién en lopen, wepuntBgelrLjs (met sen Enrltrelnvaart)
door het aeizoen :

" i i;_.* D€ 26 wedstriJd vraE het aI raak want
blnnen ln één.van de auto,s waE,het door
een drààalreukje een rokerÍg boeltJe
gewoÍden maar gelukkig konden alle
inzittende tiJdig (zei het hoegtgnd)
gered worden.

idoen .èn nlet. af eí toe vlJf'ataat te"dromen, kun je een iev'aanvàIler wórd€n. Prob€er ook
een bal te' veroveren, aIB'
verliest.. J t ' an"

Kàes. coíloJ ..: - je .benè ".n g".r.arfi5k"
6pits. snel en doelgèricht. Het is
J arnrner dat Je zo weinig. traint. Nu r.raEje aome moe tegeí het eind iran de
r.redBtrijd. Àla Je iets wilt ,bereiken bij
LENS zul je écht tweè keèr per -weeÈ
hoeten gaan trainen, te beginnen op 07

., lYusuf oszoy'. : je 'bent'een technische.voetballer, dte makkelljk .acoort. irouw
probleem lB dat jè de bal somE te lànq
.aàn Je voet houdt.- Probeer enellér, ovei
te apelen, .dan wo-rdt 

- 
je nog- beÈer. .re

rbzeÈ lg prrma.
'- i

fenslotte wenB ik iedereen een preÈtige
vakantle, en wll Ik Herman bèdanÈer, ,oót
de rsqmenvrerking. 

,r'.: ,.-:, , '

intnuten
aarlijke
- EneIIerj€ hem

t.

t OPÀ "Michels" heeft €n nieuwe p€t.

: ' ' r- -r le €Iftal foto',8 hrordèn. gemaakt

* Dan volgt de eerste afgelastlng en
raar maar waaÍ, net als vorig eeizoen
r,rq6 het weer de w€dBtrud )teg6nrJuventas. In, totaal zou deze wedstrlJd
dEÍe keer niet doorgqan!
r Eén van de ouders maakt €en nLeuw
epreekwoord ! "Ílie patat van èen anderpikt - moet.zorgen dat zun. h,and. niet
obder. de, mayonais_e, zit". ,,i _.F ! ïr '

r Er wordt te veql geOOlrÀÀD. en te_lreiqlg
gevoetbald. --., .1 ) .:.-.. "i-,
! I,ej,der TOON loopt wat mank maar
gedraagt. zlch ondanka ziJn "handicap"alg een echte manageri. wat lnhlèId dàt
er genoég opdrachten gèBchreeuvrd. werden
nèar zljn assistenten en hlJzelf-.?....
hou lEat ftàar ..... r ? --.,

FRED GRÉNS

I,EN§ D 3

". ':'

, . .,|,Í

* DE IEIdET WOTdt .TÍIEE-PUNTEN T@NTJE"
genoemd en het teaÍn krlrSt àr €en
§àmàraploeg Pi j,. (de. opnamen -,hebbe4.rre
tot.op h€den nog steeds nieÈ gezleg).
t Dat je. een tègenstander noqit- moeÈ
onderschatten.,, weten 'we nu ook.en er
l.rotdt een voorBtel aangenomen.dat lip.v.eèn tralning -jer een -curaus: veter-
vastmaken geEtart. wordt .met eeÍi examèni
$rie Elaagt krljgè eon veterdLploma,. Ë

( TERUGBLIK

, brgenliJk behoeft dt-t jaarvàreiJg rnr.t
ggachreven te worden want de trouweIezer van de LENS-revue heèft dtt

- èfgel.open aelzoen.het wel en wee. van dlt
- -t -eiam kunne_n. r9l99n:.., ., ,

; Oàà.o*' zuilen de' wediiriJaen íiet of' heel . kor€ beticht I worden en richt ditverslag zich meer op. de gebeurten{egen
rondom de wedetrLJden.. VooÍ.' de
ILefhebbere en dà "cii fertjes-iaioten;

,.:nder -ons llgt- er een comple€t boel*Jerk
.J

* Ilet regent
moddertraining
moeclers waren
zo blij mee.-.

afgelastlngen
gaat er . alti
(b.egrijpelijk)

Íj

maar e€n
Jd ini. de
hl,er nlet

t Er ontataat een rage ;
thee met melk drinken €n
€E, komt een
kesperswiE aellng.

." 'Í* We eten. oliebollen en
schleten " vuurpij }en de.

It)
Iucht ln i de

'': .,,.



winterstop is aangebroken.
' * -'cevoetbald wordt -er'

zwaluwenzaaltournooi waar
van b.akten,,., . "r, ;,....

Ondankq allea- kunnen $re terugkljken op
- èen pËlma en leuk seizoen. De tÍÉsstè

speler8 gaan e€n_ atàpJe hoger naar de.c-
klasse en wi€ weet konen ie elkaar uel
-r.reer tegen. _ ,I _ -r.,

' 'i 
":r': 

- il :_ 1:!lvoor diegene dler.. volgend Eelzoen,
eventueel bÍJ ona .ln het €tftal }omén
kunnen we vast verkLappen aàt'h€t eenepeÈterènd gelzoen gaat word6n met veel
verraBalngen en een relaJe....??? .r :,'1 ,-', 

1nij zfjn er klaar vËor':-, Jultle ook'ti
. d :- . ,!..1 - '.r' \.t i:

Een prettlge vakantie pF .t9t volgend
, SelZOen. . .,, Ji; :i ,r:. .,, r,.. r ri ,

greI
vfe

heÈ
véeI

'n. I .'
nlet

..* Na modder komt zand en konden oudorB
onder genoÈ van een "batiklen. de apeleie
zien zwoegen op het strand.

. -. l: 
.,í

'. * Og :*"Oatrijd€n -LENs-Juvdntas (v,v,)
worden eindelt_j k -gespe_eld. .1.; j..

,t€
.,;,I
.:I
I- lr

4r,y_orq! weinig SÀUENGES PEELD.en
daardoor saan koÉtbàre
com P e.t i t L è Prt -ten
veitoren.

t Í{è belevèn
'' 

àp"rrnààt
TOON EN CEES

momenten _-t€g€n E8do. .en
verdiene m6t hard Naschrift: , !r { 'rr l.j, ri.r

r .t1r- 5 - -: ,?L! J' g :

li i]

ll

t

l,- r^

'ierÉen- z'puritàn, - (Àre we
n

De z$rèiar8te wedEtrljden komen eraan

Kort wil ik de volgende menaen bedanken
voor hun werk, inzet, hulp_: " en
doorzsttLngsvermogen i zonder hen was het

- ni€t mogelijk " gevreeBt-, dit. Betzoen .tot
een. goed elnde È€ brengen r:-, :,.Í:, , .,,a

i.,'. - "'^' ,Í ,i:t.-
- De JUKO et! E(q. ,riíi,.; .;rr .. ,r,.., .!r ::,:r.r

. r: . ,,, ', r''f \rr';]iL ' .:;- D€ cbsuÍf€urr, in h€t bijzond€r Rl,cko
Daàoe die altijd op de gekstè ttjden

. klaarstond meÈ,'haar,'tarretJe. ...g1.,' .r.,!,

- Gerard. fieze, .di€ ln geval" van:inood
laltÍjd -berèl,q was oÍn voor: extral, veEvoer
te zorgen. . .r- ,'. _r, t,:,,-r'" . ...!:a

Eovendien werden,'.. 'de i .- :onderataaliaÉ
-,peraqnep.1.doo!, eenr "degkundige:,. JÉ'iy,

mevrouw K., weet-nietBeter .-e-n de heer È,Uaarraak. "onderqcheiden 1. :l .,. -. r, :.

he chaópions'

(BlC), thuíE houd€n we de echadó beperkt
. maar da return vérllezen we m€t te hoae'cilferB.'

..:

r De EKo trakteert ons op eèn gezellige
zaterdag met voetbal, zlremmen, eten .én'' eéri euperbiiroo. L -'

* Er kordt louwe'i.rijvdnvoètbal"
en ,yan eeir . warming;up word je'leidèr vergeet de tijd en dat je

u een wedstriJd moet.Hlsgelen en.' af loop;" _ h-i j, krijgr.'" ._ eèn
1a-lts9b9^9etli- :- r--. . '; ,.' ,..

geBpeeld
moo. De
t ljdenB

-nièt na
,horloge

* De" laatste 'conipetttlewedstrIJd .ts
g€speèId en tevréden kiJkt

_ de standènlij st. - oxlo . !,fegens_.:,, het plopagsrep .yan 1.het
drinken yan meër-thèB. EeÈ,melk! .r- -:.r:. . t

iedeieen naar

- *'-' Er - rroidt '.'getournooid
r sch3ppelijk ( intèrnationaal) 

L

ernaar uit
"De eeuwlg€ t

èn vri€nd-
gespèeld. '

dat we.q.w.b, -de
weede" -blijven ?

- OPA voor,:alle ,Lekkere
gebakken vlejee.

t, l t.:.r'- - \i
- $ooN voor het, (hij.,kan
het '. .niet ., laten)
gèachreeuv, lanqs de
IiJn. ,. . .r' . ., i ,. r

' ,:

* Tudens de tournoolen p!èsteert een
Ieider -het os 5 pennen kwlJt te rèk€n. .

* Ziet het
tournooien. ír
* Na de vriendJeedag
aport- en 'sp€Idaq Lg
voorblj

en
het

dg, aulcceàiotle
.'6e,Izoen bijna

* t{e bezoekèn no;- het psv-EÈadlon -(coca-
colacompetitie, en gaan een dagje naarDrievli€t en kunnen we :

De overhandiglng van de , veralerselen
t,w,, het. theezakjè. .de verguldè schareg een flesJe .kealsm€erB€I met ,. dedaarbij behorend€ oorkonden hebben .,in
besloten kring plaategëvonden,

CEE§ .. hrJ ,'r-ir r :t t-

LENS DO sr'j . i í
i.'Bijna allemaal eerste. JaarB D-kla8sers

kwanen bij elkaar in D4 terecht.
Het wennen aan het grote veld bleek toèh
moeilijker . dan. gedachti i,'., vooral - .het
houden van Je plaata en :1hèÈ -*Iopen 

.l vànqie. grote afstanden bleek het glootate
probleen naast het v€rvoef , naar,. de
uLtuedstrijd€n.

.. i'r .

.BovendLen bléken eèn groot aantal t6ams.9cht te sterk te zLjn .voor dëze Èoule.Na dF.h€rlndeling. zou het, vr€I betei.gaan
1 i" -{;..1 .. :

VooRUITBLIKKEN ) -----i-,? ,.. .
Voordat we dit echter doen naar het
volgende ,seizoen ls er één ding dat wljnog even kwljt wiUen en dat is dè

'toenemende agrerisivitelt van aommiqe .vàn,ju'Ilie in gedrag'en taalg€bruik te§en de
schelds, tralner; Ieider en oudela op
,lral:ning€n eI tljdens wedarrijden. --

.Íongeiui één goéde raad :

:''tr Ètóp eni rce.Ja hccEprEER tt
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'dachten'ÈiJ, m.lB er gebeurdè nlets '€n de
.cIÉbE aIB' DuNor bleven irèkelljks maÈ
dubbele cijfers wlnnen.

toch gaven te veel Jongèns ziSF'ilèIl lièe1

@

Een hele pósltÍévè' "'
ultzonderlng hlerop wae
,roch€IIl van - Loonr-' hfJ '

erg makkelijk g€vronnen.
. . Ínteresseeit '.JuUle het

elgenlLjkl we} ón" ledëre
teek dlk lte veiliezen ??

2. tset 
" 
lncaBaeringevermögen

tegen een stootJg on zullen

De volgsnd€ Jongens "vormd6n." Èr'i' ''

'Àniold 'órter"acr ki eón . tecÈriiàttr' toeaekeeper, probeert go€d6 . aanwljztngei te
geven aan zIJn vèÍdedlgère, hiJ kan goed
n€évoetballen €n dét ls prettig als .jenlet msg - tenigsp€len. Je . mag _ waÈíbruÈaler" In het vèId atJn. ''

.rortohà-' rietí lönie ' ."tht"àtÉt"r 'r"
vooral de laatstE maand€n go€d vooruiÈ
gegaan. BLJ'l6 Bn€l en laat zlch nl€È zo
Írauw m€er afbluffèn. conc6ntratle kan
wat b6!er:-. -,j._ *4.r,,'. j.

civarrar §broikel'' lE 'de rlaatgte màn en
verdedlgend heel st€rk (ór koíit echÈ
niemand langs) en gaat ooh €Èe6ds meeE
een goede (v€rre) paas g6ven',
Nu nog probefen wat bèter ààn t6

: 26 kunnen
daa.r . noolt

IENS El . :
'Op f0 ' 'auguEtuB b€Eon , h6t Beizo€n

199211993 met de €6rste trainlng en al
snel atond het achÈtal vaEt, zodat we
aan d6 plaats€n konden wennen.
Het bleek, dat we, Hat dat betreft een

I vodrsprbng-. haddën op vele andere teamg.

De oef,enperJ.ode ' leÍerdè: gróte ov€r-
wlnnlngen.i', op tegen ,r . toch '. goede

', verenigLngen3 Qulck 8-1, .RVC 2O-3,
Roodenburg 1O-2 en cDÀ 4-1.

,. -In dè hoog5te E-poule'vèn de afdeling
Dèn haag .begonngn we ook prlma en meÈ
.goed sanena;)eI; voolal oter de vléugels,
vÍerd henig tegénEtander veirast. "

j IIet duurde dan ook tot eind oktob€r voor
de €6aate, nederlaaE kwam'(DSO 4-2),
Helaas !.ra6 CLvard dle dag d6 weg kwljt
Ín ZoeteE.IÏlÈer lt . ^.

' "'i {' .i.
Ns dèra nedèrlaag w€rd €r w€6r. gewoon

. ,Iekker getraLnd s6, g€voetbald, 6r w€rden.goede wedatrJ.Jden geepeeld en de
uitslagen. waren dan ,ooh ulteteksnd te
noemen, vooral de wlnÈÈ op àDo (2-1r,
Vredenburch (6-2), Quick (3 en 9-1), Dtro
i( 3-1) en. Tonegtdo, (6-0).,
Ronduit .", taleuratellend (was elgen'Echuld, vraa h6t verlLea tegen. het

. onderaanàtaaride VCS\ (3-2). ,

Daarna nog een nederlaag ln een Ieuke
gelLjkopgaande wedstrijd tegen DI.,o (3-t)
en eentje tegen àDO (1-0), dat schoppen
en slaan helaas belangrijker vond dan
voetballen.
Tènslotte eindigden vre in deze. kompetitie (op 1 punt van de koploper.

. À16 . afsluitlng hebben we nog' èerste. plaatsen gehaald opl do toèrnooien van

. .,vcs, RWH,- -.WllhelmuÈ, Nsv'71 en LENsi
ook het i3;daags uitstapjo naar 'IJlmbuig

-waa een groot succes. t

kwan er BaE heel laat bU maar d€ed echt
- Iedere week zIJn best om er ieÈB van t€

maken. Zo hoort h€t ookl htJ gaat €cht€r
naar de c-kla6s6 maar JuIlJ.e nogen heÈ
nog 6en. jaar Ln de D-kIasEa prob€ren.

Kom oP boys i bUt r{tat m€rer van Je af en
veel gucceg volgend Jaar. r " '

gÍrvallend in dit team Ls ook nog :
,.,,J

,, 1. , d€ " tr osltkve ' ap€Lopvattlng à

spel . èn, r€cht Ieren ' ïoeÈbàIten
belangrlJker dan de punten.

nayóiia orooi ' is linkeuLct en .aiitjd
vroliJk t HIj heeft een fraal schót en
kan goed kopp€n. BItJf oefen€n op

Boy ooldrigí-ÍniddeíVelder, tr.n prti,nà 
"Lnhannetje uitBpelen of €en komblnatle meÈ

iemand opzetten. zL)n voorkeur gaat
dutdËIijk uÍt naar aanvallsn. _-

Je'mag best-_wat stevlger de- duel6, iryjàan

' Iou;tbia bukoan;: midclenvelder,''àr 'id iii1
op veel and€re plaata€n lnz€tbaar.' .HiJ i6 de hele h,eek meÈ voetbal bézlg,
iE Egerk,aan dE bal en heeft een,goede

- technlek, oefen op snelheld l. ,, ,- - ,

t{tchà61 o6E.d iE rechterspItE, síet èn
Ér &iJn he€l. veel do€Ipunten uÍt. zijn
voofuètÈ€n '_ g€maakt. Oefen . op
Bchijnbeweglngen, 'want In de "D" ls
anelheid ni6t voldoende., .'.. -'., rir. 

L/ 
.-r {

Ilnkabulten, - heeft vaak
aktleB (kappen), komt... bi,

voorzetten prfuna voor
zun maÍi eii acoort veel.
D6nk aan het
meeverdedtgén en .,.ga
harder de duel6 in. -:..

slulten.

&uud' Raffai
verraBBènde

r THEO HOEFNÀGEL

ï_l
I

I.EN§ E2

HET CO}IPI,ETE AEÀU :

àan hèt begin. van dLt jaar k/eeg fk
negen spelers onder mijn hóèdel er i.raren
vooï lnij een paar oudè bekende van.vorig
Jaar e6n een paar, nieuwe-eeÍste. jaara
spele:B..

àI Ealw bleek dat de apèI€Ís aan 
*elkaar

hoeBten wennen en volgenB mij mo€t€n
Borrmige dat nog steeds.- ttaar ai met aI
bleek dtt 82, net ..als vorig jaar
overigens, heel góeda vredslrtjden tekunnen epelen waaraan m€nig
ÈoeBchouÍrer/supporter op ziJn/haar tenen

I

goed-í6

I



stond van spannlng en ook stond tè- gènleten van mooie voètbalàctieB en4' vrér€lddoelpunten - de hiet'utt te Dutten
eneÉgieiijkè Inibt van àlle EpeI-erE -., het enthougLasme waafinee .taètiach .en
technisch eterk werd qevoetbald.
' .i -- ,, ..,.. t .-,- ...,, ï,.,-..j .;,. .È

' ía.ài nér"rig r<r,uó ait her héie .laài'rnàar."3 of 4 kèèr voor.' Er wàren nàt,rri=ti.ir
; ook de hele,; hdr€' drèctrtè sÀàÀilil;ó;
_. waarin er Boms dlngen gebeurden'die niet
;'op en om h6t veld hoeved tè q6b€ur€n,
"'dènk-.naaÍ aàn dat toÉrióol btJ Éxcelsloi

. vraaa w€ de laatÍite plaata $sgElsepten -
maar lraaE v6el JongetJes een verkEèrder,lnetelllng IlEtEn zlen . Ik n€em-,aan dat' diÈ olèt nèèr zal óeËeuren. . :

-, !í Y - 'r ;a1') :Pi.
.., van dd 6r:toeràóoièri -1 àchtetà',' O e'erste. 6n 1 twEede plaats. . BU de ebrsteplaatsen 'ben lk nlet biJ EewèeBt naar
- y.l 9" _goed'^coactr€nde' vadere. _ . ,; _ " ,. .

3.an 
rin;rètÉ ovèr' ait-Èoaprete'ieiirnli -

FZ.lr.l en_-Le 'ais' Je'heÈ 
'dooi een loecte:brfl bekljkt èeir ómpleet tea$ wanË blidit team hàd je

'- e'en keèper 'dle óterk op ale llln Ia on-in 1 tegen I ook heternÀal nlói stechtwaE. - \ .. | .
" - - eëÀ te. : "tdinÉràíentvotle" màlààeÈter( (een- echte kleveÍ) .die elke aplts geBn. cèntimoter' ruijflte geeft.

. - e€n. enelle etevlge verdggígei die goeit
- q9 opDouw verzorgde'en een hele stevlgej dle €en_-echte vuurput in ziJn gchoenén

heefti htj, ts'nl€t 6nèI Eaar dat lrLst
hfJ_ goed t-e corrigerèn. (hij ItJkÈ eenbeetJe op dB hoofdtralner van ÈENS).
- eeÈ wat lairgere, Éactlsch ,Lete""
voetlaller dlo goed het, ov€rzLcht hield'en €en goede paEs heeft. :

- d€ 200t mÀn (mann€tJe) ," hil wa6overal en niet mos te ÈiJgen 'en: ziinInzdt 'iB een voorbeelA vó meniq É-' tweeer.' HIJ scoorde af en toe 
"o 

-*frt
leirke. coirÈlnatie op te zetten.
- een man m6t het hardBtè schot vàn het

groot .goal dat vrordt even wennen. Z6
.. zullen opkiJken in d€ D-klaabe. ,--- --

I I .-
L'seÈiltleau a i

deD

iroD]() d€ ,, or ig lnelEaobuugte verded iger kan 'I elrJ(ervoëtbal1€n Is aanvallend geraarirJkprobeèr wat me€r te )<o, ppen d
n'elftal

an ÍordÈ nogwaardevoller VO(,r. Leè

itb l :F
)

EUCCe s 'ln(
) i. ..-:. -!L t

SLladia (plttàuU : €en ^'geval apirrt
lnoeiIlJk) kan l€kk€r iohtbal16n ..aI6

htJ ' dat uil 'h€eft.- sen
hele grote.. l'àzet ( somg

".F let E| te , groot)l - -. , boet
ncagser6n alb JeIeren 'i

t€am,. de man vaí de dode Épelmomenten,hiJ wlsÈ de corn€re alti jd op maat .t6
n€men maar ko$pen' is _en , blijft pen. . probleèmpjè.

d€ tnan: van àe' a-cties j'itle biJna' net zó'mool

èsps e€n .Echop. of 6en
duw. krtjqt',- de perfecte' mandekker'"- Xom ook'zoveel niogali j i< tiatàèn.

., BaËjc 1kiloÀcrcrvrËiàrf i'urijri e""ri -prtma tnzèt - heeft -eèn-goed lnzlcht :en
.. is dit Jaar. goed vooruitgegaan -..ggk'llj

' kom. op de tralningirn. ,. . - . , , _ ,. -:

BoEer (rabbttj': ae enarià, .oirigtèr.iia.
middenvelder . - af . èn toe èen .tàctíech
overtr€dinkjé' ;,.kwalll, van El .en ,paetezich goed aan ; wLl 6ens letE tei- veàt o;aantaflend gebled.' Volgend 'Jaar- op e"i

r. groot v€Id dan ka4 j.9 Enelhdtd goed,,van' Pae komen. ' - |
- 

| 
:i: '':"?'

ReHËD (Itog) : is groot en Eterk - heeft
eeh hard schot.ln ztjn .'rvo€t.ieg". -i-ia.

. tactloch an in 'de' auéts etàaÍ hij 'Ë;;
toannetje - heeft een paaE. BchltÈe-Íendegoals genaakt - htJ Ia een verdedíberdle nlet zomaar pèEaeert. . .r- ,;'I
àchEBd (6r sourr Frrch) : prlma akttes-

- 
probeer tat me€r te ecdren €n de go6L te'zoe}en - Je brengt soins, jezelf-In deproblenen. door te,veel te r.rJ.llen., ,,

ErGddy (!àc corsei) -, ' o" ïun ' .,o'J, o.
coEners -.1e9È zÈ perfect neèr - heeft
eeh dodeltjk echot ií ziJn rechter. been-acoort af en toe: Eoet EUopeI bliJventiltken en probeer wat .. meir op 

- 
,detrainingen te komen.

'.'xroryt lgoartieloiJi) ':!' ra;s -.'gner -goed Bchot - Ieuke - bbweqinqen .. -gevaarliJke apita -: votgènd 'Jaàr é,r voor
weer gèan en rrle r,reet,

, :- ; . .1. -. . :

{.?-., - r ;:. fl
LENS.E 3,_... .jr., - r i

't'Dit team edartte',att'.. à"rzoer, À.i' i."r,gedeeltelt1k ' nleui,ié "" .'gÀ.Àrt.rrji;
lgttgnog g!9ep Jongens. zo nàdoèn reraí,

. UIchaEI, , vincent, Earry en wesley aÍ
. samen geÉpeeld biJ .de,.E-tJeÉl. en:. Eende

ftlchael o., Nlel.s: ejl roíqnÍ erkadr dr vènd€ F-Jes. en de nLeuwkómer waa Roddy.

àèn het begin van nËt-.j;àr beloofde het
weetr €en heerlijk,. Bporttef maar voorElgezellig jaar t€. r.rorderi. ., . -- , ,

- ._ U6 oudérs langs de, .kant. mogdlgden - de19 :

vraren " a1s dle ' ' van - t'- 
Romàl1o t. (de' iaatste '
acoort n e-en paàr,':'
doelpuntjciB mèer) .. -
- de 'i gevaarliJitet man'ivan E2 vooi ' dé,,:
tegenstander althansi hij l"_ 6nèI, groot
en scoorde veel.

Zo'n tean" mo€t 
.duÈ rDakk€Itlk kaErDioèn

worden dènkt 'u dan.en 'waren-we JrÉ-;È, i..:.:: met penaltiae scliLeten.- . . ., .:.-.. ._,,.-
i fr! .eggoën: heÈ; tk'-Èet'.nÈar miJlil"àÍn
- Sehaa - 'olirdanks -óe piobteenpjeà í"r è"
..,to:, .1lrt:t.Er:I rï1deTr w_e no§ Ltrnburs.

Kort iets over de- mànnen van.Ez :

P?tIl._t (.lg RoD, i r"' roo",iit segaan--
,, 

bftj{.r.lrefnen .-, volgend. Jaqf lir eàq
' . t 

-t" ':-
\l



kinderen ale va
hun Ionàen uit

noud
huii'

s aan'en waren beE€ld
Iijf te glll.en om'èr

maar vootr te zorgen,
''lekker hun best deden.'

dat aII€ klndeten

. hij sto-nd heel vaak pr€ct€s bp do,pleat8
waar ei iemand dreigde door té brèk€n. €n
pakte dan zeer bokwaà$ dq bal van-do
aanvaller af :. i.-, I

{? ' .

F€rtli bleek ook dit jaai- weer €en zeor
. - falle . teffLËr, te . zljnl ,- hU Bchoffeld€

regelmatlg het gras. van de voldén àf,
hleld hèt aclitqr.' allemaal , zeer go€d ln
de gateí' en wde'- ovEral tE vlndén..-E€t
viel onL écht mee dàt ziJn ouderà. (of ís'dat . ópa1 íiet . .een , gioot .aental
voetbglBchoene,n yoo!, hem moeBteÍl. kop€n'

' Uicbacl v.d. v.'.had het aan h€t begln
van tiet .geizoeà nLet zo naar zijn zLn tn
dE voorhoedg en vroeg oP zeet

. profeaeionele .manier -overblaatslng aèn
naar d€ achterhoede.
iliJ kondon'nietÍi ander; "dàn dit goBd
keuren en zagen hem lekker oPbloelen'Ln
de achÈeÍhoàde. ' Ja$Íner wds het dat hij
ro4d februari steeds meer IaEt kleeg van
zijn hiel en goms met een van 'PiJn
veEtrokken gezicht.over. het veld liep'
[te hopen dat die piJnen voor het volg€nd

' geizoen over zijn' .,.

onze andere uLchael ..uerd een ateedB
rappere speler riaantate het geizoen
voiÉeróe. -tti1 gaf ateeds iheer ler;ke
ballen af, aan de vooEhoede, 6n sPeelde op
eeí geraffineerde maniPr .tegenaPel€ra
uiÈ, Hanneer dit nodlg was. vaak Ptkté
hij dan ook nog zIJn doelpuntjè. mee.
UÍchael blijft nog een. JaartJe E-klasser
en .Ik ben ervan overtulgd dfÈ] hlj het
komend selzoen nog .. beÈer zall i. gaan
preateren. .r , ., a., 

-

w€sl€y "p"àto" 
-'in ao voor-t óeàe; 

" trij
werktB het hel€ jaar heèI hard om zijn
doelpuntjes mee te plkken en dooÉ ..een
goed achot in zlJn benen, wiat hij de
[eeper van de tegenpartij , vaak te
verachalken, Efj lfep op.elke bal en was
daardoor na. eeÍr wedEtrLjd vaak bekaf.
ook corners ut8t htj goèd ,te rienen en
sonB prikte hij er_ dan een. ln een keer
in. ,'. ': t-

Ntelt vras íarveiwege t"i Ë"rroii ,r.ri^d"
achterhoede ' naar de 'voorhoede verPlaatst
en dit ging hem stukken beter af. Op de
IinkeÉ. kant van het veld wae hlj vaak
erg gevaarlijk en ook liep .hij steed8
goBd vrij en was daardoor altijd €en
perfect aanspeelpunt. Had hiJ dè bal,
dan wist hiJ hern meeBtal of goed voor te
zetten of zelf te Bchleten, waqrdoor hlJ
menig dóelpuntje scóord€. r r

Degene die afgelopèn Beizoen hèt mÉest
voor ons geacoord heeft ia noddy; hij
kvram na een.paar maanden blj ona apelen
en deed dlt op een fantagtlache wljz€.
Vaak soleerde hij door dè verdediglng
van de tegenstander hsen en acoorde.
Later in het , seizoen gtng . hU . zljn
medespelerE nog meer zien en epeelde htj
ook ateedg meer over, waardoor. de
anderen ook de mog€lijkh€ld klegeD om te

Jan en lk zagen dit met
- grote vreugde aa-n. - Het

BP€I ''wag dit' EeLzoen
zeex wLaselend, de
eerstè oefenwedstrLJd, ,
!e9e 'Qqigx, . $rërd mèt

t
n'

grote cLJfers gewonnen
en ook de '€erste
of, ftctële wedafriJd, teg€n RAvÀ werd een
grandloos ÉÉcces. --.

lr

Het JeugdbeBtuu! van DulndorP. zag dit. al
zéer snsl 'en besloot bij de K.N.V'B. te
vragen of men hoger kon sP€leni de tw€e
andere clubs deden dÍt nleÈ, waardoor je
Éen hele gekk€ verdeling kreeg. Ja ner

,l * d-il ,t" moeten. 
, 

meemaken '. ,* r I - -.'

Er waren ploegen bij die, quà aterkte,
nlet veel vooC ong oàder dedeni een Eoed. voorbeeld hierydn waB scheveningen, waar
we twèé heerlijke Pottén tegón àpeelden
èn ze allebei, weliswaar met een klèin
verschll, Uonnen'

"qrk h,aren er ploegen, dle mijn8 inzlens,' veel !e^hoog waren lngedeeld-
osc en Dle Haghe verloren van ledereen
meÉ wel'hele -hoge ctjfers en ook wij
dcoorden er bÍj dez€ tÍ{ee ver€nlgingen
er luotig op 1oÉ '
Het motto van 'ian en mij wae heÈ hele
,Jàai : RIjÈ goed. om'je Èeen en epeel -de
Èat }ekker over. zodat uè aan het eind
van de wèdstrtjd al'Iemaal Iekker moe en
veel aan de .bal .zijn' - _.

.t'i'Aan het begLn van het Jaar luhte dit
vaak nleË en daarom waren de resultaten
vrat mlnderi lat€r Ln. heÈ Jaar zag je qat

' de Jongens het'Iekker overnaJnen '
van dit tean noet ook nog gezegd .worden
dat het aIE trainer heerlijk is dat Je
tea$ er' haaEt altijd i§ wanneer Br
getraind'wordt. '', _ . .

rn onIó' pouÍe zaten drlé clubE dle
elgGnlijk veel te .6terk tàren, te weÈen
Dulndorg, aruvettas én vcs 

"

De Jongens leerden elkaar ook steeds
beter kennen, omdat zlj (of waren het do
ouders? ) elkaa, ook nog vaak op zo[dag
bij het eerÈte zagen.

Àan het begin van het Jaar waren de
plaaÈEen In het .veld nog een beetje
onzekeri zo spÉeldè Michael v.d. v. voor
en Niefe achtÉr. : ' .\' '
In dE loop van het jaar hebben we deze
ptàatàen geÈteeél§ en hadden de Jongena
veel rirèei pleztei ln het veld.

- , i'_ i ,

Vl,[ceEt ontpopte zich als een
snéIhèIdóhonster; hij Haa !Iaak'' vooE te
vinden eii dan io'weèr achtér. zo wlBt
hiJ ook zijn doèIbuntjéà m.èe'te pikkeà.

ECOren.

Barryr wàb vaak'önze'lrots ïn de brandingi -

20
-# TglrEy . vras -. het .r llele

sèizoen de Eluitpogt van
het elftal. In het begin



f.'. ,'i'gÍng -het 
,i Boms. wat . stroef, , maar_.,de

keeperstralillnE erlèrp zun vruchten bU
hem af,.. - F.. r, . rtliJ .$iEt) vaak hele moole Ëeddingsn te
verrlqhtBn. erf behoedde ons. ,s_ege_lmatig
voöt, èeir nèdertaàö. . "

Ítt!. i"i; li'-

Jong€nq. het !ràs. wg€r s_Bn leuk jèar,. van
het r.'grootBte. ; d-eel, .Ínoeton -we -- weer
afgÈheld nenen, omdat..pe- D:tJeB word€n.

,1 ' ..\í. .:, :' .'/ '. . ' l'., ^'.Ja i !' z- Barr-y, vincen!, ' MIchaeL {v. d. .- voort,
l{es1ey en F€rdl v€el succea daar en

: .Torqny, Niels,Roddy en ulchà€t o. veel
.. succea nog bij de.E-tJ€s. .. .:,..,r i \

ouderg bèdant<È 'voor de gezelllgheld en
', lk hoop dat JuIlIe h6È met ong leuk
h€bben gevonden. .) t. itj..l{

eanne€f . : hgÈ,- ev6n Í-.t€genzeÈr; . _bluv€nvoetballen Roy dan gaat het echt vàel
?f bgler. J i.r.;r: ;iti ...:.,* , .i ::sítu ..r.ii,
.. .., r. ' {..a i' ,r 1+f: t r,-) ..t .{.,rr i -"-".t^
§ . .RgEco, .e-9r.1 p_rioe voetballer, . dt€ .19g616
;. t.wed8trljd heel .r{Èt meÈ€rE Ioopt en dat
. : ook bIIJft,. do€n. rpaarb$ ; o1ryeÈeld Jouw

EenÈa,llteit _dat.-. . lg :' g-€n.r, vooab€€ld .vooE
ied€reen, dB stlllo vo€Èbal16r - gEotà

. r kJ._a-6ae., r §' , ,.::-:I is:,,, -;f.,,-, 1í; .i -n:I
r i., -,X.,.tl j:5 ... rl-'l Sb tC't: ' -qi, 'rr I ,l
;r ..,Feyql "onze ),BonJam-In, van.- h6t -tearnr;: dí€i...ale.hU er 6chÈ zLn'ln h€eft he€l wat.r.g6vaarliJke í . aaavallen.:" i v.an -,.. de

togenstander wè€t_ af te qlaan. ^.
. Ook _- vln§., tk. dat l,JtJ het eteedg bet€r

.. gaat.doen. Pilma i,.. I ,, 
ji., ! .-.. !, ..

. .)i -r'F
Salcair, 6en echte Btofzulger, 'dÍe

. bovondlenj hee-I.. go6d kan vo€tballen_ zorÍ€I
. r voo.r , alg ... achtaï r daarblj r, €èn .. f une
, , t€amgenggt, ook dat'ris klaaa€: ! . " .rf .'

' :::', i ': ;::t' ii' l
llaaprÉet, . ook €èn '. prLma I voetballeq

.,bovendlen. €rg .,anel, ook het 'ov€rspslen
doe JIJ at€eds i beter. Toch yoor Jou

. geldt ook op. het.-v€Id..: Eondje dlchÈ,
Bt6ek dle energle in het voetbal. €n. echt

.. J€ r"rordt nog bet€I. ,,..:ri, , -'n.. ..:
I

Ik kan natuurluk nog veel meei over
Jullie vertell€n, naar dan I wordt |heÈ

. elndverslag v€€I t€ lang.- . , .ti- ... t
: Ji-L -.' t'.'r',

. :H€È volg€nd Belzoen gaan Julllo naaEJ de
D-kI6sBe, op esn . heel veld spelen' dat
zal wel .evèn wennen-izljnr:maaË,Lk denk

- dat Jullio daar- best.zlntLn habben:.l:fl.
I "-' r'ili

HoE het verder zou gaan r.r6ét ik nu hog
nlet, rrat Ik rtlel weet ls dat lk.het'heel

. prbttíg .vond om Ju1ll6 te lelden'. . i ",';:'. .: ,i -t r. ','iIk wens Jullle.dani ook heel ve€l Euccea
heÈ volgend gelzoeni lnide',D r€n hoop,dat

: hetjr net rzo BucceEvol lzal :gaan., al6t-ih€t
. afgelopen Eelzoen;i 1,r"l'-j:i -! xÍii:ki,. . .ii.

. -'" ' I'C '5É" $i 
"'-rY1''11' 

';- ..

JÀN 6n EÀNS

IJE}íS E{
.--'r'.{.r.'l?erugkijkend naar .: het

,..i afgelopan-, Fefloen. kan ik:,
.:, z€ggen .,. è€n geolaagd
. aerzoctn...',---:-'i-:':-'--.j r Èr, :,.i r I

Uet af en toe goed voetbal wlsten wLj
, onzé tegènatanders kleln.te krlJgen en
' ook het. H€rkvo€tbal.. schuwdèn UIJ nl€t.
- yaak moe8ten . wIJ het van, onze . Lnzet'.hebb€n ldie .ong.., dan geregelg . de

overwinnLng' brachti d€nE maar eens.àan
Qulck, Bohemen en BÍC.

,Uaar aI6 dez€ Ínzet ontbrak dan eíerd het
: mogilljk, '. 

,.àer-rk ., oo.k maar . eena aan de
toernooleni. maaÍ dan toch slg Je de hele
competltle maar twee k€er v€rllest en de

.i, r6st. weet te vrlnnen dan kan, Je geruet
,. gpreken van e€n goed rteam met Bpelers-'iàare t '

Ricky (k€eperl, . Ctg.q naar . mate:. heÈ
selzoen .vorderd€ steeds beteE. glng

, lieepen 6n, alàt ook m.et -.stèeds meer 
-Iei

,-91n9 doen. I., . .-.r. l.-.-.t-. ,
r Toch de.. utttrappen I kunnen bet€r , en- daarom la . . lieeperetraLnLng , echt
._ belang5ljk R"ick í- doen.! " .--. t:; i.

rlogà!, een reuke..voetbalrir'.61; oan 'tot
moeilljk ls te Etoppen door menlg
tegenatander en yeatl.wtqÈ. tg scor€ni.ook
als " het even tegenzlt bIUf .dàn

' voetball€n want dat.. kan Jg hetef.dan

' DoIf? ook JiJ bent et€edó b€teE .gaan
.,.voetballen,. vooral .met wat meer lef en'-lnzÍcht (prtma). Je loopÉ öok steede

goed vrui ga zo door en let op hèt gaat
6teeds_.b_eler. nr,,^ ; .'.i.ti, ínr ..í- i?,:1.-..q

í.,r :t:r aí ii;4." 1'- ...jl
, .RodIr,,,eep,,-fijng knq_], §le uttetndÉliJk
r. toch. niet vooE,het voetbal koosr. toch
l. hoop" ik ààt lij. in Je . qndàre"spbrt een
,] kanl_er. wordL .en, !Jen6 Je v_qe1 quccès, t

Roy. :vooE., veel* -doelpuntan ,gezorgd dlt
oelzoèn, ook met zijn lange trap wl-Et
hIJ on-z'q. epitgp.n lq;.elelling rter ,br€ngèn.

- ._.ranmer alat .- j iJ ook .. de Iaatste tud
(toernooien) ging mekk€_ren en wandelen,

I

R€st nÍJ nog te bedanken
de oudere die ons iedere

, .ereek ,zeer, go6d "vrlEten,te;ateunen §.,imet ;t':... hun,
bovena I i;J í Eport!eve

:. ; aanrnoedlgingen €nr)vooral
j;a.d ;:6 ., r,t i\.a E)l - Í! - -e n

.: , i .j1 , .rr ,, =',.Ilmonademoeders 
n*dte ,,-er

, I voor. zorgden idat)iijultie ,er '.kjderelwàek
weer fria en blLnkend uttzàEen.

ï-.. i 1 -' ' 1.. .lJ .r i )! .!,3 ,'t .-- ltf',I.r
,;Na$ena ..heal LENS lE4, ,'lnèIudlef,. oudèrg
"i.dank ik de..rUKo vooi,,al' hÉn,. Lnzet' oíl het
, .. èfgolopen seizoèn'., tot Ben i: pr€ttlg lisn
.:. gucceavól -.Beizoen tel maken:'r'' -.r .Ë\
:'i |! .- .; .,i:.:o.,',-i . lr^..'Een f Un€ vakantlé en gaurr.tot -zl,enB; l

I

Í,, ' i it '.:.r - l;,r'-: ,;r:,,. .,' J'A
jrTEUN,'. ':r, .:?)-r {*...:*.., , -:"., i.

. r.,sNS,E s q'...., jt.i'.; .. 
i;.,_:i

.,. , .: ..1- r,.- ; i . ,i? Ír' .i{ ( 4t t ...
.r- .fongena -er 

' ia ong : weer ;'. geviad§à een
:verslag te doen van. dit eeizoen-:én wlJ

' mochten, kiezen. tuasen een v€rgtag over
:. hèt hele. elftal. of over 'Julllà .apÉt:wÀt

te schrLl ven.atatt

'É'. ,



Wij kozen liever voor het Iaatste ohdat,.'"rJul.llB dtÈ ÀLLEMÀÀI vérdiend hebben.-iLv j;:...i :r:i. i_,.;\ rj ..-- Íj$_ -:-,r
Àbdoahalok: JIJ b6nt e6n speler 'aie:1J6
overal kan neer zetten en ook no{i .een':"1iaat fraale r do€Iiuhten kàn :daken. leif e

.'3.aIE.i j€,1 (zoals , nu)' acht€i staat. fftJ
":höÉn dat J€ meÈ neÈ zoieel pleiler In*.dè D,gaat voetballen en VeeI sriccEB.

Í f.l tri,! Írr;i'' - 1' ,i - :

EDgi!! JiJ klvan wat later in h€t €lftal
.maar dat mocht de pret niet drukken. JiJ

í.4lhebt .izekei een paar, fraale :hrèdstrljden
.,:'geepeeldl he.laaE' gaat het nu wat: mlnder
^: maar'wij wetèn zekeE dat je de'Iaatste

toernooieir Írèer" bèter gaaÈ Íoètballen.
ook ríöor Jo'u. hopèn r,rlj ddt ' Je h€t
volgend. geLzoen (in'de E) vèéI plezler
beleeft. . +,1 n

'aRi'caiató': ' Ja, waÈ :lirbeten wé " hlér van
. -'zeggen. ]In het' bëgiri -.'nog hiet zo goedrln

het keepén, maar daar krram v€randerlng
in. toen jlj echte keep€rstrainlng kreeg

: i (iràn. l.renno 81 ) . . Írat , bén J IJ gdan- keep€n
-rzeg. llèt,-is . al zovaak. "gaachËeven' Ln.-'Íergchillendè verÉIàgen dat Jé de vr€d-

' r strijd ÈeI eeng: voor ona gewonnèn hebt.
.. ,,Víij hopen dat rje er het volgend àeizoen

net zoveel plezier .ln) hebt zoals in dlt
Jaar,

Dauny: .JiJr moeÈ". het hebben Van je lnzet
en diè is goed. Dlt Jaar meèr in. de
voorhoede wat dan ook bétekend6 dat Je''l'do6lpunten glng maken. Soms mciest Js nog

. ,,wÈI€ens d6 achtgrhoede helpen urat je oo[
' .bgst kan. Wtj hopen dat je het volgend

seizo€n nog . meer -doelpunten scoort. VeeI
EUCCeE.

-- ;- ' :1 :.,"tt .'., 1 -"1- - -

*'ilohu:.wàt ben Jfj lekkër gaan voBtbèIlen
zeg. rn het beglni dachi ik (UeliÈ) die
moet nog veel leren zeci. Toch door'*altijd op'de' trainingen te zijn kwamj.-.dear (goedel 'verandering ln. JtJ bentjeen'lechte doorzetter, rtili hopen dat Jehet volgend Belzoen ook zo goed doorgaàt
en i{ensen jè veel plezier in de D.

- Í.1,,-i r.,. . , .t \,t ( | ,. -:,
-xOzkàD: ;.) Net, J'zóale", vorig jàar dei,topscooraer vanr. oíg , elftal- -Jij ataat
:alttjd i paraat'"om' ook naar, eein klein

c,'kansje óm te.zetten Ín een doelpunt.
,rr.Volgend sÉizóen weer r topscoorder? Verdèr
-: Epeel . je: goed over ook" naar de. wat
J,mindere:.vo6tball.eEs onder on6. Ook voor
;sjou -ve€I 'plezier -ln. heÈ volgénd' Eelzoen.

{ .qJ:,.i ..,_ ,"
Uuatafat Een klein Jongetje maar lrat eèn

E.ldaden,l'iIij .bent f ialtlia acht€r als r dit
J,"riodigr{g. H€ldaà: Pingel'.jei no§ aI Hat ln
r;der achterhoede. lToch, hebben wlj genöten

van Je onverzetteliJ kheid. .VóIgend,Jaar
nog een jaar ln de E en vrlj hopen dat Je
daar.- Éog 'veel' vo€tbalplezier zal hebb-èn.

(en gelukkig was Je er dan ook), Hou ér
vorsend :91?":", ?"I "y.."".r 

p]?p*9i 
. 
1x:,,,.,

Dit waÉ dan r.rat uij .

pérËoonliJk over jultté' §
, i daéhtèni alà tEÀu voriden ! 1' 1r

wlj dat JuIIte adidfd
met elkaar ov€rHBc
konden en wij hopen da;' {- ::
ook dat Julll€ in welk ''
elftól. j€. t€rècht.r .korít
ook volgend geizoen v6e1

- hebben .ln :het voetballen.

tlIJ hebbeà 'het l-n ièA
zin gehad, BEDÀNK!'
SUCCES .

plez
, . ,i )

d; àöÈaÍ
jongens

i€r 
{ 
bltrft

naài one
Erl VEEL

MELIS & }|ÀRCEL

IJJ
ii",r

Reaé: JiJ bent onze laatste man en rrèt
voor één. WIJ weteh, datjij a1tijd met veelplezier voetbalt en het
viel ons op dat je ielfs

. de laaÈEte Èijd mee naar
r: voren' glng om ook r,ééng

::-Èe '!'scorèn; Hij hebben

,.' ,I

IJENS E .6'

E6n team dat weet wat sport, én iétbal
ln.het bijzonder, lnhoudÈ. .,,:. .. 'i

Niet te* beroerd 'öm'van de .sldch!óte
tegenstander te, .vèrllezén i en van de
b€ste te winnen, een ploeg dle op èen WK
nlet zou mlsBtaan.

t H"bban éen zwah vooÈ vrouwen atat: bleek' i+el teben de dames ven"cDS toen ze ín de
laatàte minuut een doelpunt toeaÈon'den,'omdat er zo'n leuk mefàJe ln Oe 

.eptts
' liep. ;. .. ,:l' ..

Heerlijk lachen mèt elkaar en voor een' wedEtrLjd nog èven kiiikkeren; -màar' aan,
met de knikkerg nog ln.d€ achterzdli; er

t:.'i ' '; i'l _ 'r 'ii:1ii-,''.-
' Id d€ volgende .opEËelling die ií -het
beqin van het àeizoen door Hènk de Boode
vras uitgedacht : -: ('-r"

Eeep€r3 Drabai'i Pótruc ::' ' i; 1r L

. Eèn k€éper à Ià ilan van Bevereri met-een' achittèrende reflex - ala aanvaller moetje heel wat geoefend hebben om hem te
paaaeren - hij hèèft dan ook'he€I'wat
doelpunten voorkomen - ale epeler tà hiJ
vrat bal-verllefd, maar dat :hBbben aIIé
goede keeperB..' Scóorde'wèI diveree keren.' : : -r''-"

'I,i :' ,l , Lrt,'
. Lartste Eanl Bi[kic B1àiri "'.5:. 't.-t-

sp€elt àIÈ rRonald Koëriran 1 met ' een'l. verÈoeatenil réchÈerbeeí. r.iaérriee hlJ aI
vaak scoorde.
Een schltterend pass èn sneller dan de

t ,-tegenstander-:deókt." ,' :, Vergeet zb nd enr dan via 'de zl'jkanÈèn:te
* .' ;r,. . Í .1i- - ti . .l' .\r

Recbt€r lLddelvold€rt ,I8D dó iràodll ri
Heeft het kaÍakter van John de Wolf en
de traptechnièk van Robbie 'witsche -- iril- zo graaE, dat hij af en toe nlet weet of,
hí j tè maken -.heef t 'Ínet .'een iègènat'anderof een mede-EÈèlér - scóorde dit eel.zoenregelmatig. Heeft ook als r€selve: doelman héel: wiit: reddingenter l' ht.r'r) ;

.,.l' il t ., ï ;. _;'-

ceEt tai et'niddenvàIder : l CÈkàan I"ildirir
fa dèl Jan Wouters van de ÉB;. De

È.t1rc rèi! '}v .n ' altijd vertröulren in Jou,.,sehad -jdar r j e. i op -, rijd *n.:,,1.ï:ï' 
":"-ro- tí"tà 22 "L 

,i',J -.,/rJ,.! .r



.'. otofzuigei oP hpt rnldd€nveLd - looPti'heel wat raf in eén wèdgtriJd " eó ,ls
moetluk te PasaeÍen - èen togenatand€r
moet r,rel qek van hÈm rdoEden, want als Je

" trem- trEut öepaEeeerd Etaat hU.HeEr voor
;. J",,ll*f hiJ een tlr€€_Ilngbroer heeft'. -

Èechàöt iiddóavótacrr -ocalz-uoiri'. ' rt

.. Een Àpeler die .l€ts weE he€ft vàn Henk

-. Fras€r -- Bfaat veel tn het.veld'€n heeft
-'een " mede-che4)e ' tackel àn ls daaro l

j'l .lqEvreèed , blJ 'tegenetanderE en
' iedéspelerC' sc'oort nl€t ve61, màar ala

hlj aïoort is het öok metéen €en hète
moois.l.;---- ,J:.i l J l r!;, -3 I ..rr'

' Eecbter- Ëpítii .lobaa rarl-'- -t"' .. Een' spiti met een prLrda vöóizeÈ, iowel
'--met .ziJn rechter als 'met zlJn, Ilàker

''! ''- been. Eenmaal op dnelheld niet mèer te- houden - lfjkt oP llarc oveEÍla!8, Ecoort

*:::ïï;iï";:H;t:i "-ll- 
"' 
rt ',.. maar.mlsÈ soma voor oPen ffi"doeI: DèEondankrà 1r Ít lt

' tópscoordèr met 'r'. d' ' ' . W{eelzoen imllddels 34 ' ïl
' ' aoetpunten. e,.:", . j- i, 

t {$L'..
CcDtrur 8pl,ts r olur GoLgul
Een €chte centrun ePlts alg .rohnY
Eosman, he61 koelbloedlg, Etaat' oP h6È

. Julsto moDent op de JulstB plaats -
gcoorde In hèt begln van het Éelzo€n
bljna elke w€dstrijd, de laatste weken
wat mlnder. Dlt heeft waarschijnlíJk met

.** tiir'ïd}"' tiàInen t€ ndkèn. . . -
,t. i i.!.,. i':í .! (..

I!LDk6r sDitr: Boutch 6abri
1l neeft 'àciittdrenae paaeeiírbéweglngen in

i ; huls dle dooi (biJna)" nlenand zijn te
' -',' vorgi;. zoL bij Feu'en'ocrd ReEl Brlnker' op de reEarte .bank doen. belanden - gaf

regelmatig rschltterénde i'voorzettén en
, Ecoorde regelmatlg. .. .. . ..

.' --' ue'" àànaidntràe "iezer' 'ialI inmlddelg' 't'h"bb.à begrepeír dat:de- ioekomEt van LENS
m€t dit - scÉltteienhe ' teàrn iÉ vellig
q€BtÉId.i l .'-: : i 1r-- ..": .\'r'., a' -

-we; àlenen' echÈdr wei <te drverÉe scóute
bulteri dé LENspoórt te'höuden €n st€l j€

!eeng voor dat deze' joirgens (aangBvuld
lllet Jongene ult andere tóamB)' het
afqelop€n geLzoen deel hadd€n uitgemaakt

''' vaí' zöndag l, tlan waiéh ze .vóor de
, v,i+99:9t:q àI-tamploen ,:,Ï:.::. . 

,

voetball€ó. snel overleg " - wat
'.- telsf oontJ os €n .'gveet-r:: enhel€- teleurstell€nde. " 

epelertJeE , BBas. E?".vraB..eèn:feit. -r ";'" ,... ri) E"-,J,. {.
:-r,r: -. ,--i::r.

Indelen in de compétltle w86 nlet E€er
"mogèIijk ',:maar -96lukklg ííwist .. " de
,. J€ugdkoíErissl,E steedÉ Írs€r weqstfLjdj€6
voor jullie te vlnden zodaÈ èr_.. toch
wekeluks g6s[!€eld kon lro.rd€n.

!È .,r, .i.,r .é4,:l íil,r. ,a..) IÍ- , i:I-' ,i{e werkt€n rzelfg:.een .vicrta} "toeEngolenaf,en JuIIls ll6tón --1len b€Et aardlÈ: ult
. de voeten tè kunnèn op het v61d en dat

' 'belóofd \wat.voorl d€ to€kortrB!. r.: r' : I

.rongenE nog heel, veelr yoetbElplezlgr.lop
LENS en een pEettig€ vakantLe.

; . 1. .r*Í ..1

,.-gr.t'
;.'-,

,.1." 1_

glrjrr^ ' À

].. JJè :

JUI.LIE TEIDER
''I t ."., '
--{ tj ':'"'i ''

IÈNS F 1
,,{r -, . ;

tl

I

J . 
"-.

rc

ii.

; ÀI dèókend 'wat rre over. dlt::a-oiaoen
:' zouden I gaan echrlJven,, he.bben $re. toch
'. maar'het JoNG-LENSveralag van voELg,Jaaa

: erblj g€haald. ' :'. - i{.,r4.-r. j'r... i
. '. rr .- .,: . ,.,rr,,í36r,U' DaÈ . versl,ag Í werd ..beetndigd .:rIDg! r' de

, woorden r n:' Dezen;jongena wordeD),recht
' groot" en wlJ denken dat. Paul dàt BeBI:'serleus -heeft opgepakt... ,i t.rÀJ:,ól

want €vén later kwam hJ.J one, mededel€tl
dat we dit,.sëizoen dan 8laar'Ln*do= Fl

. " poule moeBt€n gaan,, epelenr.-: nog gÉoter
vrorden kon du6 -nlÉt- meer.'IE.datlnlet'te

' zwaar toór oÍ9, dachten we nog. .,':

,'l:

.lb

,. aí

Maar met de zekerheid daÈ Cocky er 'ook
bij kwam, en dat Stefan: en,Ufchaal Y;.ook
nog f:Jea waren ia de technlsche . ' staf
naar . Frièriland gegaan rom. d€. toeko$6t :rvan
dlt 'DREN.Í TEN.I" te,/ beapreken.. À1" snEI
hadd€n we beelot€n o$'het maar te doen.

do6n . en dat.lgaat.ook geb€uren, 
"
rlp,. 9aan

naar llmburg.

r rr.l - :.: : i an- ;,i,'op 6en avond, daar btj de élf Éteden
, vonden-1we het.ook nodig:on.aa.n he!r elnd
Ían het sèlzoen ..nog ' lets .l€ukB tei,gaan

t{aaÍ nu hèt. Eeizoan :

.rongenE
bedankt

I/Elr§ E7

k- ' heb . genoten van|.\ JuILle,
op .22 augu8tusrf' onze-

. - eerEte w6dstrijd -tegen
-. ' Quick Fl;r 6n'' ' snel .waren

on2,6 twlJfels weg maar
r:r,. Ií€'fàt 15-0 werdr het;,,i,de +

tlre€de wedBtljd tsgsn , ,'
. GDÀ 23-0i daÈ kloPt niet

i '' dachten :we,'en'dat wae .

I

:.- .-a 5Ë.1

:_!;.. i,,,r]"È ii"

t': .'

r. 'öok"zo,n,want ín de cornpetltiel zouden we
^ déie tègenatan'dera iniét' r-mèeri tegén. komen. , Maai í wel ;,ÀDO, HESi.:: TRKAWT
. towEGIDo ren ga.rqaar zo; door. :t: ,!;ïitr
'i' ' d ;ir -. " 1 )1'r: -.I -'.i r ): .:t

HoogÈe en dieptepunten . hebb€n"l He
meegemaakt, l{aar. dat dit team goed.kan

' E voetbal,len werd . al -. snsl -.'du1de!iJk- op.. welke; ptaats. we dlÈ- Beizoèn .:_g6elndlgd
'.1 zijn' weten .en. höeven sJ€ ook'rniet te

. -Weten, rq .. '1i r.: t rrr'..i.I(,;:
23

óe - aanméId1nlen bleien ' binnenkomen en
veèI p-teams'Btonden met 10/11 spelera,
dus veel rea€rv€beurten. "r -"-

;kwam àr :enél' en:'teiechi ' tranti' wll lo ' veal- moÍrèlfjk
+l..

' cehobper''- Iidereen



j !íat béIanglijker is dat JUIII€. soÍmige
' weddtiiden ' nieer op €Ikaar " Iiep€n te
' làtten7:dàn op de tegenstander. vandàar

ook dà entgè en onnodige comPetitie
nederlaag Èegen D' s'o.

, 'r. Jir - t,'
'J uaar''iàdar 6taan wèI .goodé wédEtUdèn
1-tegeriover ileÈ als' uitBcltleter '( het

Laaklívrartiertournooi. :- 3 gj 1J
7' -' ' ' :'

àI m€t aI €€n leuk eelzoen, en dlt kwan
- oók zéker doór'de geweldlge groep dle om
'iött tèaur heen liePen.

I *' ,:'l ; :'

milllmeter en
vog€I, zelfs

. VOOr. -a

dan dic
je lelders

- Cpcky 3

. een .. van
heérIUk

haÍd6 schoÈen.
zijn daar bang

,';-i .-;i.-

Evenalr 'Stsfan
dle knoklí6r8,

om 'te zlen.'r Àf

hll:i 3"lr

t.i

, .?l

. en . toà Éanpakken '. d€ze

we6r goed.
kanjer en dan ,gaa

H€ds
t het

dóor
ztjn lnz!,cht heeft ' zlJn

am9énotèn v€éI laten
Ecor€n, En d€ doe lpuntén die
maakte waren. zeer- mool.

, _tg

En dat dyna$ite weld door deze negen
bereÍkt 

i.

Rerco : ook !,reeÍ di,t B€izoen onze vaste
k€ep, he6ft veel w€dsÈrLjden w€ini'g- t€
doeir gehad, maar als Je dan wat te- doen
kreeg,- deed je het ook uitBtekend. En
dat i6 het wat een'keeper goed maakt.

' Uicbaol V.: De stuwende kracht in de
..Í verdedigingi Í eèn èchte kanjer. Elke

:wedstrild 'een. Plaag , vool . de
teoenetinder, z€Iden. was hfj te
oaÉseren, En als er dan toch iemand

' ioorbll - ginq, ging hij g€woon door
', totdat. htj de bal rreer terug had.

í. t- ;'..- . - .:-l:i

iichera : Een . jvoorb€eld voor ledere
Epeler, altijd sPortief. Heeft bijna het

' . àefe . geizoeh ' als een bee8t in de
" . liérdedtging gesPeeld.' Uaar wllde zelf in
, het :'mIadèn; sPelen.. En.'daar sPelend

; kr.vafien 'ook jouwj doelPunten.
Voor elke l€ider la het heerlijk als er
lemand zoals jij er bij i8.

x€viD : qua techniek en inzicht kunn6n,
vrij Je niet veel . me-er '. Ler€n. t{et
schitterende doelpuntEn ,heb ' je bewez€n
Oàt je voor dlt team een goede sÈeun
-bent. Ílat. ons de laatgte wedBtljden

'. vooral. opvlell waÈ jouw overEp€I.. Uede
hierdoor - heof t het ,g€h€le t€an -. zun
doelp.untje mee gePlkt. - :!

wij àfs leiders. mogen best wel .,tEots

"fjn,- 
m"tt ook ilan-kbiar dat rrij " th€t

iu-lli6 dit aelzo€n oochten meodoen. ,l{et
í'n allen volgend saizoen nè6r' do
E'tJeB'. VEEL SUCCES lt

t. I n ",. ,". i--

Het " riE ÀRE BLUE -
àRE PI,àTING DYNÀUITE"
I€kkèr in onze oren.

lIE . ÀRE WHÍTE - I.IE

. 
klinkt nog Èteeda

en
ega

DIE TgIEE

LENS F2 c i t^

Hallo Jongena, met veel Plezler.kijk fk
terug óp Èet afgeloPen aeízc,en. "

'..^ Bàit':, ::- Í{eer zo.'n). kanjér' kan, oP elhe* 
. DIek 1': spelen.' I{as nede door zijn inzet

I èeà *aie ' openbaring. vond het. nodlg om
' .ielfi oók).'eenE .t€ -gaan scolen' en deed

'dat ook - en hber. nou gewoon keihard
kopp€nd. KlaBso jongen-

,''1'., t;.- r ,;, ,."t

: '"t' 'De eersté perJ.ode moeaten we eíen de kat
, uiÈ de booin,kljken, maar' al ..anet had
ieder zo z'n'e.ígen Positl€ in h€t veld
ei: vormaeh -we een tea$,. die de
competitie aI snel .waardig bleèk.',..

De eerste wedstrudeo wonnen we meÈ zeer
hoge uitalagen ., en llePen... ovér de
tea€n€tander heen; . dlt yrras.. níét ln.-.het
voordegl van ons - sPeI '
Hlerdoor werden we lngede€Id - ln een
hogere poule; snel. bleek dat we dlt.ook
aaiforiaéri ondankE 6en Paar moeilljke
Hedgtrijdgn Fqnnerl -we ultelndelljk. oP I
na èIIea. --. J .,: -i -; " . " ..

. t. - ,., -,À,r!È
De toernooien begonnen en ook warèn ue
al EneI gevreeede teg€nstanders.' .-
ièt rurté ong oir van-de z€ven tosÍnooren
5x de eerate en.2x de tweed€ plaats ueg
te kapen èn-dit atles was alleèn maar
mogelijk door een goed aamènwerkend
tqam, wat r.zo ..nu., en ..-dan,. tel€eng
wakkergeBbhud ,, moeet Hordeni .. JuIIte
apelinzLcht ís dtt jaar goeal
vooruitgegaan en ook jullie gedrag was
uitBtekend op het veld; hier . kunnen
menigè teams een voorbeeld aannemen '

i lii i

i' Uariri'ce , LekkeE "eerlijk 'eigent ljE.
r;!'Heeft'het dit aeizoen af en toe moellljk',r g6hadj, Maar door lijn

inzet, wil en heerlijkB
dromen heeft hiJ vooral
ziJn " leldèr3 laten
genLeten. NaÍn als het
nodtg. .vrae -r de taken van

r.?
, :,zlln vriend ,
"., . toekomst ige . coI.I
t,"-' ' , =iover.

lIeeI pportief:,-van: hemi; ,en. hij deed ' ook
geuoon tgoed. r'tl
'-i.':.t t"':r'.'

Uicha€l T L : schitterend aIB je. iemand
.:'.r ioàIs':JIj ào'vooruLt ziet gaan. Nu komen
j'-Ë.L,e dan- bij"'het calj.ber harde 6choten.
J!.Àls het. nodig r.ras deed je het geHoon en

hard. Uet, al8 hoogt€Punt' iouw plngel ln
dat ene tournool. Jongen ook van jouw

lJ- hebbèir: we genotenr ;- ,i
rr.l ,r '.,:.1 ..: ji. .'. \ .

i 1 §tefÉtr t Ja nu^ Stefan ,s,at moet je'rdaar
ti;'-i,nu over.achrijYeni van voor naar achter
:r vaD "IinkE naar Eechts. 'overal" IJ'ep. Je.

Koppenal en atrijdend voor ' elke

KLÀSSE I I

r .\ràmmqr gengeg kan.ik er vol.gÈnd
. er nieÈ -.meer bij zlJn . omdat

Ik hoop dat . julliè volgend aeizo€n net
!,ovgeL plezier ln. het , voetballèn .lrullen

Eetzoen
,Ík ga
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Deonii Chiiö r D€nuib lt'Jl §tefaio, ,It&d!"
llLchs.l, Raloa, r,€aaa;d, D.tirLs.'8." €n
alle ouderg : BEDÀNKT I I €n e€n fiJn
nieuw voetbalaeizoen. + t

'héruen àte ik nu met juuie heË gehad;
v€rd€r bèdanÈ tk aIIe tràiners, Ieldlng
en"aídere nérisen dle àlch hebbeà')tngezet
voor .d6 F2..1'r ' i .r - '^r. ií. ;'

t. Uaar d4t het zo leuk ging fd toch vooral' aan'julIle 'elgen lnz,et t€ dànkon .dlt
aelzoen.

'- àDdulafid, "'dl6 ala geen '; land€r ; de
" achterhoede' kon d€kken en j drlb!,€Idd. Àts

een klelne . RooarÍo - obur dle menlg rirml
doelpunt heeft gemaakt - U.Gr dI€ ruEtig

1Í' afwacht ''en íèEganB ''r bang " "tbor -ls o$
' veiVolgenq dà bal een knàl naar voreÍi te
' gevèn, : tnóutic 'die ei eteeaa meér iln In

Èreeg en regglmatig èen doetpirnc' míakte
Hathilg dle een kel le ln het onder-

" echelpei':'van de bal en van g€èn olgeven
'r weet j'D6!Dla dlè ààn h€t etnd€ van hot
'""' ààlzoeri ',.er btJ gehómèn te en dór- ziJn

enthoualasme Ed wet eene te fgl ingaat -
uartl'u di€ - ooh reEelmatlg' eln Eool

' doeipunt maikte en'DarÈ en ltoai'trn die
l" kitoàetere h€bben' gelolËn'-eri net hoote

ruahJe6 \ian achteruÍt aan ds bagls' stonÉen Van mooiq goàle. 
1. -.'. .. 

-. 
,, i:

. zo la i€doreen €ven In bsÉld gewe€sti',r Jongeng b€dankt voor - Julllo- -lnzet
"' tlllasèhlen tot het.volgendë ,Eeizoel, a,::,' " - r' :..

irurrie ' riitierdèi 'dii. ;

.Ë" I

EeLzoen voor hetr,rèèrgt nitit etxaar, de Íoeegte 'telfs 
'ioor'' het Í eerst bll LENS én hat :lilikÈà aI' :+- -EneI'ln F3t:' -- ' ; ili .:,

' í ':;---,-..--'.:a i ir -1r ,::-* n:ri; ' 1 '"ài--!

" .'r ' Hed blaef hèÈ'' trete 'à'eizgeií'godd :-iàan;
een enB€Ie tred8trljd weid véiloren niaar
de néeate vredgtrljden werdgn geuonnen,
Eiet m€estal hele'móts do€Ipuntón j ' - '

i'' rr.r [;ï waren ir' bll i.'dLe :Í";eà'tÍ"den
' ' ' riokirirdoantÉin ;àa;oË I Je " atg ouder ]rnet' t: gekroriàe .ténen 1n'-is- ech'o€inen }anfe de

lfjn Etond en dè " bal rlchting ' de
tegenstander 6tond te achreouwEn. van

r- die wed8trijden 'rdaar Juuie ala F3 de
. 'tu8È triqingeh -m€t €en 1-3 acht€rsdand'' ,:öh 'iii ,àe -tweedè héIfi tè vlammen en

alanög met 5-3 te riÍnhen.-' " ''
rr':Í F3 - hàd- "-een vastè k66Ér 'maar *juilie
J_hàbbén'daÈ E-polttef om en om. oÉ Je'' 'genoriren, -, Buiten de .' èompetltie hèÈben- JulIíë ' oók, meegedaan aafl e€n' àantal

tournoolen en tot nu toe zijn jullie
steeda aIa eerEte geëindigd. 

r,_i.,.:.,i
.goewel er welnlg ruchtbaarheld geg€ven
Ia aan de Etanden in juIIIe poule zlJn
Jullle hoog g€tiinallgd,' 6r ho6ft nlet
elks week naar dé stand gekeken te
vrorden maar h€t zou voor Jullie leuker
ziJn als je zo af en toe zou wet€n dat
door julli€ inzet €n leuk' en_,gportief
Epelen JulIIe .oók ln de qonpetltl€ het
goed doen.

'^ ;
're ne€mt Je aIE oudèr vodr Je àl€t te
gaan Etaan otrx{Inden over zaken Ln en om
het veld naar je raakt in de loop' van
he! selzosn 6t€6ds meér. beirokken bij
F3. '

' .. NatuurllJk, hBd'ni€t aItIJd iedereen even'I 'veel zln', maar er zljn maar welnig'afzeggingen '. gey.reest en het €Iftal
groeide, ---'Er werd gteeds meer
overgespeeld en JuIIie gaan èr nog
Eteeds voor de volle 100 t tegenaan.

Dat h€t gedureridà' het seizo€n st€eds
beter ging,i6 voor het' belanErijke deel
àan Julli-g elgeÍr lnzet 'te dankèn maar
ook aankilj juIIIe. Ieiàer Baba, dle
ondanks zijn onr€gelmatlge dienEten vrij
narn om Jullte t€ kunnen begel€iden.,i .i
En vergeéÈ de oud€rs niet'di6 toch biJna
elke uedatrijd zLJn komen huken en
aannoediglng€n gaven langs de lun...

*a *,**- _ --

LEIIE

op seizoen f992l1993 ntigèn wIJ

a(l

het
. I j.

UI

terugkijken alE 6€n goed 6elzogn. !.,

Een paar keer verloren en 9àr-f5f-
gee;eeld, maaE veel gewonnen. . r;i;r

- We begonn€n het aelzoen net àIt, .EÉkan
'I en rlÈan in het'elftal, maar zIJ, wetden

vetrvangen door Jeffrey, Brlan.en àIex.

' t{e 
-hèbben vèer aoelpunlen "gdriiàakt en ook

. 
".wel wat doelpunten Èégengehadi ln totaal
' hebben vre SO.goaIB gemaèkt en 3? goals

tÉgen gehad en ala ik het goed heb zun
we op de 3e plaatE. geëindigd. .r -. . j I

' it "rir àls l€lder en 'mede'.'riamen! Ëranh
. Veer€n (mijn medelàiderl JuIIlo bedank€n
,voor e€n fljn. eeizoen, -tè.b€glnnen.bU :

Vl,Ec€rrt onze v'.d- Sar Ln de goall lí' het
begln glngen er nog ïrel wat door de
§tókken'ftalr dat iraÀ"'snel ovér en toen
beh,eeB hlj z'n klasse.

. .faÈfry moest in tret begtn even'werinen,- maàr gaat Eteeds beter voetball,en. -.

BrLlE had geen EloeLte met
paste aI snel ln het team.
setzoen.

Àler À.,* vootr hem geld''
eigenltJk hotzelfdei een
erg goede lnzet.

aanPaagén. €n
een erg goed

RoI, in het begln ook
^ wat moeite, maar wat hlj

aaD het elnde van "het
Belzoqn liet zien' wag

,klaeiaei ,W,at. eeà inzet.'ï volhouden Roy.

' àler w., ontwíkketà irèi:àià e"i Ët"=k"
htddenv€Idei $aar. w€ nog v6èI plezler
È.an zullen krugen. Al€r. dat goaltjs
komt wel.
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, KeEalr.
,, elftql,

volhouden.

.: Lcxr'.. heeft aardig.. gescoord ien 'had) een
--bfijf zo dooEgaan.

, 1 Rickyr. -.begon -ln de
. eindlgdo.voorr onda
. gcoren r,rat hem
r. 'toPacorer naakÈe.

een van
esn

de Eteunpllaren van het
hè€l goed selzoen -

We hebèen .eèn fljne plo€g gehad €n h€t
. , vras altud erg. gsz€Ilig btj ons.
r,. àIleen. vlnd lk het ook, zlellg dat 6r É€n

paar kindèren altÍjd alleea,zljn. .. ,r

achterhoedÉ,
t hij .aàrdig
uit€indelijk,

i.

op 4"., toe=íoordí ging
het ook niet el€chti van
de. 4 to€rnool6n werder!
wè 4x nulfiner 1:

,.,Toernooítop6corèrÉ :

9-Rlcky 19 - Brlan
"Nemal 7 L€x5-

Alex v.
Alox
1-

. - Ml- jn .vader
-, altiJd mee: I

.,OHNNY

I.ENS F6

'wat ,'doèlpunÈJes
goede _ inz€!i.-L€x of . moed.er gaan.. to_eh .ook

:f
maar
, kon
tot

3 Roy, vLncent . èn
fr€y 0 (komÈ 'nog w€l).

Nou- Jongens jullie hebbon onE geen
moeiliJkhéden bezorgd, vandaar dat Frank
€n -lk ook een leuk gelzoen hebben gehad,

rrongens lk hoop daÈ JUII!€ zo door
bliJven gaan dan kont h€È heua. wel goed
met Jullie.

.,.-, :

HaIIo kahjers, voor de m€esÈe van JulltBwas dit-. het eerete JaaE daÈ jullle
voetbàlden €n als ik terugktJk naar h€t
begtn hebberi Jullle het -voétballen aI
best eaidig ionder qe knle gekregen, ,

, ,In het begln wonnen we veel ondat È6Drl.s
.- met on6 mee. d6ed. en toen. hij nàar 83

gi.ng dachten Jullie dat JuIIle nu nlet
me6r konden voetballen, maar aI gauw

, bleek . dat., ,.Jullle zelf ook konden
.,. iroetballen à_onder hem. ,'., "-,. _

. ,,1 
-' ,rullle. ' terloren ,ook i.rel .'maàr bleven

altíjd hoorvechten en dat iB het
, . b€langEijkste van allee; ,zo mo€ten
. julllè volgend Jaar ook zo. Je best doen
-i:- dan -í kuÍrnen ^. _julll€ r. all€naal !!'€en

. doelpunÈjo meepikk€n. .r:r.. j .i ,

Ik hoop dat , jullie allemaBl blUven
voetballe[ en dat ik mlaBchlen als heg

. nodig Ié iog leidster zal blljven, want
dat is mij goed.Ëevallen,. - . :.:r,

. .Voor bijna iedereen lB h€t seizoen goed
afgelopen, alleen voor Iarak r. nleti

, hlerbij wqns ik hen hBt beste toe en dat
hij volgend jaar weer mee kan doen. -

: "j '.'r:..-
MONICÀ

,:{ :

.'-"ru...

'rr )-r -

'A.
iref

IÍtruB

'-oit rr het Llnae.' dàt do€t' de 
'deur

' dicht. . - .r*, , . !. 1

,ra, ik wist alat lk een drooÍnstart had
, Inaar nu'eta ik.we€r met belde benen op

de grond en neem met pijn afgcheld vaÀ
,.,.9è JoPg"nE dlq, naar de E gaan... -

AIB leid€r en trainer van de F-boys ben
Lk zesr content èn daarom wll ik hoc}y,

,- .{Iaap, Soiifian, Rlcàrdo, Erkaa, flhai,
I;€slLG, F6rbat, Àli, arobEly sn ÉaEir
'bedanken'voor hun lnzet, qrant zonder dat
had th het ook 

"n1et, 
gered.

' oaairiaaàt wrr ii. beàdnren Aclrmed voor
zijn hulp.

AIs slot _.zeg ik dank aan de traLners ende gehele -.Jeugd van LENS .voór het
gestelde verÈrouwen in mij.

I.ENS F5

Ik hoop
Èrainen.

r:

ln au§iratue lreer te, mogen

Een prettLge
aeizoe'n,' .'\ ., 1,1

.vakantie
.: t' ... ...r

en tot volgend

'!-,
GIIIEI, BI,OM,,.. .)

i-'Ik vind,het heel leuk om op voetballen
te zltten bij LENS,
Ik vind het ook heel leuk dat chI€I en
Àh$ed onE zo goed tÍainen, ik ga altijd
naar de trainlng en ook naar de extia
trqlning want daàr leer tk nog wat van.

.., l

:t
LENS
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RÀI{OEN § 8TàXDEN

rl

' Àtii

^-kJaase 
I

B-lLlaEBè 77

GSPTV

Bekuk te maar
Bl en de hóge

ook de eindstanden Ín deze iIONG-!ENS.
assering en degradatie van oos A1 èn

zoals gebfulkelljk vermelden wLj
eens.. Ilat opvalt is de lage kI
klaasering van al onze F-tearÍs.

ook D1 en "81 konden goed mee komen ln de hoogste poule dle €r in deze leeftljatsklasse
ÍE.

À-tegionale fe tlaase 8

GSPTVT

I
40
34
5l
72
90
98

01 DSO
02 ÀIph.BoyB
03 Wilhelmus
04 FC Lisse
05 svLv
06 Be Falr
07 Lyra
O8 xatwijk
09 'scrav. SV
10 Voorschoten
lt LENS à1

01 trr(
02 IIW
03 sv'.3s
04 LaKwa
05 Naaldwijk
06 LEN§ À2
07 Westlandia
08 Lyra 

"09RAS,
10 Velo

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

34
29
25
24
22
19
18
15
l4
11
09

18
18
1?
17
18
17
t7
l7
I6
L7

30
2A
27
2l
16
13
13
10
08
06

103-
L29-
r06-
97-
53-
69-
35-

78-19
54-28
52-44
52-44
32-43
50-47
53-59
34-51
31-45
26-50
27-s3

127- 33
105- 38
87- 48
72- 46
sl- 40
69- 75
37- 55
s6- 91
33- 74
4 S-123
26- 85

55-r20
51- 97
41- 96

' 8-Pzo@otiel<.Laaao

GSPTVT GSPTVT

01 Laakkhrartier 20
02 vitesse Del,ft 20'
03 VeIo 20 .

04 VÍoà 2O
05 ItBs' 20
06 's-craven. s. V.20
07 Lyra 20
OB Sèv . '2O
09 I,ENS 81 20
10 Quick Steps' 20
1l Scheveningen 20 -

35
33
26
26
24
L6
15
14
I1
1I
o9

01
o2
03
o4
05
06
o7
o8
09

1s
l6
I3
1s
l5
l3
16
16
1s

Gona
LENS 82
Laakk!'rattler
Die Haghe
Bsc' 68
DSO
DSVP
HBS
Verburch

28 105- 20
20 68- 37
L8 90- t8
1? 40- 30
17 t' ,{6- 50
12 35- 38
10.; - 35- 55
07 28- 92
0r 28-135

DE TOAXO ST yÀIt .uarr.9 zzT Yg, sNoR'.
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C-kLasBe 2

Ot Qulck -. 2O
02 vcs' 2003wc" 20
04 Lyra 20
05 Vrédenburch 20
06 LENS C1 20
07'E-Graven.S.V.20
08 ÀDO 20
09's-crav€n.v.V.20
x0 GDÀ 20
11 schevènlngen ZO

C-kJasBe 7

GSPTVT

CSPTVT

@

C-k]asse 76

D-&.Iasse 5

ol Rvc
02 Die haghe
03 Vios
04 Quick
05 HBS
06 HUSH
O7 Vredenburch
08 Cromvliet
09 LENS D2

D-kIaEEs 16

GSPTVT

35
32
30
29
22.
21
19
13
0s
07
o4

70-2L
62-25
6s-28
5s-34
52-33
50-33
45-51
30-56
22-65
18-69
t4-67

100-15
55-41
57-38
93-48
50-73
60-88
54-50
35-48
r8-98
18-98r

73-r6
51-24
61-19
37-33
29-21
I8-40
?8-47
38-59
I6-5r
I0-51

102-39
93-18
67-58
77-76
45-55
56-s1
46-s4
46-{4
46-65
4L-44
35-92
26-84

67-I8
70-21
51-34
49-33
50-42
3s-4e
36-62
24-62
2r-89

124-32
IIs-33
79-4s
59-45
52-47
43-60
41-9 2
35-88
22-68
19-84

01 vUC
02 Juventas
03 Vredenburch
04 DHC
05 Cromvtiet
06 LoosduLnen
07 cona
OQ LENS C2
09 Kijkduin
10 Remo

D-klaase f

0l Laakkwaltler
02 ÀDo .
03 DSo
04 DWO
05 IUENS D1
06 Vit€sse DelfÈ
0? wc
08 VeIo
09 EW
10 tlestlandia

D-r<Iasse fI

01 KMD
02 Té werve
03 RÀS
04 Duindorp S,V
05 l,íonster
05 wP
07 Duinoord
o8 LENS C3
09 HES
10 VioB
11 Dynano ,67
12 Rava

l5
16
l6
1S
IA
l8
17
14
l3
t5

28
21
19
17
17
16
t5
10
10
01

18
l6
19
20
15
l7
18
l5
16
t2
t4
l4

33
30
20
77
I6
16
16
r0
t2
11
06
03

GSptvT GSPTVT
L8
t8
18
t8
l8
18
l8
t8
18
l8

3r
30
26
22
2l
t4
13
T2
o6
05

]6
l6
I6
I5
I6
l5
I6
tr6
l6

27
24

l7
I7
I5
lo
07
o5

GSptvt §sPtvt
OI BTC
02 Egdo
03 HBS
OO IJENS D3
05 Duindorp s.V.
06,,ruventaa
07 Viedenburch '
08 guick
09 nÀs
l0 Ralra

OI Duno
02 I{V1r
03 Trj.omph
04 HBS
05 Groen wiÈ ' 58
05 Vlo6
07 wc
08 LEr[§ Da
09 Cromvliet
lO's-cravén.V.V.

l8
l8
18
l8
18
tra
I8
18
t8
18

35
26
24
19
19
16
14
l3
10
o4

IB
IB
IB
I7
17
15
tr7
t8
t5
l?

29
28
?S
23
l9
l2
I2
lo
o8
o{

103-r 6
64-3r
83-42
sc-37
58-68
42-S3
38-S8
33-6S
24-51
25-8s
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E-klaase I

01 ÀDO
02 DSO
03 l;Elts El
O4 Qulck
05 Vredenburch
06 DHO
07 Vitesse Delft
08 Tonegido ..
09 vcs

GSPTVT
E-*.laaae 5

GS...PT V T

16
15
10
15
t6
16
16
16
t4

24
2t
t9
18
18
17
08
o7
06

48-18
43-28
47 -21
37-36
s7-40
4t-47
34-56

-, ?7-54
14-43

L2 23
16 22
14 L7
16 16
17 16
Is 15
17 15
L7 13
lll 08
t2 05

7 A-2A
69-45
62-47
47 -37
74-92
43-40
47 -60
44-62
29-57
20-44

01 lrLomph
02 CromvlL€t
03 BTC
04 ÀDO
05 RVC '

06 HBS
07 vredenburch
08 DSO .

09 I.EN§ E2
1O Sev j

E-k],assà 77

01 vcs
02 t uvÉntaB
03 Ornas
04 R&aw
05 Quick
06 I.ENS E3
07 Poatduiven
08 scheveningen
09 Dle Haghe
10 osc

.,J

E-lcf.aàse 22

GSPTVT

01 ,ruventas
02 Quick Steps
03 LENS. E1l
04 BTC
05 Qulck e7
06 Quick eB
07 BoheÍnen
08 HBS
09 DUNO
10 Velo

131- {9
120- 42
64- 38
54- t4
56- 70
58- 61
57-109
53- 82
24-r09
18- 71

12I-23
75-46
67-110
85-49
79-50
52-57
47-63.
28-93
3s-96'
23-9s

121-20
93-30
{8-s7
36-3{
38-67
46-57
37-68 ".49-80
44-57
35-?7

17
l7
18
l3
18
l6
L7
I8
16
t6

L7
l6
l6
16
18
t8
l6
17
18
16

3I
28
25
20
17
l6
10
10
o5
04

30.
26'
25
19
18:
17
14.
08
07
04

18
15
l8
14
17'
16
l7

"16
t7
18

32
25
l8
l7
16
l5
13
12
12
o8

GSPTV?
E-klaaao 26

0L RAs
02 Toofan
03 I,ENS E6 ,-
04LESE5
05 9uick e10 ,

06 guick e9
0? Laakk$rartler
08 HS Texaa DHB
09 LoosduLnen
10 wP

GSPTVT
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.F-&Iasse I

Í-ki'aaae 71

GSPTVT
F-*fa&se 5

01 scheveningen
02 LENS F2
03 RVC
04 uonster
05 vcs
06 cromvliet
07 HBS
Og Quick SÈepB
09 osc

GS PT .V T

ol LENS Fl t7
02 RrÀw 15
03 HBS l7
04 Tonegldo L7
05 DSO 15
06 vcs 15
o7 DÍJO l5
08'a-craven.v.v.14
09 concordia 14
10 ÀDO 16

01 Rava
02 LENS E3

50-18
49-15
38-26
60-30
42-30
36-34
3 0-21
28-73
o7-44
17-66

65-21
73-2s
46-30
32-31
47-34
45-S6
34-48
21-6r
14-42
08-37

27
24

20
1?
l7
15
o6
o5
02

l6
t{
t5
11
t5
14
13
t5
L2

27
25
22
15
1s
10
0?
03
02

79-19
59-15
62-29
34-2L
46-44
20-43
15-35
11-49
09-80

85- 19
49- 11
80- 37
57- 38
42- 39
59- ss
35- 51
41- 49
31- 57
19-142

Q3
04
05
06
07
08
09
10

Gona
Ras
GDS
vcs
Quick
Rijawijk
ODB
HW

16
l7
18
17
16
l6
f7
I7
l6
08

28
27
23
19
l8
IS
r2
o7
o6
o3

t7
l7
l8
l8
l8
I8
l7
I8
18
Is

30
28
25
24
t7
14
13
l2
09
02

GSPTVT
F-k]aaBe 77

0I scheveningen
02 Ras
03 LENS FII
04 Te Werve
05 Quick
06 vredenburch
07 ODB
o8 wP
09 Laakkwartier
10 CromvlÍet

P-klasse 26

01 Juventas
02 Dle ltaghe
03 Wilhelmus
O{I LENS F6
05 Tonegldo
06 Uonater
07 Quíck
08 oliveo
09 DSVP
IO HTSV

CSPTVT

E-kTasae 25

§SPTVT GSPTVT
OI LENS P5
02 I{W
03 BSC', 68
04 RKÀW
05 Rava
06 Duindorp E.v.
07 Nootalorp
08 oranjeplein
09 RVC
10 Blauw Zwart

ll
Q8
Q8
Q9
09
11
o7
07
09
09

l9
15
12
12
08
07
os
04
04
02

78-06
66-09
34-12
37-2S
20-29
38-60
t3-3r.
09-28
17 -43
t2-81

09
08
09
09
08
09
Q9
09
09
09

l6
I4
13
l2
l0
Ío
o5
04
o2
02'

59-10
49-O9
40-20
38-19
28-23
t8-27
I3-34
05-24
04-31
04-61

-.0



zoals alÈijd een eeraÈe vluchtige vlsLe van de Jeugdkonuhtsalè op het.koÍrende E6tzoen.
ÍliJ kunnen op alit moment rustlg concluderen dat- we nog rang nlet klaar'''zun voor hetnieuwe geÍzoen; ere moeten rJog op zoèk naaÍ lerderg vór dríeree jeugrdieanE en ook detralnersataf Is nog nlet helemaal vol. 

l
celukkig hebben we daar de komende maanden nog de tijd voor. ., ;.

Hochten er oudere, senioren.etc. belangotelll-ng h€bben dan kunnen ze natuurlgk atttJdkontakt opnemen met paul v.d. steen (tèf.:39?OÍ54). 't , 
" 

,

I1:?:Ii.l-rlJl-9r f"dgrq |iJ onze E- en tr-Jeusd.die- een À-B of'c-€r;rat wilren saantraÍnen of reid€n en miaEchien ?iJl e. genioren die aktlef t irren .zljn met onze Jeuld.zondeE'Et€un la h€È echt onmog€lijk om zov€er (2s) Jeugdteame tà riiË; Lpeten.

ÈÀàTDÀG

16.45 - 18.00 uur E-selektlo
18,00 - 19,15 uur À-klas8€rs
19.15 - 20.30 uur B-klasse

E E T :PRÀ TIVTIÍC S S C E E I,T A

v@RurrBII( rvÀllR

EEr SEIZOEN 7993 / 7994

trainlngs6chema
het afgelopen

POE}í§DÀG

BtJ het aa$enstellen van het nieuwe
hebben we de minderè ervaringen vangeizoen proberen te voorkomen d,w.z, :

eq&%a
TEEL

\

D.rIVSDàC

16.30 - 18.00 uur Dt + Dz-§elektle
18.00 - 19.15 uur C1 + Cz-ael€kti€

:

1. geen overrap fieer van. trainingstij den/groepen, waardoor het totaàroverzicht-verdwijnt voor zovrel Ërainers -als-epeiéra. -

2. grotere. serèktiegroepen (somE de hele afdeling) gerrjktijdig op het veld zodat er
,een- grotere concurrentie onÈÉtaat,

13. 30
14. 30
15, 30
16.45
18.00
19.15

14,30
15.30
16. 45
18.O0
19.15
20,30

uur
uur
uur
uut
uur
uur

F-kIasserE
E6-E7-E8
El t/m E5
D3-D4-D5
À-kLasaers
B-klasaers

VRIJDAG

1?.OO - 18.00 uui
18.00 - 19.15 uur

Tx)NDBRDAG

16.30 - 18.00 uur Dl + D2-ss1.ka1.
18.00 - 19.00 uur A1 + 81

c3+c4
C1 + C2*s6lektle
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Natuurtijk moeÈ in dlt Echsma nog lngePà8t uorden :

1. de k€ePerEtrainingen
2. de looPtralnlngen
3. de tweeuekeluÉss maandagtralnlngen voor E- en F-klasaera'

I D E T R A Í IÍ Í IV G S GROE PEI[

In overleg net de'trainers zijn de voorloPlge. g-roePg! s'rmengesteld'
Vóoifópig-rrif zeggen dat we in auguatua -bekijken of de groePen .zo bIUYen oÍ dat er
jongenÀ èIsnog afvallen of biJkomen.

zaak voor de jongens dle er nu bijzitten is on zoveel _moga^rijk t€ ko.men traLn€n vanaf
r,àt 

- 

"ifÉ"èi"1à 
-bégtn zodat de -tralners een qoed beeld kunnen krtJgen van aIIe

Bpelers.

À-klassers:

ÀIIe À-klasserE worden hiervoor uitgenodlgd-
!{e gaan deze groeP eens goed doorlichten en zljn
Eeizten 2x pieí wéek samen te blljven trainen o'
Èrainer.

De eerBte training is oP zÀteldag ? augustus (dit i8 een trèiningsdag) '
t{e verwachten om 10.OO uur oP LENS :

H'Àrabbaj-u'v.d.Berg-S'Bitnel-B.Bruyn-M.Buytelaar-N.DegerÍnencl.-
J. ,. Oiei,en - W. v. pieíen - .r. van HeeI - E: den Hefjèr - T. Heina - H, Ízendoorn -
u. de Klerck - w. Nlopstra - s. uerencia - 8. Msaad - R' Niamat - T' ozdemlr --p. pronf - X. Ruward I p. Smoorenburg - V. van de Spek - !t. Urgert - H. Vredeman -
,r. VroIijk.

clllard
Lanza -

Souare

!ran
I

plan om gedurende
RoIf Rombouts en

heÈ
€€n

gehele
tweede

De be
We pr

E-klaasers : i

Ook ií deze leeftijalsklasBe nodigen wè in eerEte instantie alle aPeIerE uit om atles
goed uit t€ kunnen €elekteten.

ate en meest gemotiveerde spelera moèten zo hoog mogelijk BPelen'
oberen naast éIaudio BoLman nog 1 a 2 trainers te vinden.

ook jullle Èralnen gezamelijk 2 keer per vreek, terwijl 81 nog een derde keer oP mag

draven op de vlij dagavond '
De eerste training Is oP zaterdag ? lugustua (dit is een trainingsdag).
We verwachten om 1O.O0 uur oP LENS 3

Àcar - M. Àzoubai - R. Badal - R. Balra$ - R. v.d. Berg - D. v.d. BeËgh -
v,d, Bosch - D. cohen - I{. Daanen - D. Djaelani - F. Duran - K' Elakbl - G'

M, de groot - tl, GrooÈ - À' eI Baddioul - F. eI HaddiouÍ - R. v.d. HBiJden -
nerreíiin - ,I. tloutman - B. Keijzer - L' van 't Klooster - J. Lampe - J'
r,inn - i. Mattheiier - À. Nolten I L. Peek - R. v.d. Por;t - D. RamchaEan -
ir.fri"t - J;'sand-ifort - R. sazàbdjiteingh - s' schaaPveld - L' séndar - À.

N. ToktamÍsoglu - D' v. zuthem.
, 

'-1c-Klassers:

Om aIIe C-klaaEers te laten tralnen ia echt onbegonnen werki het zijn er iftmers 49.
àan het eind van het seizoen hebben we echter heel wat gevoetbald en zodoende hebben
we een tweetal groepen gefonneerd.

De eerste groep traint o.I.v, Fred Spa en Fred Gr€ns ln de onderstaande samenstelllng
op dinsdag- en donderdagavond.
Vànuit de-ze groep wordèn Cl èn C2 saÍrengeateld; de sPelera die "overblijven" konen
vervolgens iri c3 -terectrt wat aangevuld wo;dt met de beste spelers uit de tweede groep
die op dondetdagavond gaan tralnen.
óót fri"r geldt íeer de- regte Blreler in het hoogste team zonder daarblj het Plezier en
het belang van de lagere teans uit het oog te verliezen.
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croep I 3

De eeratàr tralning 'ie" o1i zatcrdag ? auguEtu8 (dit ts een tralningEmlddag). Í{e
ver$rachten om 12.30 uur oP LENS :

À. Àkliàbi - s. ÀIting - K. Bouali - J' Buis :. F. cljntJe - P. Dahoe - l't.. DiJkgraaf -
i. ".O. Donck - Y. El-akbt - E. Gasmi - M. Gökkaija - §. GoPie - I', eI Hadàl-ouir -
I. el Èaddloui - À, Hagendoorn - R. Hendriks - 1. .rozee - r'. XanPÍlr?aÈ - R. KloPstra -
n. Kreuler - IÍ. leder - .1. v. Loon - u. Lutke schiPholt - F. eI uàsoudl - R. Nianat -
B. oemed - Y. ozsoy - D.. de 8oo - E. Saygi'! A. Sen - c. sProckel - D' v'd' stèen -
;: ii;;; - i. vreeËwtjk - H. do zeeuw. l

oroap II t

De ee
Yíe v€

rste training ls oP alonalaralBg 19 luguEtua'
rwachten t

J. ÀDDeI - À. Àrabbal - S. E66Iad - R. Florentlna - H.
». xiiangi - D. Ramklielawan - R- d6 Roode - D. Roos - P.
z. Yílmaz.

Kaffa - R. xainth - E, Ki86L -
stastra. - T. Nenan -

D-klassera:
ook één groeP maken van arre D-krassera is onbegonnen weÍk; l^'e hebben er iJrmers 65 t I '
ook bier-hebÉen we daarom een onderverdeltng gemaakt in drie groepen'

De eerste en tweede groep worden getralnd oP de dinsdag- en vrijdagavond. door resP.
Fred van DiJk en Piet van cils.
Uit deze groepen worden D1 en D2 sanengesteld; de j-ong9.ns dle.het niet halen g_aan in
OS speten -en iorden aangevuld met epeleis uit groep 3. Hieruit komen ook D4 en D5.
De dèrde groep gaat trainen oP woensdagmiddag van 16.45 tot l8'OO uur'

Groep f :

De eerote training la oP zst€rdag 7 augustus (dit is een trainingsochtend )

We veEvrèchÈen om O9.O0 uur oP LENS !

N. Àkkabl - l.Í. €I Battioul - J' Erittijn - ir. Guenoun - !í.
U. Kipp - P, Nnor! - D. Koegler - N. Nianat - l{. oemed - A'
- c, Sprockel.

Bodaan - K. Bouali - S. Bultenhek - L.
. corÈault - R. Groos - N. Heidel - R.

v.d. Heijden - .r. Hop -
oosterveer - J' Schelfhout

Essiad - P. v. Feseem - .r. Flets
Leder - R, oeldrig - R. Pocorniè

- éen

Oro€p II t

De eerste trainlng is oP zaterdag.T rugustua .(dit is een tralningBochtend ) '
I{e verwachten om O9'OO uur oP LENS :

M,
H.

P.-src

à.

Buk$an

, de Rooy - R. smeea - B. Strijk - R' v.
Kaffa -
d. ToI.

GroEp trII :.
De eerste training 19 oP uoeBadag I8 auguÉtusi we verwachten dan :

E-Klaasers:

Het komend selzoen beginnen vre maar liefst met 64 E-klasserE, dlt zl-jn I téams
record en een reden om drie groepen te formeren.

croep I wordt getral,nd door Theo Hoefnagel op de maandagavond en woensdagmíddag.
Uit deze groeP formeren we. E1, E2 en een deel van E3.

;.
G.

Behar - R, Bekking - À. BLom - A. Bou6tati - Í{. de. Bruin - À. cakmak - P. Coolen -
Duljveateijn - Z: Elboujamai - F. Elkàdiri - M. Elouart! - v' v-d. Geest - D. Gunay

D. Hóos - K: rllev - H. imeci - R. de Klerck -. F. Kuik - M. LeidekkéÍ - R. NanPersan
F. Nazarali - R. Nolten - H. oomen - D. Petruc - R. Pocornie - t{.'Poot"- J' Pronk -
Ramhlet - B. sabrl - N. siliakus - M. slngh - M. v.d. voort - B. vreeBwijk '"
westerhout - T. Ylldirtn.

Groep II traint oP de woenBdagmiddag van- 15.30 tot 16.45 uur en groeP
op de woenedag,rniddag van 14.30 to! 15.30 uur. ook trainen. groep rr
ààptember om dé week-op de maandagavo.O "jï, . OO tot 18 . 0O uir.

fII traint ook
en IIf m. i.v.



De e€rate trainlng ls op lludtg 9 ruguttu3 en rra v€rwachten :
À. Àkkabi - R. BroÍn - c. v.d. Bo6ch - B. Brittljn - R. Hoogerhetde - R. JanBe - s.Kraayeveld-r,t.Kuik-B.Laners-D.r{oonen-IÍ.-Hurder-p.-nusiàrà-B.Notton-R.
Reuv€r - T. Ruyt€rs - chr. schaapverd - J. Taar - J. Toorenburg - i. vereecken - i.voigr ..

Deze gro€p van 20 traint gedur€nde.het geh€l,e EeLzoen op maandag in zljn geheel.op de- wo€nsdagmiddag (vanaf. €epteÍDber ) tral.nt tralnt .pi * BZ olf.".-eíào Hoofnagel €nde ssl€ctl€Bp6lèra van E3 btj d6 groep 83, 84 en 85.

Gro€p II .r IfI :

Oroep I :

In d€ beginperiode tralnt
16.00 uur.

EET S,,,TENsTELI,aE VÀJt DE BÍJtr:Í^rlr,Ëj/J l?E,dts.

deze groep nog aamen op de riroen8dagmlddag van 14.30 tot

Pas als d€ teams bekend zljn sordt de splltsing (E6, E?, EB en 83, r.4, E5)aangebracht.
De eerate Èrainlng ia op noentdag 1g aÍgustus €n we verwachten t

K' Àkly - À.- Àrnordu' - B. Àrnordus - o. Baba - K. Badar - R. Bakker - B. Brans -c. v.d' Boach - À' el Boustatr - M. Boutrer - E. Daanen - t. oroppeit - o. Duman -o. _cokgul - o-. colgur - s-' Haddouch - B. Engin - s. Karicharan l- T. Kamounr - R. KÍpp: s' v.d. Icuk - r.í. ter Lrnd€n - v. v. loon - N. uunB - D, Nagtegaài l-i. oo"t.Éve., -s. Oufrlgh - iI. de Roode - R. de Roode-- c. Rukers_- n. SaraU-oeËràd _ E. Saygi _o. sensoz - R. spiessena - R. staas - L. stas*a - T. stuiven-bers - t. susan - u. Toka- D. Unnu - M. venema - R. verhey - D. vermaat - L. Í{il}€ijn" _ É. yijOirr. _e. tildirim,
F-klassers:
Veel. F-klaEsers van afgelopen selzoen zijn overgegaan naar de E-J€ugd.I{e stalten danook maar met 25 F-klaseerg-of te ieÍ 3 teane,

a

Daar zal zeker na de open dagsn b€st nog wel wat bijkom€n.
We hopen toch zeker weer. op 6 teams te éinoigen.
zo€k arvast maàt r.n de buurt -en zeg maar dat de eerst€ trar.nrng ia op woo'sdlgriddrg18 augustuE van 13.30 tot 14.30 uur.-lle verwachtèn .

R. ltbdoerrahnan - D' Àrsran - T. Àyyadi - R. ten Berge - s. Bouarr - À. Brabander -g. :Af:::" -_ I._l:_s:l - M. Droerèn - H. de Geus - R. curh _ r. naeaan _ J. Hayen _u- Ëenqrrl<s - r,. rnÍnerB - B. Nelogru - R. Kersten - y. xul - l{. 6r uahi - v. Reuver _.r. de roode - M. Sarioglu - .r. v.d. Spek - À. Veeren - K. Walravens,

Zoals gebruikelijk stellen de trainers ale elftatlen vastèan de hand van de lnzet en prestatieE op de trainingenen tijdena dè wèdstriJden.

Zet dua steeda je beste
oefenperiode.

beentje voor tijdenB de

Er. zullen best eens aÍrelers teleurgesteld worden maardat hoort er nu eenmaal gewoon b!J.
De deflnitieve gamenetelling van de tea$E hopsn w6 begin§epteÍÍÈer te kunnen publiceien.

Natuurlijk kunnen er zich- daarna nog _incidenteel wiJztgingen voordoen door bressurea,vormverLles of door eon al€chte tralnlngeopkomat,

i

,

fl Àllemaal zaakjes dLe normaat ,zijn bij een teanaport,
Dlt hebben we maar a" u"""paaran,
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Zonder ggldlg
voètbaIIen €n
K. N.V. B.

PÀSroTo,s

legitimat leb€wiJ s mag Jo €cht niet
ben je ook nlet verzekerd blj de

ceen pasfoto betehent niet sP€Ien, duB atuur snel een paafoto met j€ naam op d€
achterkant naaE PauI v.d. steen, choplnÈtraat 103, 2551 sv D€n Haag.

van ondergtaande apelers kriJgen wlj (nog steèdB) één
pasfoto r

À-k1a6sers t J. vËoIIJk
B-klassets 3 D. v.d. Berg - R'
F-klasgers : K. lialrav€ng

Herrewijnen - l{. l{attheljer

NOIV?RTBOTTES.
I

De kontributtes voor hèt komende seizoen zijn verhoogd; in de laatse LENsrevue Etond
dit vermeldi de bedrag€n zijn :

À: fI 195,= B: fI 185,= c: fl 1?o,= D: fI 150,= fr 110, =

krijgt hiervaa

E: fI 120,= E:

leder jeugdlidEen stuging van zo'n'fI 1,50 gemiddeld per maandi
per6oonliJk in jult een brÍcht thuiBgestuurd.

Echter nog belangrijker iE het volgendB s

1. sp€Iers met een kontrlbutieachterEtand over het afgelopen seizoen mogen Pas
bèginnen te spelen/traln€n als de achteratallige kontributle betaald ls.
De peildatum is 1 augustuE.

2, voor het nleu$re oeizóen g€Iden nog atrengere regela :

- voor 1 Eeptember dient mlnimaal sot van de kontÍibutle te zLjn betaald of moet er
een machtLglng afgegeven rrorden voor periodieke overschrijvlng Per maand of
kwartaal.

- ts allt niet heÈ geval dan mag er nlet meer worden deelgenomen aan traLnlngen en/of
vredstEljden.

- ook ontvangt nen dan geen LENsrevue meeE'

Het klinkt migschien wel streng en onvriendell-Jk heus echt waar : WE KUNNEN NIET
ANDERS.

Eet betaalgedrag
kontributies kost
oninbaar.

van
ons

te veel leden ls zeer matlg en het binnonhalan van de
tevèel tljd en geld3 bovendien bIIjkt een groot deel vaak

N,I.ENAAL EEN PEËTYTGE YÀ-KàÀITTE EN lVT N]q]SITAS

TOT SI'OT
Zo dit vra6 echt de }aàste LENsrevue van dit oelzoeni wij hoPen dat jullie deze JONG-
IENS met plezier geLezen hebbeni wU (redàktl€ en \reugdkoflnissie ) hebben hem met grooÈ
genoegen gemaakt.

Bèwaar hem goed, de eerst voLgende LENsrevue verschiJnÈ begLn augustug.

wij hopen dan echt rond te zlJn met alle vacaturea die wij nog hebben.
De trainingen en wedstrijden gaan dàn ir nera weer beglnnen.

NogÍrnaala : heeft u 'interesse om letE voor de Jeugd te gaan doen o! wget u Le1lland, neen
dan geruet kontakt op met PauI v.d. Steen (tel.: 3970154); wU hebben voor l'€d€reen
iet6 tè doen.

àls laatste elllen wlJ alle medelrerkers bedanken voor hun tnzet voor onz€ Jeugd, wÍJ
hebben €cbt onwiJa veel gedaan het afgeloPen seizoen en heua waar. Gl'j slangsd€llj n,
wIJ hopen dlt nog jaren vol te houden met heel veel huIP vanuit de vereniging, wanÈ de
rl€ugdkomniasie kan dlt €cht niet alleen.

)
t
a
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